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LEI COMPLEMENTAR N° 1312018 	SERRARIA, 28 DE JUNHO DE 2018. 

Dispõe sobre a criação, aumento de 
vagas e atribuições de cargos do 
Magistério Público Municipal de Serraria - 
PB e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 

Art. 1 0. Este Projeto de Lei Complementar dispõe sobre a criação, aumento 
de vagas e atribuições de cargos do quadro permanente de pessoal do Magistério 
do Município de Serraria e dá outras providências. 

Art. 20. Ficam criados os Cargos do Magistério, especificamente Professor 
de Educação Básica II, por disciplina do Currículo, acrescido do número de Vagas, 
Carga Horária, Habilitação Mínima, vencimentos e define atribuições no ANEXO 1 
da Lei Municipal n°471/2010 e alterações subsequentes. 

Art. 30. Os Cargos e Vagas estabelecidas na referida Lei passam a vigorar 
de acordo com a reorganização dos itens e com as especificações estabelecidas 
nessa Lei Complementar. Os demais conteúdos da referida Lei continuam 
inalterados. 

Art. 4°. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar 
correrão por conta dos recursos orçamentários próprios do Município. 

Art. 50. Quando da necessidade e interesse de ocupação da Administração 
Pública, os Cargos e Vagas criadas nessa Lei, poderá o Poder Executivo Municipal 
promover a realização de Concurso Público de Provas e TJtulcs. 

PETRONIO DE FREITAS SILVA 
Prefeito 



Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de Serraria 

Gabinete do Prefeito 
ANEXO 1 

Quadro de cargos efetivos e criação de novos cargos e respectivas vagas 

CARGO ESCOLARIDADE MÍNIMA OCUP4AS CFZS 

TOTAL 

1-IORÁRIA 
vij 

Professor de Educação 
Básica Al, A2, A3, A4 Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia 49 15 64 30h 1.841,51 
eA5  
Professor de Educação Curso de Licenciatura Plena em Língua 
Básica B - Língua Portuguesa e/ou Licenciatura Plena em - 02 02 30h 1.841,51 
Portuguesa Letras e Habilitação em Língua Portuguesa  
Professor de Educação Curso de Licenciatura Plena em Língua 
Básica B - Língua Inglesa e/ou Licenciatura Plena em Letras - 01 01 30h 1.841,51 
Inglesa e Habilitação em Língua Inglesa  

Professor d 	Educação e 	ucaça 
Curso de Licenciatura Plena em Educação 

B' 	B Básica 	- 	e 
Artística e/ou Licenciatura Plena em Artes - 01 01 30h 1.841,51 
(Visuais, Cênicas ou Educação Musical)  

Professor de Educação 
Básica B - Educação 

Curso de Licenciatura Plena em Educação 
01 01 30h 1.841,51 

Física 
Física e Registro no Conselho Competente 

Professor de Educação Curso de Licenciatura Plena em Ciências 
01 01 30h 1 841 51 

Básica B - Ciências Biológicas - 

Professor de Educaçao 
Curso 	de 	Licenciatura 	Plena 	em 

Básica B - Matemática 
Matemática e/ou Licenciatura Plena em - 02 02 30h 1.841,51 
Ciências Exatas e Habilitação Matemática  

Professor de Educação 
Básica B - História 

Curso de Licenciatura Plena em História - 01 01 30h 1.841,51 

Professor de Educaçao 
Básica B - Geografia 

Curso de Licenciatura Plena Em Geografia - 01 01 30h 1.841,51 

Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia 
Supervisor(a) + Habilitação em Supervisão Educacional 

03 03 30h 1 841 51 
Educacional e/ou Licenciatura + Pós-Graduação em 

Supervisão Educacional  
Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia 

Orientador(a) + Habilitação em Orientação Educacional 
02 02 30h 1 841 51 

Educacional e/ou Licenciatura + Pós-Graduação Em - 
Orientação Educacional  
Curso 	de 	Licenciatura 	na 	Área 	do 

Intérprete de Libras Magistério 	e 	Formação 	Específica - 02 02 30h 1.841,51 
Comprovada.  

Total 49 32 81 - 
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ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Orientador Educacional - Participar da elaboração da proposta pedagógica; Programar as 
atividades de sua área de atuação, mantendo-a integrada com as demais programações do 
núcleo de apoio técnico-pedagógico; Coordenar em articulação com a orientação para o 
trabalho, o processo de sondagem de aptidões e orientação profissional; Orientar a 
elaboração e execução do programa de currículo nos aspectos relativos à orientação 
educacional; Controlar e avaliar a execução da programação de orientação educacional e 
apresentar relatório anual das atividades; Colaborar nas decisões referentes a 
agrupamentos de alunos; Efetuar levantamento de dados que permitam caracterizar o 
agrupamento de alunos, visando eficiente atendimento individual e em grupo e a 
identificação das características da comunidade local e dos usuários dos programas 
suplementares; Assessorar os trabalhos dos conselhos de classe e série, Desenvolver o 
processo de aconselhamento junto aos alunos, abrangendo sua conduta; Atuar junto ao 
programa de educação escolar, às famílias, na prevenção de fatores que resultem em 
problema de adaptação, rendimento escolar e na sua superação; Relacionar as 
oportunidades ocupacionais na localidade a articular-se com agências de colocação de 
mão-de-obra para fins de encaminhamento de alunos; Organizar e manter atualizado o 
dossiê individual do aluno e o perfil das classes; Assessorar o trabalho docente: 1. 
Informando os professores, quanto à peculiaridade de comportamento do aluno; 2. 
Acompanhando o processo de avaliação e recuperação do aluno; Cooperar com a 
bibliotecária ou atendente de biblioteca na orientação da leitura dos alunos; Encaminhar os 
alunos à especialistas, quando se fizer necessário; Orientar o trabalho dos professores 
conselheiros de classe; Montar e coordenar o processo permanente de contato com a 
família do aluno em consonância com a Direção da Escola os maus tratos envolvendo 
alunos, assim como de casos de evasão escolar e de reiterada faltas, antes que atinjam o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) das aulas previstas; Realizar outras atividades 
correlatas ao cargo. Coordenar junto ao Supervisor Educacional a análise qualitativa e 
quantitativa do rendimento escolar, acompanhando o professor e demais especialistas, 
visando reduzir os índices de EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR E AUMENTAR OS 
ÍNDICADORES DO IDEB DO MUNICÍPIO. 

