
DECRETO NORMATIVO Nº 3138/2017

DEFINE CRITÉRIOS PARA A SUBSTITUIÇÃO E
EXTENSÃO  DE  CARGA  HORÁRIA  DE
PROFESSORES  EFETIVOS  DA  EDUCAÇÃO
BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
DOMINGOS MARTINS PARA O ANO LETIVO DE
2018. 

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso
de suas atribuições legais, e, 

-  considerando  os  termos  dos  artigos  35  a  40  da  Lei  nº  2.137/2008  –
Estatuto do Magistério Público do Município de Domingos Martins - alterada pela Lei
Municipal Nº 2.226/2009 e 2715/2015.

- considerando a CI/PMDM/ SECEDU/ Nº 699/2017.

D E C R E T A:

Art.  1º  A substituição  e  extensão  de  carga  horária  dos  professores
efetivos  da  Educação  Básica  da  Rede  Municipal  reger-se-á  pelas  disposições
contidas no presente Decreto, em consonância com a Lei Municipal n° 2.137/2008 e
suas alterações. 

Art. 2º  Poderá se inscrever para a substituição e extensão de carga
horária,  os  servidores  efetivos  do  Magistério  Público  Municipal   ocupantes  dos
cargos de Professor A, Professor B e Professor P, para atuarem nas escolas da rede
municipal, ou em órgãos e unidades técnicas da Secretaria Municipal de Educação e
Esporte, de acordo com a necessidade. 

Art. 3º  O CANDIDATO À EXTENSÃO OU SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA
terá que preencher as seguintes condições: 

I – ser efetivo, prioritariamente no cargo e classe em que se dará a
extensão ou substituição temporária; 

II – não possuir mais que um cargo público; 
III – possuir a habilitação específica para o cargo e classe em que se

dará a extensão ou substituição temporária;



IV – compatibilidade de horário no exercício da função substituída ou da
extensão de carga horária com o cargo de que seja titular; 

V – não ter sofrido pena disciplinar no biênio  2016-2017, nem estar
respondendo a processo administrativo disciplinar. 

VI – não ter afastamento por mais de 30 (trinta) dias consecutivos no
ano de 2017, em decorrência de doença profissional. 

Parágrafo  Único. Estará  impedido  de  participar  deste  processo  o
professor efetivo que obteve extensão de carga horária ou substituição no ano de
2017  e  não  participou  com  frequência  de  100%  na  formação  oferecida  pela
Secretaria  Municipal  de  Educação  e  Esporte,  exceto  se  esteve  afastado  em
decorrência de licenças previstas na Lei Municipal n° 1.237/2008.

DA EXTENSÃO

Art. 4º A carga horária normal dos professores em função de magistério
poderá ser estendida para até 40 (quarenta) horas semanais. 

§ 1° A extensão da carga horária somente se dará por período mínimo
de 5 (cinco) dias e máximo de 11 (onze) meses. 

§ 2° Perde a extensão da carga horária, o servidor do magistério que se
afastar da função por período superior a 15 (quinze) dias, salvo se o afastamento
for em decorrência de licença gestação ou em decorrência de acidente em serviço
ou  doença  profissional,  podendo  estender  novamente,  no  seu  retorno,  se
necessário. 

§ 3° Se a extensão da carga horária for em razão de afastamento da
regência de classe do professor titular, o retorno deste faz cessar automaticamente
a extensão, independente de estar o servidor do magistério afastado em razão de
licença prevista no parágrafo anterior. 

Art.  5°  A extensão de carga horária  prevista  neste  Decreto  cessará
quando cessarem os motivos da extensão, podendo ser ao término do ano letivo de
2018,  por  motivo  plausível  em  atendimento  às  questões  relacionadas  ao
atendimento  de  estudantes  e  organização  da  Rede  de  Ensino  ou,
automaticamente, quando do retorno do titular do cargo. 

Parágrafo  Único. A  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  Esporte
(SECEDU) poderá cessar a extensão de carga horária a qualquer tempo através de
ato próprio, em decorrência de fato superveniente.

