
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NIOAQUE

ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº013/GAB/SEDUC/2019                                                           

                                                                                                    DISPÕE SOBRE A 
ATRIBUIÇÃO DE AULA 

TEMPORÁRIAS PARA A FUNÇÃO 
DOCENTE,

EM REGIME DE 
SUPLÊNCIA/CONVOCAÇÃO 

NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE NIOAQUE/MS, E DÁ 

PROVIDÊNCIAS.

 A  Secretária  Municipal  de  Educação  Professora  Cândida
Thereza de Andrea Ferreira,  no uso de atribuições legais  que o cargo lhe
confere, e conforme a Lei Complementar n° 2294/2009; 

RESOLVE:

                      Art. 1°- Estabelecer os procedimentos a serem observados na
distribuição  de  Aulas  Temporárias  para  Função  Docente,  em  Regime  de
Suplência/Convocação na Rede Municipal de Ensino de Nioaque/MS.

Art.2°- Compete a Secretaria Municipal de Educação de Nioaque/MS a
indicação  dos  Profissionais  constantes  do  Cadastro  de  Candidatos  à  Função
Docente em caráter  Temporário,  para fim de atribuição de Aulas Temporárias
para a Função Docente prevista na Lei Complementar n°2294/2009 e no Edital
n°13/2019.

§ 1° Para fim de atribuição de Aulas Temporárias para a Função de
Docente, a Direção da Escola, após a Lotação dos Professores Efetivos, devera
realizar o levantamento das vagas existentes e encaminhar o Quadro de vagas
para Secretaria Municipal de Educação de Nioaque/MS.

§ 2° A atribuição de Aula de Suplência/Convocação deve ser efetivada
de acordo com o Edital n°13/2019 de 29/10/2019, salvo em casos de não houver
Professor com disponibilidade de horário para assumir o total da carga horária.

§ 3° Em caso de afastamento de Professor por motivo de Licença para
tratamento  de  saúde de  até  15  (quinze)  dias,  caberá  a  Direção da Escola  a
atribuição das Aulas temporárias do substituto.

§ 4° A  atribuição de aulas temporárias  para a Função Docente,  em
regime de Suplência/Convocação,  ocorrerá após a confirmação da Lotação de
todos os Professores Efetivos.

§ 5° O Professor indicado pela Secretaria Municipal  de Educação de
Nioaque/MS,  deverá  ser  encaminhado  a  Escola  respectiva  para  que  esta
providencie os procedimentos para sua Convocação.

§  6° A  atribuição  de  Aulas  Temporárias  não  pode  coincidir  com  o
período de Férias Escolares. 



Art.3°- Poderá ser atribuída Aula por Convocação ao Professor Efetivo
para suprimento da falta de Professor na Escola, em caráter temporário.

 § 1°  A competência para atribuição de Aula de Suplência/Convocação
para  o  Professor  Efetivo  será  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  de
Nioaque/MS, e ocorrerá no inicio de cada Semestre do Ano Letivo de 2020, e
obedecerá aos seguintes critérios:

I- Estar inscrito no cadastro de candidatos a Função Docente em
caráter  Temporário,  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  de
Nioaque/MS.

II- Ter  Habilitação  especifica  para  o  componente  Curricular  da
Disciplina.

III- Possuir 01 (um) Cargo de 24 (vinte e quatro) horas semanais não
podendo ultrapassar  o limite  de mais  24 (vinte  quatro)  horas
semanais.

                       § 2°  A atribuição de Aula Suplência/Convocação ao Professor
Efetivo  dar-se-á  Preferencialmente,  em  sua  Escola  de  Lotação  e,  na
impossibilidade, em outra Escola do Município de Nioaque/MS.

Art.4°-  O  Professor  Efetivo  com  atribuição  de  Aula
Suplência/Convocação  poderá  ser  Convocado,  desde  que  a  soma  da  Carga
horária  não  ultrapasse  48  (quarenta  e  oito)  horas  semanais  e  esteja  em
consonância com a Lei Complementar n°2294/2009 e Lei n°2489/2017.