Professor - Todos os Cargos do Magistério - Elaborar planos/planejamento de aulas, de 
acordo com o currículo escolar; aplicar e corrigir provas; trabalhar atividades metodológicas 
diversificadas, a partir dos princípios da interdisciplinaridade e da contextualização cumprir o 
programa estabelecido; preencher as fichas individuais, boletins e folhas de programação 
dos alunos; confeccionar materiais didáticos, tais como cartazes e murais; desenvolver 
atividades recreativas e culturais; avaliar o potencial e o desenvolvimento de cada aluno, 
tomando ou propondo as iniciativas necessárias para que haja o máximo de aproveitamento 
e o mínimo de evasão escolar; comunicar aos responsáveis pelos serviços de supervisão 
escolar e de orientação pedagógica os casos que necessitem de acompanhamento 
especial; participar de reuniões junto à Secretaria Municipal da Educação; promover 
reuniões com os pais ou responsáveis pelos alunos; organizar as festividades da escola; 
zelar pela segurança e integridade física dos alunos durante o horário escolar, Contribuir 
qualitativa e quantitativamente para melhorar o rendimento escolar, visando redui-os 
índices de EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR E AUMENTAR OS INEICADORES DO 
IDEB DO MUNICÍPIO. /71 
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Supervisor Educacional - Contribuir para o acesso e permanência do aluno na Unidade 
Educativa, intervindo com sua especificidade de mediador da ação docente no currículo, 
mobilizando os professores para a qualificação do processo ensino-aprendizagem, através 
da composição, caracterização e acompanhamento das turmas, do horário escolar, listas de 
materiais e de outras questões curriculares; Participar da articulação, elaboração e 
reelaboração de dados da comunidade escolar como suporte necessário ao dinamismo do 
Projeto Político Pedagógico; Participar junto à comunidade escolar na criação, organização 
e funcionamento das instâncias colegiadas, tais como: Conselho de Escola, de Classe e 
outros, incentivando a participação e democratização das decisões e das relações na 
Unidade Escolar; Participar junto com a comunidade escolar no processo de elaboração, 
atualização do Regimento Escolar e utilização como instrumento de suporte pedagógico; 
Participar do processo de escolha de Representantes de Turmas (aluno, professor) com 
vistas ao redimensionamento do processo ensino-aprendizagem; Participar da elaboração, 
execução, acompanhamento e avaliação de projetos, planos, programas e outros, 
objetivando o atendimento e acompanhamento do aluno, no que se refere ao processo 
ensino-aprendizagem, bem como ao encaminhamento de aluno à outros profissionais 
quando a situação o exigir; Participar de cursos, seminários, encontros e outros, buscando a 
fundamentação, atualização e redimensionamento da ação específica do Supervisor 
Escolar; Coordenar o processo de articulação de discussões e de aplicabilidade do currículo 
junto com à comunidade educativa, sendo mediador da ação docente, considerando a 
realidade do aluno como foco permanente de reflexão do cotidiano educativo; Elaborar 
anualmente relatório síntese das ações realizadas na Unidade Educativa; Participar, junto 
com os professores da sistematização e divulgação de informações sobre o aluno para 
conhecimento dos pais, e em conjunto discutir os possíveis encaminhamentos; Coordenar 
junto ao Orientador(a) Educacional a análise qualitativa e quantitativa do rendimento 
escolar, acompanhando o professor e demais especialistas, visando reduzir os índices de 
EVASÃO E REPETÊNCIA ESCOLAR E AUMENTAR OS INDICADORES DO IDEB DO 
MUNICÍPIO. Visar o redimensionamento da ação pedagógica, coordenando junto aos 
demais especialistas e professores o processo de identificação e análise das causas, 
acompanhando os alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem; Coordenar o 
processo de articulação das discussões do currículo com a comunidade educativa, sendo o 
mediador da ação docente, considerando a realidade do aluno como foco permanente de 
reflexão redirecionador do currículo; Subsidiar o professor no planejamento da ação 
pedagógica, para o alcance da articulação vertical e horizontal dos conteúdos, metodologia 
e avaliação, redimensionando, quando necessário, o processo ensino-aprendizagem; junto à 
instituição formadora; Desenvolver o trabalho de supervisão escolar, considerando a ética 
profissional; Realizar outras atividades correjtas com aLço 

DE FREITAS SILVA 
Prefeito 


