
ESTADO DO RIO DE ]ANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAíBA DO SUL

SECRETARTA MUNTCTPAL DE EDUCAçÃO

TNSTRUÇÃO iIORI/IATIVA No 001, DE 10 DE maio DE 2A19

Estabelece regras para análise da habilitação de professor efetivo
da Rede Municipat de Ensino, em caráter extraordinário, para a

disciplina de Artes

A secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais,

Considerando

a carência de professores para ministrarem a disciplina de Artes, bern como a necessidade emergencial

de atender a demanda, a fim de garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, sem o qual poderia

o Poder Público incorrer em críme de responsabilidade, e, observando a Lei 9.394i96,

Não havendo nenhum candidato inscrito no processo seletivo 003/2019 para contratação temporária na

substituição de professores;

A fim de uma contratação emergencial, bem como o aproveitarnento de professores do quadro efetivo da

Rede Municipal de Ensíno, por meio de Dedicação Exclusiva.

Resolve

1. Estabelecer os procedimentos a serem observados, bem como o aproveitamento de
professores do quadro efetivo da Rede Municipal de Ensino;

Serão habilitados os professores do quadro efetivo da Rede Municipal de Ensino que tiverem
concltrído graduação ern licenciatura ern qualquer área das artês, pedagogia ou licenciatura
em qualquer área acrescida de especializaffia (36ü horas) em área afeta às artes.

Os professores do quadro efetivo da Rede Municipal de Ensino que atendam os requisitos
deverão comparecer a Secretaria Municipal de Educação, no setor administrativo, nos dias
16,17,20,21 e 22 de maio/2019, portando Xerox do diploma ou histórico de graduação e/ou
pós-graduação enr artes.

Esta lnstrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos fatos
ocorridos a partir de 10 de maio de 2019.

Neila Moreira dos Santos Bouzada
Secretária Municipal de Educação

Av. Marechal Castelo Branco, 119-SoAndar-Centro - Paraíba do Sul / RJ - CEP.:25.850-000
Telefone: (24) 2263-1 001 - 2263-1 1 1 1
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Parecer CME/PS ne OLlzOLg
Anállse sobre as regras estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Educação para habilitar Professor Efetivo da
Rede Municipal de Ensino para ministrar aulas de Artes.

Paraíba do Sul, 10 de maio de 2019.

A llustríssima SrB Secretária Municipal de Educação encaminhou um pedido ao pleno do

Conselho Municipal de Paraíba do Sul - RJ, para que fosse avaliada a lnstrução Normativa

n"0Ot/20L9 e concedido um parecer sobre as regras estabeleeidas pela Secretaria Municipal de

Educação para habÍlitar professores efetivos da Rede Pública Municipal para ministrar aulas de

Artes,

A Secretária de Educação reitera que a contratação de professores da rede se faz

necessária, em caráter emergencial, porque não houve candidatos inscritos no processo seletivo

003lz0tg para a disciplina de Artes; em detrimento do corrente ano letivo, a falta de professores

em sala de aula poderá refletir na qualidade do ensino.

Mediante o exposto, o colegiado fez a leitura do ofício 31/z}tg - SME, de 0B de maio de

2Q19, e concordou que é relevante a adoção de medidas que visem mitigar esse quadro.

Considerando então, o relato feito pela Secretaria Municipal de Educação, em sessão

extraordinária, realizada no dia 10 de maio de 2019, decidiu aprovar por unanimidade a lnstrução

Normativa 001/20L9.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Djenaine Sibyl Tomoz Oliveiro

Presidente do Conselho Municipal de Educação


