
 
 
 
 
 
 

EDITAL N.º 01/2019  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PARAÍBA DO SUL 

 

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA CONCESSÃO DE ADICIONAL 

DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARAÍBA DO SUL/RJ PARA 

CONCESSÃO DE ADICIONAL DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM ATENDIMENTO À 

NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO 

ART. 52, INCISO I, LEI Nº 2.278/2002 - ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA E 

REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DE PARAIBA DO SUL. 

 

A Secretária Municipal de Educação de Paraíba do Sul, nomeada pelo ato 

administrativo18/2017, através do ato de delegação do prefeito no decreto 1.489/2017, com 

fundamento no Inciso II, alínea G art.95 da Lei Orgânica, torna pública a abertura de processo 

seletivo Interno para concessão de adicional de dedicação exclusiva com base nos termos 

da Lei 2.278 de 22/08/2002, regulamentando o parágrafo primeiro, do artigo 52 da referida Lei, 

objetivando atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo de seleção interna será executado por intermédio da Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul/RJ. 

1.2. O edital de abertura do processo de seleção interna será publicado integralmente no site 

oficial da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul / RJ. 

1.3. Os demais atos e decisões inerentes ao presente processo de seleção interna serão 

publicados no site oficial da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul / RJ. 

1.4. A seleção será conduzida por este Edital, executada pela Secretaria Municipal de 

Educação, conforme cronograma: 

 

 



 
 

 

 

 

 

Data Etapa da Seleção 

16/01/2019 Publicação do edital 

21 a 24/1/2019 Inscrição  

28/01/2019 Divulgação do Resultado final 

01/02/2019 Escolha de vagas   

 

2 - DA INSCRIÇÃO:   

 2.1 - Antes de efetuar a inscrição, o participante deverá ler este Edital e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos para a participação neste Processo Seletivo. A inscrição 

implica automaticamente o conhecimento e a aceitação das condições estabelecidas pela 

Prefeitura neste Edital, das quais o candidato, em hipótese alguma, poderá alegar 

desconhecimento.  

2.2 - Somente poderá participar do presente Processo de Seleção Interna, profissionais do 

magistério efetivos da Rede Municipal de Paraíba do Sul / RJ. 

2.3 - As inscrições serão realizadas exclusivamente na Secretaria Municipal de Educação, 

situada à Av. Marechal Castelo Branco, 119 – 5º andar, Centro de Paraíba do Sul / RJ, do dia 

21/01/2019 a 24/01/2019 de 9 às 16h.  

§ 1º Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, correspondência, ou fora do prazo 

estabelecido no item anterior. 

 § 2º É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato a inscrição, bem como o completo e 

correto preenchimento dos dados na ficha de inscrição. 

§ 3º A Secretaria Municipal de Educação não se responsabilizará por eventuais prejuízos 

causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscrição, nem pela inscrição não 

efetivada por motivos de ordem técnica. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

3.1 - São requisitos mínimos para a inscrição: 

I-  Tempo mínimo de 02 (dois) anos no serviço público municipal. 

II- Mínimo de 70% (setenta por cento) no resultado da avaliação. 

III- Ter disponibilidade para atender a vaga, em regime obrigatório de dedicação 

exclusiva. 

3.2 - Deverá preencher a ficha de inscrição disponibilizada no ato pela Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul / RJ. 

3.3 - É de inteira obrigação e responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos 

referentes ao presente Edital do processo de seleção interna, os quais serão divulgados e 

publicados no site oficial da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul / RJ e na Sede da Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

I. Maior tempo na Rede Municipal; 

II. Maior Pontuação no resultado da avaliação de desempenho; 

 

5. DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE ADICIONAL DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA: 

5.1 – Ao Diretor, Pedagogo e professor serão observados os seguintes critérios: 

I - De acordo com necessidades específicas verificadas prioritariamente pela Secretaria 

Municipal de Educação; 

II - Para desenvolver programas de formação continuada de acordo com a Legislação vigente.  

III – Para atender as Unidades Escolares que apresentarem necessidades específicas 

verificadas pela Secretaria Municipal de Educação; 

IV – Findo a necessidade de Adicional de Dedicação Exclusiva, ou impedimento de aceite da 

vaga disponível, o selecionado será mantido no cadastro, ocupando a última colocação e 

podendo ser convocado quantas vezes necessitar enquanto durar a vigência deste cadastro. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

6 - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

6.1 - Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital. 

6.2 - Serão sumariamente indeferidas as concessões de adicional de dedicação exclusiva para 

os inscritos que tiverem em seu assentamento individual mais de 03 (três) faltas sem justificativa 

nos últimos 12 meses. 

6.3- O servidor que for concedido o adicional de dedicação exclusiva receberá a remuneração 

correspondente a 100% calculados sobre o salário ou vencimento base, nos termos inciso I do 

artigo 52 da Lei 2.278/2002; 

6.4 - O professor que estiver exercendo a função em caráter de Dedicação Exclusiva e que pela 

avaliação do diretor e do pedagogo da escola, não estiver cumprindo satisfatoriamente suas 

atribuições terá sua concessão suspensa e um novo professor será chamado pelos critérios  

estabelecidos para a vaga que ele estiver ocupando. A avaliação será enviada a secretaria 

mensalmente, juntamente com o Atestado de Frequência.  

6.6- Em caso de afastamento por licenças, o adicional de dedicação exclusiva será interrompido 

imediatamente pelo período de afastamento.  

6.7- A concessão por dedicação exclusiva será normatizada por esta Secretaria a cada ano 

letivo, de acordo com a necessidade. 

6.8- - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Educação. 

   

  Paraíba do Sul, 18 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

EDITAL N.º 01/2019  

Secretaria Municipal de Educação/Paraíba do Sul 

         INSCRIÇÃO PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

PROFESSOR/PEDAGOGO 

 

 

Nome:________________________________________________________________________ 

 

Endereço:_____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Telefone:_________________________          Cel.:_______________________________ 

 

Lotado na Escola:______________________________________________________________  

 

Turma:____________________                  Turno:_______________________ 

 

Obs.__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Paraíba do Sul,________de ___________________ de 2019. 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Professor 
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