DA SUBSTITUIÇÃO

Art. 6°  Haverá substituição temporária do servidor do magistério nas
hipóteses de afastamentos do titular do cargo nos seguintes casos:



I – Licença maternidade.
II – Licença médica superior a 30 dias.
III – Afastamento para frequentar curso, devidamente autorizado pela

SECEDU, com prazo superior a 30 dias.
IV – Licença para acompanhamento de pessoa da família, superior a 30

dias.
V – Licença prêmio.
§ 1° A substituição temporária somente será autorizada quando não for

possível a extensão da carga horária. 
§ 2°  Não se dará  substituição temporária  ao servidor  do magistério

afastado em licença para trato de interesses particulares. 
§ 3°  A Secretaria  Municipal  de Educação e Esporte poderá cessar  a

substituição temporária a qualquer tempo. 
§ 4° O retorno do titular ao cargo ou o término do ano letivo faz cessar

automaticamente a substituição temporária, independente de estar o substituído
afastado  em  razão  de  licença  prevista  no  parágrafo  1°  do  Artigo  41  da  Lei
2137/2008.

DA INSCRIÇÃO

Art.  7º  A  inscrição  implica  no  conhecimento  e  na  aceitação  das
condições estabelecidas pela Prefeitura neste Decreto, das quais o(a) candidato(a),
em hipótese alguma, poderá alegar desconhecimento. 

Art.  8º  As  inscrições  serão  realizadas  exclusivamente  por  meio
eletrônico, no site http://www.domingosmartins.es.gov.br no link CONCURSO
DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA/2018 a partir das  7 horas do dia
12/12/2017 até às 23h do dia 14/12/2017. 

§ 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 on
line. 

§  3º  A  SECEDU  não  se  responsabilizará  por  eventuais  prejuízos
causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscrição, nem pela inscrição
não  efetivada  por  motivos  de  ordem  técnica,  falhas  de  comunicação  ou
congestionamento de linhas de comunicação que impossibilitem a transferência dos
dados ou a impressão dos documentos. 



§ 4º  Durante o período de inscrição, previsto no caput deste Artigo,
será permitida realização de correção na ficha de inscrição, sendo que, após este
período,  o  sistema  automaticamente  impedirá  o  acesso,  não  sendo  permitidas
novas inscrições nem alterações. 

§  5º  A  ficha  de  inscrição  deverá  ser  impressa  pelo  candidato  e
apresentada no momento da escolha, sendo que a não apresentação da ficha de
inscrição  impedirá  a  conferência  da  documentação,  ocasionando  o
reposicionamento do candidato ao final da lista.

Art. 9º  O candidato poderá se inscrever em até 03 opções dentre as
especificadas  a  seguir,  conforme sua  habilitação  e  competências  constantes  no
Anexo II. 

Professor A 
Professor A – Múltiplas Linguagens/Pomerano
Professor A – Múltiplas Linguagens/Alemão
Professor A – Múltiplas Linguagens/Italiano
Professor A – Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
Professor B – Língua Portuguesa 
Professor B – Matemática
Professor B – Ciências
Professor B – História
Professor B – Geografia
Professor B – Arte
Professor B – Inglês
Professor B – Espanhol
Professor B – Educação Física 
Professor A e B- Ensino Religioso (LDB 9.394/96)
Professor P 

Parágrafo Único. A vaga para Professor A e B- Ensino Religioso só será
aberta caso haja demanda de estudantes para participar da disciplina, considerando
o que prevê o Inciso VI, § 1° do Art. 190 da Resolução nº 3777/2014 do CEE.

Art.  10  Ao  se  inscrever,  o  candidato  comporá  LISTA  ÚNICA  de
classificação para Extensão de Carga Horária ou Substituição Temporária. 



Art. 11 A Ficha de Inscrição será instruída com: 
I – Dados Pessoais 
II – Pré-requisito
III – Tempo de serviço no cargo efetivo
IV – Títulos

Art.  12  Serão  indeferidas  as  inscrições  dos  candidatos  que  não
atenderem ao disposto no artigo 3° deste Decreto.

DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRÉ-REQUISITO

Art.  13  Para  comprovação  do  pré-requisito,  o  candidato  deverá
apresentar a documentação especificada a seguir, de acordo com a sua inscrição:

I – Habilitado: comprovação mediante diploma de Pedagogia que o
habilite  devidamente  autorizado  e  reconhecido  pelo  órgão  competente  ou
Licenciatura Plena na área para a qual se inscreveu,  devidamente registrado ou
revalidado  conforme artigo 48 da LDB n° 9394/96.

