ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Camboriú/SC, 19 de Janeiro de 2017.

INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2017
A Secretária Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais e com base nas Leis
Complementares Municipais nº 19/2008 e nº 039/2012 resolve:
1. Ficam estabelecidos os critérios para a escolha das turmas para monitores, professores de
educação infantil, professores dos anos iniciais e finais:
a) Nível de escolaridade (magistério/pedagogia/pós-graduação na área de educação
infantil/mestrado em educação/doutorado)
b) Tempo de efetivo serviço na instituição
c) Ter participado do PNAIC
d) Assiduidade
e) Maior idade
2. Ficam estabelecidos os critérios para monitores de inclusão, intérpretes e instrutores, no
momento da escolha dos alunos que necessitam atendimento educacional especializado:
a) Nível de escolaridade (magistério/pedagogia educação especial/pedagogia/pós-graduação
na área de educação especial/mestrado em educação/doutorado)
b) Tempo de efetivo serviço na modalidade.
c) Habilidade para o atendimento do aluno com deficiência
d) Maior idade.
3. Ficam estabelecidos os critérios para o atendimento do suporte pedagógico nas unidades
escolares:
Orientador

0 a 500 alunos
501 a 1000 alunos
1001 a 1500 alunos
Acima de 1501 alunos

01 orientador de 40 horas
02 orientadores de 40 horas
03 orientadores de 40 horas
01 de 20 horas a cada 500 alunos

Supervisor

0 a 50 professores
51 a 100 professores
101 a 150 professores
Acima de 150 professores

01 supervisor de 40 horas
02 supervisores de 40 horas
03 supervisores de 40 horas
01 de 20 horas a cada 25 professores a mais

Administrador 01 a 50 turmas
Acima de 31 turmas

01 administrador de 40 horas
01 de 20 horas a cada 15 turmas a mais
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Psicopedagoga A cada 500 alunos

01 psicopedagogo de 40 horas

4. Ficam inseridas na matriz curricular da educação infantil e dos anos iniciais para
complementação das horas atividades as disciplinas de ARTE, LITERATURA e JOGOS
MATEMÁTICOS E LÚDICOS, sendo exercidas por professores contratados em período
temporário até dia 30.11.2017
5. Fica extinta qualquer possibilidade de banco de horas.
6. O cumprimento das horas atividades deverá ser na Unidade Escolar, sendo possível 01(um)
período livre a cada quinzena, de acordo com a respectiva carga horária, sem prejuízo ao bom
funcionamento da escola.
7. Os professores que não completarem sua carga horária na Unidade Escolar de lotação, como
estabelecem o Plano de Carreira do Magistério/ LC 019 -2008 art 49 §2º deverão completar
sua carga horária na unidade escolar mais próxima onde possua vaga.
8. Os casos omissos a esta instrução normativa serão resolvidos pela Secretaria Municipal de
Educação.

Atenciosamente,

ROSELI MARIA POLTRONIERI GERVASIO
Secretária da Educação de Camboriú/SC
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