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Prefeito

Autoriza o Poder Executivo dó Município de 
Parnamirim a contratar Professor por tempo determinado 
e determina outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN:
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono e promulgo

a seguinte Lei:

Art. Io. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, por tempo 
determinado, quatrocentos e oitenta Professores para a rede municipal de ensino, nos 
termos do art. 37, § IX ,  da Carta da República, a fim de atender à necessidade 
temporária excepcional, apiicando-se-lhes as disposições relativas ao regime 
disciplinar de que trata o Estatuto do Magistério Público do Município.

rs

Parágrafo único. O número de Professores a ser contratado 
temporariamente, especificado por disciplina, é a constante do Anexo Unico a esta 
Lei, que dela é parte indissociável.

Art. 2o. A remuneração mensal dos Professores contratados 
temporariamente será o correspondente ao percebido peio docente de carreira, em
nível inicial, na mesma função e com a mesma carga horária, na forma disposta no

/
Anexo Unico.
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Parágrafo único. Na hipótese de contratação de Professor já  integrante 

da rede municipal de ensino, a remuneração do contratado far-se-á mediante uma 
complementação salarial correspondente ao salário-base do Professor de nível 
superior.

Art. 3o. A  jornada de trabalho dos Professores contratados 
temporariamente será de trinta horas semanais.

A r t. 4o. Os candidatos selecionados e contratados desempenharão, 
exclusivamente, o exercício de docência em sala de aula; e não poderão, em nenhuma 
hipótese, assumir outras atividades diversas do magistério.

Art. 5Ô. A habilitação do candidato será exigida de acordo com o 
componente curricular do cargo, respeitando-se a opção feita pelo candidato no ato da 
inscrição.

Art. 6o, Durante o prazo de validade da autorização de que trata esta 
Lei os candidatos selecionados constituirão reserva técnica, podendo ser contratados, 
de acordo com a necessidade apontada pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 7o. O  candidato a Professor contratado por tempo determinado 
somente poderá se inscrever para uma única categoria,

Art. 8o. São requisitos essenciais à inscrição, constituindo condições 
para a contratação:

a) te r habilitação específica para o exercício do magistério, em nível
superior;

b) não ter outro vínculo empregatício na rede pública ou privada que 
obste a dedicação exclusiva;

c) ser brasileiro nato ou naturalizado;

d) possuir idade mínima de dezoito anos completos, na data do 
e n c e r r a  mento das inscrições;
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e) estar no gozo pleno de seus direitos civis e políticos e em dia com as 

suas obrigações eleitorais.

Art. 9o. Fica reservado cinco por cento das vagas a serem preenchidas 
para os candidatos portadores de deficiência.

§ Io. O candidato deverá, no ato da inscrição, declarar a deficiência de 
que é portador.

r"'

§ 2°, A compatibilidade da deficiência declarada pelo candidato com as 
atividades do cargo a ser preenchido será avaliada pela Junta Médica do Município.

Art. 10. A  aprovação do candidato na seleção realizada pelo Município 
não implica na obrigatoriedade de sua contratação, que fica condicionada à 
necessidade da Secretaria Municipal de Educação, respeitada, contudo, a ordem 
decrescente de classif icação.

Art. 11, As regras e as condições essenciais à participação no processo 
de seleção e, como consequência, a contratação do candidato selecionado, constará, 
detalhadamente, de Editai publicado pela Secretaria Municipal de Educação no 
Boletim Of icia! e veiculado na imprensa escrita.

Art. 12. O resultado do processo seletivo de que trata esta Lei será 
homologado pelo Chefe do Poder Executivo.

o

Art. 13. A autorização de que trata esta Lei tem validade pelo prazo de 
dois anos, vedada qualquer prorrogação.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
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ANEXO ÚNICO

Especificação Remuneração Quantidade
Prof. de Matemática R$ 697,80 50
Prof. de Língua Inglesa 15
Prof. de Ensino Religioso 15
Prof. de Educação Infantil e de 1° a 4a Série 400

Total - 480
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