Art.5°-  A  atribuição  de  Aulas  ao  Professor  Convocado,  em  caráter
Temporário, deve observar o limite de 48 (quarenta oito) horas semanais, nos
termos vigentes da Lei Complementar n°2294/2009.

Art.6°-  O  Professor  com  habilitação  especifica  para  o  componente
Curricular/Disciplina terá preferência em relação ao não habilitado, o qual não
poderá  ser  Convocado  para  outro  componente  Curricular/Disciplina  quando
houver candidato habilitado inscrito.

Art.7°-  A atribuição de Aula Suplência/Convocação do Professor não
habilitado  para  ministrar  Aula  no  componente  Curricular/Disciplina  disponível
somente  serão  autorizadas,  expressamente,  pela  Secretaria  Municipal  de
Educação de Nioaque/MS, se não houver Profissionais com formação especifica.

Parágrafo Único: Na falta comprovada de Professor com habilitação
especifica no componente Curricular/Disciplina disponível, pode-se atribuir Aulas
Temporárias para Professor com formação em Áreas afins.

Art.8°- Não serão atribuídas Aulas Temporárias Suplência/Convocação
a Docentes que se encontre de 05 (cinco) meses de Gestação acima, na data de
Lotação, assim como, o Professor (a) do Magistério Municipal Licenciado (a) ou
afastado (a) de suas funções. 

Parágrafo Único: A Profissional  do Magistério que adquiriu Licença
Gestante se estendendo no período de Férias só poderá concorrer as Aulas de
caráter  Temporário  mediante  Cadastro  efetuado  na  Secretaria  Municipal  de
Educação de Nioaque/MS.

Art.9°-  A  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Nioaque/MS  deverá
indicar  a  relação  de  Professores  que  exercerão  a  função  Docente  de  modo
Temporário, para cada Escola da Rede Municipal de Ensino, por meio de E-mail
Oficial.



Art.10-  Caberá  a  Direção  Escolar  instruir  o  processo  de  Aulas
Suplência/Convocação dos Professores relacionados pela Secretaria Municipal de
Educação de Nioaque/MS.

§ 1° O processo de Aulas Suplência/Convocação deverá ser enviado ao
Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Nioaque/MS,
até no máximo o dia 20 (vinte) de cada Mês, para fins de registro e inclusão na
Folha de Pagamento do Mês subseqüente.

 §  2°  Não  será  permitida  a  entrada  de  processo  de
Suplência/Convocação no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de
Educação de Nioaque/MS, após 30(trinta) dias do inicio da atribuição de Aulas
Temporárias.  Os processos enviados com atraso serão devolvidos e a Direção
Escolar  será  responsabilizada  pelas  despesas  de  Pagamento  de  salário  de
Professor.

  Art.11- A revogação de aula Suplência/Convocação deverá ser enviada
ao  Setor  de  Recursos  Humanos  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  de
Nioaque/MS, após a saída do Professor.

Art.12-  Revogar-se-á  a  Convocação  do  Professor  Temporário  nas
seguintes hipóteses:

I-Interesse próprio;
II - Nomeação para cargo em comissão;
III- Conveniência Administrativa;
IV- Retorno de professor detento de cargo Efetivo;
V- Provimento do cargo, em caráter Efetivo, de candidato aprovado
em Concurso Público;
VI- Remoção de Professor Efetivo para a Unidade Escolar em que
haja  vaga  ocupada  por  Professor  em  regime  de
Suplência/Convocação;
VII- Fechamento de Turmas;
VII- Abandono das funções;
IX- Ineficiências de desempenho em regência de Classe;
X- Aula Temporária atribuída sem observância da Legislação;

Parágrafo Único: Ao Professor que for oferecida a vaga e não for
beneficiado em Virtude de compatibilidade de horário, que não aceitar a vaga
existente oferecida ou por outro motivo de ordem particular, assinará Termo de
Desistência  expedido  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Nioaque/MS,
sendo Convocado outro Professor Cadastrado.

Art.13-  Fica autorizado o Setor de Recursos Humanos da Secretaria
Municipal  de  Educação  de  Nioaque/MS,  Revogar  Aula  e/ou  Convocação  de
Professor  caso  esteja  em  desacordo  com  esta  Resolução  e/ou  com  os
impedimentos do Edital de Cadastro de candidatos a Função Docente em caráter
Temporário,  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Nioaque/MS,
independentemente de solicitação.

