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TIPO DOC 
Decreto

N° DOC 
6.175/2020* (REPUBLICADO)

N° DIÁRIO 
DOM2998

DATA PUBLICAÇÃO 
06/03/2020

DECRETO Nº 6.175 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020.

 

Regulamenta o processo de Avaliação de Desempenho e
Qualificação Funcional, dos profissionais estáveis do
Magistério da Educação Básica Pública do Município de
Parnamirim-RN, para fins de promoção  funcional no serviço
público municipal.

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais,

CONSIDERANDOo previsto no art. 16 da Lei Complementar Municipal
nº 059, de 12 de julho de 2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira e
Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica
Pública do Município de Parnamirim/RN, estabelecendo como critério
para concessão da promoção funcional a Avaliação de Desempenho e
Qualificação Profissional;

 

DECRETA:

Art. 1º - A Promoção do profissional do magistério nas classes de
carreira, designada por letras de “A” a “J”, dar-se-á através da avaliação
do desempenho e da qualificação profissional, considerando-se o
cumprimento dos deveres, a eficiência no exercício do cargo, o
permanente aperfeiçoamento e atualização.

§ 1º - A avaliação do profissional do magistério será realizada
anualmente, enquanto a mudança de classe ocorrerá a cada dois anos, a
partir da vigência da Lei Complementar Municipal n° 059, de 12 de julho
de 2012.

§ 2º- A concessão da promoção ocorrerá quando o profissional do
magistério alcançar o mínimo de 70% (setenta por cento) dos pontos, e
cumprido o interstício de quatro anos na classe “A”, e de dois anos nas
demais classes de carreira.

§3º- Para fins de avaliação do desempenho e da qualificação profissional,
entende-se por Profissionais do Magistério aqueles que desempenham
atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência, isto é,
direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação
e coordenação educacional, exercidas no âmbito das unidades escolares
de Educação Básica e no Órgão Central-SEMEC.

Art. 2º - Os critérios da avaliação de desempenho e da qualificação dos
profissionais do magistério serão apurados e pontuados da seguinte
forma:

§1º- Quando no desempenho da função de docente:

I – Rendimento e qualidade do trabalho – 6,0 (seis) pontos;

II – Assiduidade e pontualidade – 1,0 (um) ponto;

III – Tempo de serviço na docência – 0,5 (meio) ponto;

IV - Contribuição no campo da educação – 1,25 (umponto  e vinte e cinco
décimos) ponto;

V – Participação em colegiados ou comissões – 0,25 (vinte e cinco
décimos) ponto;

VI – Permanente aperfeiçoamento e atualização – 1,0 (um) ponto.

§ 2º - Quando no desempenho da função de gestor e coordenador
pedagógico:

I - Rendimento e qualidade do trabalho – 6,0 (seis) pontos;

II – Assiduidade e pontualidade – 1,0 (um) ponto;

III – Contribuição no campo da educação – 1,5 (um ponto e meio) ponto;

IV – Participação em colegiados ou comissões – 0,5 (meio) ponto;

V – Permanente aperfeiçoamento e atualização – 0,5 (meio) ponto;

VI – Participação em reuniões de planejamento, administrativo
promovidos pela SEMEC – 0,5 (meio) ponto.

§ 3º - Quando no desempenho da função no órgão central da Secretaria
Municipal de Educação (SEMEC):

I - Rendimento e qualidade do trabalho – 6,0 (seis) pontos;

II – Assiduidade e pontualidade – 1,0 (um) ponto;

III – Contribuição no campo da educação – 0,5 (meio) ponto;

IV – Participação em colegiados ou comissões – 1,0 (um) ponto;

V - Permanente aperfeiçoamento e atualização – 1,5 (um ponto e meio)
ponto.

§ 4º - Quando na função de professor cedido ao sindicato dos
trabalhadores em educação – SINTSERP:
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I - Rendimento e qualidade do trabalho – 6,0 (seis) pontos;

II – Assiduidade e pontualidade – 1,0 (um) ponto;

III – Contribuição no campo da educação – 1,5 (um ponto e meio) ponto;

IV – Participação em colegiados ou comissões – 0,5 (meio) ponto;

V - Permanente aperfeiçoamento e atualização – 1,0(um ponto) ponto.