II  –  Habilitando:  declaração  de que esteja  cursando  Pedagogia  ou
Licenciatura Plena na área para a qual se inscreveu, tendo cursado, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) da licenciatura com média de aprovação, acompanhada
de histórico parcial da Instituição de Ensino Superior, devidamente credenciada no
órgão competente, conforme artigos 46 e 48 da LDB nº 9394/96, respectivamente.

DA DOCUMENTAÇÃO E PONTUAÇÃO REFERENTE AO TEMPO DE SERVIÇO

Art. 14  Para efeito de pontuação referente ao Tempo de Serviço será
considerado: 

I - 01 (um) ponto por mês trabalhado em função de docência no cargo
pleiteado de PA e PB , ou como Pedagogo,  gestor escolar,  ou como coordenador
de turno ou exercendo atividade pedagógica na SECEDU ou na unidade escolar, da
Rede Municipal de Ensino de Domingos Martins; 

II  -  0,5  (meio)  ponto  para  cada  mês  trabalhado  em atividade  não
pedagógica atendendo a Secretaria Municipal de Educação e Esporte.

§ 1º Não  contarão  pontos  para  efeito  de  classificação  o  período  de
afastamento sem ônus para o município, disponibilidade em outro órgão, ou licença
sem vencimentos.



§  2º Somente  será  aceito  o  tempo  de  serviço  do  cargo  efetivo
computado até a data de 30 de novembro de 2017.

§ 3º  O tempo de serviço deverá ser comprovado mediante Certidão
emitida  pela  Gerência  de  Recursos  Humanos  da  Secretaria  Municipal  de
Administração e de Recursos Humanos.

§ 4º O exercício em atividade não pedagógica previsto no inciso II e os
afastamentos previstos no § 1º deste Decreto, deverá ser comprovado mediante
declaração emitida pela Coordenação de Recursos Humanos da Secretaria Municipal
de Educação e Esporte, constando as respectivas informações.

DA DOCUMENTAÇÃO E PONTUAÇÃO REFERENTE AOS TÍTULOS

Art. 15 Cabe ao candidato definir os títulos a serem utilizados para fins
de  contagem  de  pontos,  os  quais  não  poderão  ser  substituídos  após  o
encerramento do prazo de inscrição. 

Art.  16  A  Pontuação  referente  aos  Títulos  será  atribuída  conforme
tabela constante no Anexo I deste Decreto, e compreenderá:

I – Formação acadêmica enquadramento
II – Formação acadêmica pós promoção e gratificação
III – Cursos de formação continuada
IV – Eventos 

Art. 17 -  A pontuação referente à Formação Acadêmica, na forma do
Inciso I do Artigo 16, será atribuída de acordo com o nível de enquadramento do
professor na Prefeitura Municipal de Domingos Martins, referindo-se à sua maior
titulação registrada em sua Ficha Funcional até a data de  30 de novembro de
2017.

§ 1º Não será necessário apresentar documentação referente à
Formação Acadêmica do Inciso I do Art. 16. A conferência da mesma será
realizada  pela  Comissão  mediante  relatório  emitido  pela  Gerência  de
Recursos Humanos da Prefeitura de Domingos Martins. 

Art. 18 -  O candidato poderá apresentar,  no máximo, cinco títulos,
dentre os especificados nos Incisos II, III e IV do Artigo 16.



§ 1º Para comprovação dos cursos e eventos relacionados nos Incisos
II,  III  e  IV  do  Artigo  16  deste  Decreto,  o  candidato  deverá  apresentar
certificado/declaração de uma instituição pública ou privada regularizada pelo órgão
próprio do Sistema Oficial do Ensino no âmbito municipal, estadual e/ou federal,
constando  a  carga  horária,  a  identificação  da  instituição  com  a  assinatura  do
responsável pela organização/emissão do respectivo curso/certificado/declaração, e
menção  do  ato  normativo  (portaria,  decreto  ou  resolução)  de  regularização  da
instituição, quando privada. 

§  2º  Os  cursos  concluídos  nos  anos  de  2016  e  2017,  na  falta  de
diplomas  e/ou  certificados,  somente  serão  aceitos  com  declaração/certidão  de
conclusão acompanhadas do histórico escolar. 