Parágrafo Único: A  responsabilidade sobre a  Convocação irregular
recairá sobre a Direção Escolar,  inclusive o Pagamento do Salário  do período
trabalhado.

Art.14- Aplicam-se aos Profissionais Convocados os Artigos inerentes a
Suplência/Convocação da Lei Complementar n°2294/2009 e da Lei n°2489/2017.

Art.  15- O  Profissional  da  Educação  Básica  ocupante  do  cargo  de
Professor  terá  sua lotação assegurada na Unidade Escolar,  quando nomeado,
designado, afastado ou cedido de suas funções, conforme Lei Complementar nº
2294/2009 que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais em Educação da Rede



Municipal  de Ensino de Nioaque/MS e dá outras providências,  assegurados na
seção III, art. 111:

I- Prover cargo em comissão;
II- Exercer  atividades  inerentes  ou  correlatas  a  Educação  em

cargos  ou  funções  previstas  nas  unidades  e  nos  órgãos  da  Secretaria
Municipal de Educação de acordo com quantitativo a ser estabelecido, por
ato do poder executivo;

III- Exercer,  por  tempo  determinado,  atividades  em  órgãos  ou
entidades  da  União,  ou  de  outros  Estados,  Municípios,  em  que  outras
Secretarias,  em  autarquias  e  em  outros  Poderes  Públicos  ou  junto  a
Entidades conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação, sem ônus
para o órgão de origem;

IV- Para,  sem  prejuízo  do  ensino,  ter  exercício  em  outro
estabelecimento,  quando  isto  lhe  permitir  freqüentar  curso  regular  de
formação  de  professor,  pelo  período  de  duração  do  curso,  mediante
comprovação de matrícula e respectiva freqüência;

V- Para Entidades Filantrópicas Educacionais;

§ 1° Por Entidades Filantrópicas Educacionais de que trata este
inciso, deste artigo, entende-se àqueles que atuam especificamente na área de
Educação Especial.

§ 2° Os afastamentos previstos nos incisos II, IV e V, deste artigo,
ocorrerão sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens e direitos de cargo.

Art.16- A atribuição de aulas em regime de SUPLÊNCIA/CONVOCAÇÃO
visa o preenchimento de lotação em Unidades Escolares da Rede Municipal de
Ensino ou em substituição a docentes afastados dessa função, nas ocorrências de
quaisquer das seguintes situações:

I  –  afastamento  de  docentes  para  exercer  função  de  Diretor,
Diretor-Adjunto,  Coordenador  Pedagógico,  Técnico  da  Secretaria  Municipal  de
Educação  ou  cedência  para  outras  Secretarias  da  Administração  Pública
Municipal;

II – licença por motivo de saúde, maternidade, adoção, mandato
classista ou outros afastamentos previstos em lei, por tempo determinado;

III – participação de docente em curso de capacitação profissional
ou em projetos especiais  da Administração Pública Municipal,  de interesse da
área educacional;

IV – afastamento do docente da unidade escolar, para:

a)  ocupar  função  de  Presidente  de  Associação  de  Classe  do
Magistério;

b)  ocupar  cargo  em  comissão  em  órgão  ou  Entidade  da
Administração Pública Municipal;

c) atuar em atribuições específicas de interesse da Educação, por
prazo  certo,  em Secretarias  ou  Entidades  da  Administração  Pública
Municipal;

d) exercer função de Magistério em Unidade Filantrópica mediante
Convênio.

Parágrafo Único – a substituição do docente afastado ou licenciado
em razão  de  quaisquer  das  situações  de  que  tratam  os  incisos  II  e  III,  fica
condicionada  à  comprovação,  por  documento  próprio,  do  afastamento  do
Professor substituído.