§ 5º - Quando ocupante na função docente cedido às instituições
educacionais conveniados, sem fins lucrativos

I – Rendimento e qualidade do trabalho – 6,0 (seis) pontos;

II – Assiduidade e pontualidade – 1,0 (um) ponto;

III – Contribuição no campo da educação – 1,0 (um) ponto;

IV – Participação em colegiados e comissões – 1,0 (um) ponto;

V – Permanente aperfeiçoamento e atualização – 1,0 (um) ponto

Art. 3º - A avaliação do desempenho e qualificação ocorrerá em dois
momentos: o primeiro momento acontecerá nas escolas, na unidade
central da Secretaria Municipal de Educação e Cultura- SEMEC e nas
instituições conveniadas sem fins lucrativos do magistério, SINTSERP e
o segundo, ficará a cargo da comissão devidamente constituída para tal
fim na própria sede da SEMEC, observando o disposto nos anexos
previstos no Guia Próprio de Orientação para Avaliação de Desempenho
dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública do
Município de Parnamirim/RN.

Art. 4º - Caberá às comissões escolares e a Comissão Técnica de
Avaliação de Desempenho e Estágio Probatórioque trabalharão o
primeiro momento da avaliação a pontuarem os seguintes fatores:
rendimento e qualidade do trabalho, assiduidade e pontualidade,
referentes ao ano letivo anterior ao da avaliação. À Comissão de
Avaliação Técnica – SEMEC compete pontuar os demais fatores,
referentes à qualificação profissional: Contribuição no campo da
educação, Participação em colegiados e comissões, Qualificação
profissional, Participação em Reuniões de Planejamento, administrativa e
de estudos promovida pela SEMEC.

Parágrafo Único –Para efeito de promoção por desempenho e
qualificação profissional será considerada a somatória da pontuação
obtida dos dois anos de avaliação, dividido por dois.

Art. 5º - A formação das comissões escolares obedecerá à seguinte
composição:

§ 1º - Para a avaliação do desempenho da função docente: diretor, vice-
diretor, o coordenador pedagógico do seu turno de atuação e um membro
do conselho escolar que não seja docente.

§ 2º - Para a avaliação do desempenho do coordenador
pedagógico:diretor, vice-diretor, um professor do seu turno de atuação e
um membro do conselho escolar.

§ 3º - Para a avaliação do desempenho dos gestores escolares: o Conselho
de Escola.

Art. 6º - A avaliação do desempenho dos professores, que atuam no
Órgão Central – SEMEC, será efetuada por comissões específicas,
compostas por quatro membros, entre os quais o seu chefe imediato.

Art. 7º A avaliação do desempenho dos professores cedidos ao Sindicato
dos Trabalhadores no Serviço Público de Parnamirim – SINTSERP será

efetuada por uma Comissão específica, composta por três membros da
diretoria da entidade.

Art. 8º - Para avaliação do desempenho da função do docente cedido às
instituições educacionais conveniadas, sem fins lucrativos, será designada
uma comissão de 04 membros nas respectivas instituições onde atuam,
obedecendo, porém, a todos os dispositivos deste decreto.

Art. 9º – Para a obtenção da pontuação nos fatores de avaliação
designados por contribuição no campo da educação, participação em
comissões ou colegiados e por qualificação profissional, o docente deverá
apresentar à Comissão Técnica de Avaliação de Desempenho da
SEMECdocumentos comprobatórios, adquiridos de02 de fevereiro de
2017 até o dia 02 fevereiro do ano da avaliação.

Art. 10º – Os resultados da avaliação serão homologados pelo(a) titular
da Pasta da Educação e publicados no Diário Oficial do Município até o
dia 15 de Outubro de cada ano, conforme previsto no art. 19, da  Lei
Municipal  nº 059, de 12 de julho de 2012.

Art. 11º – O professor que se sentir prejudicado no processo de promoção
terá dez dias, após a publicação oficial, para apresentar sua defesa e
recurso à Comissão Técnica de Avaliação de Desempenho - SEMEC.

Art. 12º - O diretor da unidade escolar que descumprir o prazo para a
entrega do material avaliado poderá ser responsabilizado, por meio de
processo administrativo disciplinar.

Art. 13º - De acordo com o Art. 16, § 2º da Lei Complementar Municipal
nº 059,  de 12 de julho de 2012, fará jus a mudança de classe da letra “A”
para a letra “B”, todo professor que cumprir o período de 04 (quatro)
anos.

Art. 14º - O profissional do magistério não poderá participar da comissão
de avaliação de sua paridade.

Art. 15º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadasas disposições em contrário

 

Rosano Taveira da Cunha

Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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