§ 3º Somente será aceita declaração dos cursos oferecidos pela SECEDU
e/ou  oferecido  pelo  MEC/UFES/IFES/FNDE/MEPES/SEBRAE/  SENAR  ou  outros
regularizados junto ao órgão competente referente aos anos de 2016 e 2017. 

§  4º  Somente  serão  considerados  os  títulos  oriundos  de  cursos
realizados na área educacional.

§ 5º Não serão aceitos certificados de cursos que apresentarem carga
horária incompatível com o período de realização. 

§ 6º  O título apresentado não poderá ser aproveitado para efeito de
contagem de pontos de forma fracionada. 

CLASSIFICAÇÃO

Art. 19 A classificação dos candidatos obedecerá a seguinte ordem de
prioridade: 

I – candidato Habilitado na opção para a qual se inscreveu 
II  – candidato Habilitando que tenha cursado com êxito 50% ou mais

do curso para a opção que se inscreveu. 

Art. 20 A classificação para a extensão de carga horária e substituição
temporária resultará de  pontos atribuídos ao tempo de serviço  somado aos
pontos atribuídos aos títulos de formação na área de educação. 

Art. 21 No caso de empate, a classificação dos candidatos do processo
seletivo obedecerá ao seguinte critério de desempate, por ordem: 

I – tempo de serviço; 



II – títulos de formação; 
III – idade, dando preferência ao de idade mais elevada. 

DA DIVULGAÇÃO DE RESULTADO E RECURSO
 
Art. 22 A relação dos inscritos e classificação inicial deste Processo será

publicada oficialmente, no dia 18/12/2017 a partir das 15 horas, no átrio da
Secretaria  Municipal  de Educação e  Esporte  e  no seguinte endereço eletrônico:
www.domingosmartins.es.gov.br. 

Art.  23  Caberá  recurso  às  decisões,  desde  que  devidamente
fundamentado,  em  formulário  online,  disponível  no  endereço  eletrônico:
www.domingosmartins.es.gov.br, a partir da publicação do resultado inicial até 15
horas do dia 19/12/2017. 

Parágrafo  Único. Não  será  aceita  como  recurso  a  inclusão  de
documentação ou informação não declarada no ato da inscrição. 

Art. 24 O resultado final após a análise dos recursos será publicado no
dia  21/12/2017,  a  partir  das  12  horas,  no  átrio  da  Secretaria  Municipal  de
Educação e Esporte, e no endereço eletrônico: www.domingosmartins.es.gov.br.

Art. 25 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar a
publicação dos resultados das etapas do Processo Seletivo. 

DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Art. 26 A chamada para preenchimento das vagas de extensão ou de
substituição temporária  será realizada respeitando a ordem de classificação dos
inscritos. 

Art.  27  Por  ocasião  da  escolha  de  vagas  de  SUBSTITUIÇÃO  ou
EXTENSÃO  DE  CARGA  HORÁRIA,  o  candidato  deverá  apresentar,
OBRIGATORIAMENTE: 

I - a ficha de inscrição impressa; 
II – comprovação do pré-requisito;
III -  Comprovação  do  tempo  de  serviço,  conforme  Artigo  13  deste

Decreto;
IV - comprovação dos Títulos, conforme Art. 14 deste Decreto; 



V - Documento de identificação com foto e com especificação da data de
nascimento. 

Parágrafo Único. Os documentos referentes aos itens II, III e IV deste
Artigo  deverão  ser  apresentados  em cópias  autenticadas  ou  por  cópia  simples
desde que acompanhada do documento original para conferência. 

Art. 28 Para escolher vaga na EFA – Escola Família Agrícola o candidato
deverá apresentar no ato da escolha certificado de curso específico na área da
pedagogia da alternância com, no mínimo, 120 horas. 

DA ESCOLHA DE VAGAS DE EXTENSÃO

Art. 29 A escolha para EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA dos professores
habilitados  será no dia  22 de dezembro de 2017, com início às 13 horas no
Auditório  anexo  a  EMEFM  Mariano  Ferreira  de  Nazareth,  situada  à  Travessa
Schwambach, 87, Centro – Domingos Martins. 

§  1º  -  Serão  chamados,  por  ordem  de  prioridade,  os  professores
efetivos  no  cargo  em  que  se  dará  a  extensão,  seguido  dos  professores  que
pleiteiam extensão em área distinta do cargo efetivo.

