
 
 

Lei n° 4.082, de 21 de novembro de 2022. 
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

Serafina Corrêa, 21/11/2022. 

_____________________________ 

   

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.807, 

de 27 de junho de 2011, que “Estabelece o 

Plano de Carreira do Magistério Público do 

Município de Serafina Corrêa, institui o 

respectivo quadro de cargos e funções e dá 

outras providências”. 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, 

  Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei. 

 

  Art. 1º O art. 30 da Lei Municipal nº 2.807, de 27 de junho de 2011, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 30 O regime normal de trabalho dos professores, independentemente da 
área de atuação para a Educação Básica a qual seu provimento ficará atrelado, 
será de 20 (vinte) horas semanais, ficando 1/3 (um terço) deste período 
reservado para hora de atividades”. (NR) 

 
  Art. 2º O art. 32 da Lei Municipal nº 2.807, de 27 de junho de 2011, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 32 Para substituição temporária de professor legalmente afastado, para 
suprir a falta de professor concursado, para atender às necessidades 
caracterizadas como temporárias ou excepcionais, o professor poderá ser 
convocado para trabalhar em regime suplementar, no máximo, até 20 (vinte) 
horas semanais, em conformidade com a necessidade que motivou a 
convocação”. (NR) 

   
  Art. 3º O art. 32 – A da Lei Municipal nº 2.807, de 27 de junho de 2011, passa a 
vigorar com a seguinte redação 

 
“Art. 32 – A O professor investido na função de diretor ou vice-diretor, poderá ser 
convocado a trabalhar em regime suplementar de trabalho de 20 (vinte) horas 
semanais, fazendo jus ao valor correspondente ao aumento da carga horária, 
salvo se já estiver em acúmulo de cargos”. (NR) 
 

  Art. 4º O inciso I do art. 38 da Lei Municipal nº 2.807, de 27 de junho de 2011, 
passa a vigorar com a seguinte redação 
 

“Art. 38..................................................................................................................... 
I – Cargos efetivos: 
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Quantidade Denominação 
Carga horária 

semanal 

Coeficiente 
incidente sobre o 

Nível 1 

8 Pedagogo 20 horas 1,00 

174 Professor 20 horas 1,00 

5 
Orientador 

Educacional 
40 horas 2,00 

5 
Supervisor 

Educacional 
40 horas 2,00 

........................................................................................................................”(NR) 
 

  Art. 5º O Anexo II da Lei Municipal nº 2.807, de 27 de junho de 2011, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“ANEXO II 

 
CARGO: PROFESSOR 
 
Síntese de Deveres: Participar do processo de planejamento e elaboração da 
proposta pedagógica da escola; orientar a aprendizagem dos alunos; 
organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem; 
contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino. 
Exemplo de Atribuições: Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a 
proposta pedagógica da escola; levantar e interpretar os dados relativos à 
realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer os 
mecanismos de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento; organizar registros de observação dos alunos; 
participar de atividades extra-classe; realizar trabalho integrado com o apoio 
pedagógico; participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação 
e ao desenvolvimento profissional, ministrar os dias letivos e horas aula 
estabelecidos; colaborar com as atividades e articulação da escola com as 
famílias e a comunidade; participar de cursos de formação e 
treinamentos;participar da elaboração e execução do plano político-
pedagógico; integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas 
afins com a educação. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 
Carga Horária semanal de:20 (vinte) horas para Professor de Educação 
Infantil, Professor das séries iniciais do Ensino Fundamental e Professor das 
séries finais do Ensino Fundamental; 
 
Requisitos para preenchimento do cargo: 
a) Idade mínima de 18 anos; 
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b) Formação: 
I - Para a docência na Educação Infantil: curso superior de licenciatura plena, 
específico para educação infantil; 
II - Para a docência nas séries iniciais do Ensino Fundamental: curso superior 
de licenciatura plena, específico para séries ou anos iniciais do ensino 
fundamental; 
III - Para a docência nas séries finais do Ensino Fundamental: curso superior 
em licenciatura plena, específico para as disciplinas respectivas ou formação 
superior em área correspondente e formação pedagógica.” (NR) 

 
  Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 21 de novembro de 2022, 

62º da Emancipação. 

 

 

 

Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal 

 