Art.17 - Ao professor em função temporária são assegurados:

I  – remuneração proporcional  às horas trabalhadas, conforme o
que  especifica  a  Lei  Complementar  n°2489/27/07/2017,  para  esse  tipo  de
vínculo;

II  –  abono  de  férias  e  gratificação  natalina,  proporcional  ao
período de exercício ou ao número de horas trabalhadas;

III – licença para tratamento de saúde;

IV – licença à gestante ou para adoção.

                                 § 1° - A licença de professora convocada para licença
gestante ou para adoção será concedida e remunerada pelo Instituto Nacional
de Seguro Social – INSS, conforme o Regime Geral de Previdência Social.

       § 2° - Vencido o período de licença, o convocado será reconduzido
à  função  temporária,  desde  que  o  período  de  contratação  ainda  esteja  em
vigência.

                            § 3°  - O professor da carreira do Magistério Municipal que
ministrar  aulas  por  convocação  fará  jus  à  licença  para  tratamento  da  sua
própria saúde, desde que o período das aulas convocadas esteja em vigência,
quando superar esse período suas aulas convocadas serão canceladas.

Art.18- As aulas correspondentes às ausências de até 05(cinco) dias,
em  razão  de  licença  ou  afastamento  com  vencimentos,  serão  ministradas,
preferencialmente, por professores titulares da própria Unidade Escolar, da Rede
Municipal de Ensino, ou ainda, por professores cadastrados.

Art.19- O ocupante do cargo de Professor da carreira do Magistério
Municipal, quando designado para exercer em outras Secretarias ou Entidades do
Poder  Executivo,  funções  ou  atribuições,  vinculadas  à  educação,  bem como,
afastado  ou  licenciado  da  função  de  docente  por  quaisquer  dos  motivos
elencadas no artigo 15, terá assegurada sua lotação na Unidade Escolar de sua
origem.

Art.  20- As  salas  de  alfabetização  do  1°  ao  3°  Ano  do  Ensino
Fundamental e Pré I e Pré II da Educação Infantil, serão prioritariamente lotadas
por Professores que freqüentaram cursos de formação continuada do PNAIC.  

Art. 21- A Lotação para Professores de Apoio nas salas regulares, em
que  houver  demanda  comprovada  de  alunos  para  o  AEE-  através  de  Laudo
Médico  atualizado,  ficará  a  critério  da  Administração  Pública  Municipal  de
Nioaque/MS,  mediante  cadastro  realizado  junto  a  Secretaria  Municipal  de
Educação conforme Resolução  n°032/GAB/SEDUC/NIOAQUE/2018. 

Art. 22- As aulas de Ciências da Natureza do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental I deverão ser ministradas por um professor (a) habilitado em nível
superior, com licenciatura em Pedagogia. Na falta comprovada deste profissional
para ministrar a disciplina disponível,  pode-se atribuir as aulas ao profissional
com formação em Ciências ou áreas afins.

Art. 23- As aulas de Inglês do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental
deverão ser ministradas por um professor (a) habilitado em área específica,  na
falta comprovada deste professor para ministrar a Disciplina disponível, pode-se
atribuir as aulas ao profissional com formação em áreas afins.



Art. 24  As aulas de Educação Financeira do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental deverão ser ministradas por um professor (a) habilitado em nível
superior,  com  licenciatura  em  Matemática.  Na  falta  comprovada  deste
profissional para ministrar a Disciplina disponível, pode-se atribuir as aulas ao
profissional com formação em áreas afins.

Art. 25- Na Educação Infantil, o Campo de Experiência Corpo, Gestos e
Movimento deverá ser ministrado por professor (a) habilitado (a) em Educação
Física,  na  falta  comprovada  deste  professor,  pode-se  atribuir  as  aulas  ao
profissional  cursando  Licenciatura  Plena  em  Educação  Física  a  partir  do  3°
Semestre,  não havendo estes,  as aulas poderão ser atribuídas ao Profissional
habilitado em Pedagogia.

Art.  26-  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  por  ato  da  Secretária
Municipal de Educação, observada a legislação em vigor.

Art. 27- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrarias.

REGISTRA-SE E CUMPRE-SE

Nioaque-MS, 29 de Outubro de 2019.

                                                  

                                                     ___________________________________________

                                                  CANDIDA THEREZA DE ANDREA FERREIRA