§  2º  –  Só  será  realizada  chamada  para  extensão  dos  professores
efetivos  habilitandos em outra área  na hipótese de vagas remanescentes que
não tenham sido preenchidas por  professores habilitados mediante extensão de
carga horária ou mediante contrato por tempo determinado. 

§ 3º – A data de chamada dos professores efetivos  habilitandos em
outra área será realizada em outra data, sendo  no mesmo dia da chamada de
professores para contrato, cuja data será divulgada pela Secretaria Municipal de
Educação e Esporte, tendo prioridade, na falta de professor habilitado.

Art.  30  As  vagas  destinadas  à  EXTENSÃO  serão  divulgadas  pela
Secretaria Municipal de Educação e Esporte no dia 22 de dezembro de 2017, no
mesmo local da escolha. 

Art.  31  Após  o  encerramento  do  processo  de  escolha,  o  professor
poderá solicitar a anulação da EXTENSÃO efetuada, com antecedência  de 15 dias
antes de sua saída. 



DA ESCOLHA DE VAGAS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA

Art. 32  A escolha para SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA dos professores
habilitados  será no dia  22 de dezembro de 2017, com início às 14 horas no
Auditório  anexo  à  EMEFM  Mariano Ferreira  de  Nazareth,  situada  à  Travessa
Schwambach, 87, Centro – Domingos Martins. 

Parágrafo  Único. Não  será  realizada  substituição  temporária  para
professores efetivos habilitandos em outra área. 

Art.  33  As  vagas  destinadas  à  SUBSTITUIÇÃO  TEMPORÁRIA  serão
divulgadas  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  Esporte  no  dia  22  de
dezembro de 2017, no mesmo local da escolha.

Art.  34  Após  o  encerramento  do  processo  de  escolha,  o  professor
poderá solicitar a anulação da SUBSTITUIÇÃO efetuada, com antecedência de 15
dias antes de sua saída. 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35 O participante que prestar qualquer informação falsa ou inexata
ao  se  inscrever  no  Processo  Seletivo  ou  que  não  satisfizer  as  condições
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e serão anulados todos os
atos dela decorrentes. 

Art.  36  Na  hipótese  de  não  comprovação  dos  requisitos  mínimos
exigidos  para  a  EXTENSÃO  DE  CARGA  HORÁRIA  OU  PARA  SUBSTITUIÇÃO
TEMPORÁRIA o candidato estará ELIMINADO do processo de seleção. 

Art. 37 Na hipótese de não comprovação dos cursos descritos na ficha
de inscrição, referentes à prova de títulos, e da não comprovação do tempo de
serviço,  o  candidato  comporá  nova  lista  para  segunda  chamada,  após
reclassificação de acordo com a comprovação efetivamente apresentada. 

Art.  38  O candidato  que,  por  qualquer  motivo,  estiver  impedido  de
comparecer ao local determinado para escolha de vaga, poderá fazê-lo através de
procuração com firma reconhecida. 

Parágrafo Único. O procurador deverá apresentar, no ato da escolha,
além da procuração, um documento de identidade com foto. 



Art. 39 A desistência ou o não comparecimento do candidato ou de seu
representante  legal  nas  chamadas  implicará  a  sua  reclassificação  automática,
devendo o candidato ser reposicionado para o final da listagem. 

Parágrafo  Único.  O  candidato  ou  seu  representante  legalmente
habilitado que não estiver presente no momento em que for chamado para escolha
das vagas  conforme classificação,  poderá efetuar  sua escolha,  se ainda houver
vaga, após a chamada de todos os classificados, seguindo a ordem de classificação
dos retardatários. 

Art.  40  Sempre  que  houver  necessidade,  a  Secretaria  Municipal  de
Educação e Esporte fará nova chamada para o preenchimento de vagas para o ano
letivo de 2018, obedecendo a ordem de classificação deste processo e ao disposto
no Art.28 da Lei Municipal N° 2.137/2008. 

Art. 41  O Professor substituto ou com extensão de carga horária fica
sujeito  ao  calendário  escolar,  horário  de  funcionamento  e  Projeto  Político-
Pedagógico (PPP) e Regimento Escolar da Unidade de Ensino para o qual estiver
prestando serviço. 

 Art.  42 O professor substituto ou com extensão de carga horária que
quiser cessar a substituição ou extensão deverá comunicar a Secretaria Municipal
de Educação com o prazo de 10 (dez) dias de antecedência.

Art. 43  Obrigatoriamente, o professor substituto ou com extensão de
carga horária deverá participar da formação continuada com, no mínimo, 95% de
frequência,  salvo  nos  afastamentos  e  licenças  previstas  na  Lei  Municipal  n°
1.237/2008 ou justificativa plausível e comprobatória aceita pela SECEDU.

Parágrafo  Único.– A  não  participação  implicará  na  suspensão  da
extensão ou substituição e no impedimento em participar do processo de extensão
e substituição para o ano seguinte. 

Art. 44  Constatado qualquer descumprimento por parte do professor às
normas deste decreto em qualquer fase do processo, inclusive na formalização dos
atos,  o  referido  professor  estará  sujeito  à  anulação  de  todas  as  etapas  já
procedidas.

Art.  45  Fica  designada  a  Comissão  Organizadora  e  Julgadora  do
Processo de Extensão e Substituição, composta pelos seguintes membros:

I   - Kristine Lourenço        
II  - Gilsara Gonçalves Guarnier Astori
III -Valdiceia Marilha Ditrich Littig    
           



 IV  - Solange Degen
  V   - Sônia Maria Bassani Bravim

 § 1º A presidência da Comissão será exercida pela servidora Gilsara
Gonçalves Guarnier Astori.

Art. 46 Os casos omissos serão apreciados pela comissão cujas decisões
serão submetidas à Secretária Municipal de Educação e Esporte e ao chefe do Poder
Executivo. 

Art. 47 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 48 Revogam-se as disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Domingos Martins – ES, 7 de dezembro de 2017.

WANZETE KRUGER
Prefeito



DECRETO N° 3138/2017 
 

ANEXO I 
 

TÍTULOS Pontuação 

01 

FORMAÇÃO ACADÊMICA ENQUADRAMENTO 
A pontuação será atribuída de acordo com o nível de enquadramento do 
servidor, registrado na Ficha Funcional até 30/11/2017, devendo ser 
escolhida apenas uma opção. 

 

1.1 Diploma de Doutorado em Educação, de acordo com a resolução Nº 
01/2007- CNE na área do Magistério e artigo 48 da LDB n° 9394/96. (Nível VI) 

40 

1.2 Diploma de Mestrado em Educação, de acordo com a resolução Nº 01/2007- 
CNE na área do Magistério e artigo 48 da LDB n° 9394/96. (Nível V) 

34 

1.3 Certificado de Pós-Graduação no nível de Especialização LATO SENSU em 
Educação, de acordo com a Resolução Nº 01/2007- CNE na área do Magistério. 
(Nível IV) 

28 

1.4 Diploma de Licenciatura Plena na Área de Educação, devidamente registrado 
no MEC conforme artigo 48 da LDB n° 9394/96 ou no CEE (Nível III) 

24 

1.5 Cursando Licenciatura Plena na área de Educação, tendo cursado, no mínimo 
50% (cinqüenta por cento) da licenciatura (com média de aprovação), 
acompanhada de histórico parcial da IES (Instituição de Ensino superior). (Nível 
II)  

20 

1.6 Diploma de Magistério em nível médio/normal (nível I) 16 

02 

FORMAÇÃO ACADÊMICA PÓS PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
Apenas UM dos títulos poderá ser apresentado e que não tenha sido 
utilizado para promoção e nem gratificação. 

 

2.1 Diploma de Doutorado em Educação, de acordo com a resolução Nº 
01/2007- CNE na área do Magistério e artigo 48 da LDB n° 9394/96. (Nível VI) 

24 

2.2 Diploma de Mestrado em Educação, de acordo com a resolução Nº 01/2007- 
CNE na área do Magistério e artigo 48 da LDB n° 9394/96. (Nível V) 

22 

2.3 Certificado de Pós-Graduação no nível de Especialização LATO SENSU em 
Educação, de acordo com a Resolução Nº 01/2007- CNE na área do Magistério. 
(Nível IV) 

20 

2.4 Diploma de Licenciatura Plena na Área de Educação, devidamente registrado 
no MEC conforme artigo 48 da LDB n° 9394/96 ou no CEE (Nível III) 

18 

 

2.5 Cursando Licenciatura Plena na área de Educação, tendo cursado, no mínimo 
50% (cinqüenta por cento) da licenciatura (com média de aprovação), 
acompanhada de histórico parcial da IES (Instituição de Ensino superior). (Nível 
II)  

  
16 

 2.6 Diploma de Magistério em nível médio/normal (nível I) 14 

03 
CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA oferecido pela SECEDU ou CURSO 
DE EDUCAÇÃO NO CAMPO oferecido pela SECEDU em parceria com a 

UFES, concluído no período de janeiro/2013 a novembro/2017 
 



4.3 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 160 h 8
4.4 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 120 h 6
4.5 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 80h 4
4.6 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 40h 2

05

CURSOS DE FORMAÇÃO oferecido pelo SEBRAE/ SENAR em
parceria com a SECEDU,concluído no período de janeiro/2013 a

novembro/2017
5.1 Certificado na área de Educação com carga horária mínima de 120h 4
5.2 Certificado na área de Educação com carga horária mínima de 80h 3

06

CURSOS oferecidos por  Secretarias Estaduais  ou Municipais  de
Educação  e  cursos  credenciados  por  Instituições  de  Ensino
Superior,  concluído  no  período  de  janeiro/2013  a
novembro/2017
6.1 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 240h 6
6.2 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 200h 5
6.3 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 160h 4
6.4 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 120h 3
6.5 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 80h 2
6.6 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 40h 1

07

EVENTO EDUCACIONAL
7.1 Participação como palestrante/instrutor/ 
conferencista/oficineiro/membro de banca em Palestras, 
Seminários, fóruns ou eventos similares ministrados por instituições 
credenciadas e autorizadas pelo MEC/CEE, e Secretarias de Educação e 
apresentação em Seminário SECEDU/PMDM , com no mínimo 2h, no 
período de janeiro/2013 a novembro/2017.

3

7.2 Participação como cursista em Palestras, Bancas, Seminários, 
fóruns ou eventos similares ministrados por instituições credenciadas e 
autorizadas pelo MEC/CEE, e Secretarias de Educação, realizado no 
período de janeiro/2013 a novembro/2017.

1



DECRETO NORMATIVO Nº 3138/2017

ANEXO II 

PROFISSIONAL HABILITAÇÃO

PROFESSOR A

De acordo com o Art. 56 da Resolução do CEE Nº 3.777/2014, para o exercício
docente exigir-se-á:
- No Ensino Fundamental:
I - Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, Graduação em Pedagogia ou
Normal Superior com Habilitação em Anos Iniciais do Ensino Fundamental;
II  -  Excepcionalmente,  Professor  em  nível  médio  na  modalidade
Normal/Magistério para docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

- Na Educação Infantil:
I - Professor habilitado em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação para
a Educação Infantil;
II - Pós-graduação / Especialização na área de Educação Infantil juntamente
com graduação de Pedagogia.
III - Excepcionalmente, Professor em nível médio na modalidade Normal para
docência na Educação Infantil; 
  

PROFESSOR A  
 Atendimento
Educacional

Especializado
(AEE)

Deverá atender aos requisitos adiante especificados, observando-se a
ordem dos seguintes incisos, de acordo com a Resolução CNE Nº 2/2001:
I - Diploma de Licenciatura em Educação Especial ou em uma de suas áreas,
preferencialmente de modo concomitante e associado à licenciatura: Educação
Infantil e ou para os anos Iniciais do Ensino Fundamental.
II  -  Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior  com
Habilitação em Anos Iniciais do Ensino Fundamental e ou Educação Infantil
acrescido de  Complementação de estudos,  pós-graduação (Especialização)
em áreas específicas da educação especial, para atuação na Educação Infantil
e no Ensino Fundamental.
III - Diploma de Licenciatura na área da educação que contemplem disciplinas
sobre Educação Especial.
IV- Diploma  de Licenciatura na área da educação com curso específico ou de
formação  continuada  em  educação  inclusiva/especial  com  carga  horária
mínima de 40 horas.



PROFESSOR A 
Múltiplas

Linguagens/
Pomerano

I – Licenciatura e/ou graduação em Pedagogia ou Normal Superior, ser falante
da língua pomerana, com curso de formação continuada em Pomerano, com
certificação de, no mínimo, 60 horas.
Ou
II - Licenciatura na área de educação, ser falante da língua pomerana, com
curso de formação continuada em Pomerano, com certificação de, no mínimo,
60 horas. 
Ou
III  -  Professor  em  nível  médio  na  modalidade  Normal  /  Magistério  para
docência  nos  Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental,  ser  falante  da  língua
pomerana, com curso de formação continuada em Pomerano, com certificação
de, no mínimo, 60 horas.

PROFESSOR A 

Múltiplas
Linguagens/

Alemão

I - Licenciatura e/ou Graduação em Pedagogia ou Normal Superior, ser falante
da língua Alemã, com curso de formação em Língua Alemã, com certificação
de, no mínimo, 60 horas.
Ou
II - Licenciatura na área de educação, ser falante da língua Alemã, com curso
de formação em Língua Alemã, com certificação de, no mínimo, 60 horas.
Ou
III  -  Professor  em  nível  médio  na  modalidade  Normal  /  Magistério  para
docência  nos  Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental,  ser  falante  da  língua
Alemã, com curso de formação continuada em Alemão, com certificação de, no
mínimo, 60 horas.

PROFESSOR A 
Múltiplas

Linguagens/
Italiano

I  -  Licenciatura  em  Pedagogia  ou  Normal  Superior,  ser  falante  da  língua
Italiana, com curso de formação em Língua Italiano, com certificação de, no
mínimo, 60 horas, ou cursando Italiano na ALCIES – Associação de Língua e
Cultura Italiana no Espírito Santo.
Ou
II – Licenciatura na área de educação, ser falante da língua Italiana, com curso
de formação em Língua Italiano, com certificação de, no mínimo, 60 horas, ou
cursando Italiano na ALCIES – Associação  de Língua e Cultura  Italiana no
Espírito Santo.
Ou
III  -  Professor  em  nível  médio  na  modalidade  Normal  /  Magistério  para
docência  nos  Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental,  ser  falante  da  língua
italiana, com curso de formação continuada em Italiano, com certificação de,



no mínimo, 60 horas.

PROFESSOR B     

Disciplinas
específicas

- Habilitados
Licenciatura  Plena  na  Disciplina  pleiteada,  com  diploma  devidamente
registrado conforme art. 48 da LDB 9.394/96.

- Habilitandos
Declaração de que esteja cursando Licenciatura Plena na área para a qual se
inscreveu,  tendo  cursado,  no  mínimo  de  50%  (cinquenta  por  cento)  da
licenciatura (com média de aprovação), acompanhada de histórico parcial da
IES (Instituição de Ensino Superior).

O  candidato  formado  nos  anos  de  2015  e  2016,  caso  não  possua  o
diploma, deverá apresentar no ato da escolha, declaração de conclusão da
IES, ata de Colação de Grau, acompanhado de histórico da IES devidamente
credenciada e autorizada junto ao MEC/CEE.

PROFESSOR
Ensino Religioso

De acordo com o Parecer CNE CP 097/99, exigir-se-á, por ordem de prioridade

Professor A e B - Licenciatura Plena em Ciências da Religião ou Ensino 
Religioso;
Professor A – Curso Superior em  Pedagogia, acrescido de Pós-Graduação em
ensino religioso,  Ciências da Religião ou outro que o habilite para atuação 
nesta área;
Professor A – Curso Superior em  Pedagogia,   acrescido de curso que o 
habilite para atuação nesta área, com carga horária mínima de 200h;
Professor A – na falta de professor habilitando em curso superior, admite-se 
diploma de habilitação para o magistério em nível médio, como condição 
mínima para a docência nas séries iniciais do ensino fundamental, acrescido  
de curso na área com, no mínimo, 200 horas.
Professor B -  Licenciatura Plena  em qualquer área acrescido de pós-
graduação em ensino religioso,  Ciências da Religião ou outro que o habilite 
para atuação nesta área;
Professor B -  Licenciatura Plena  em qualquer área , acrescido  de curso na 
área com, no mínimo, 200 horas.

PROFESSOR P

Licenciatura  Plena  ou  graduação  em Pedagogia  com  diploma  devidamente
registrado  no  MEC  ou  acompanhado  de  certificado  de  pós-graduação-
especialização  na  área,  sendo  exigido  de  acordo  com   a  LDB  9394/96,
habilitação específica para o exercício da função e experiência docente de,
pelo menos, 02(dois) anos para o exercício da função, normatizada pela
Res. CEE/ES 4333/2015.




