
 

EDITAL Nº 01/2018 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS PARA  

CARGA HORÁRIA ESPECIAL PARA O EXERCÍCIO NO ANO 

LETIVO DE 2018. 

 

A Secretária Municipal de Educação de Marataízes, usando de suas atribuições legais, em especial as que 

lhe são conferidas pelo DECRETO - P Nº 7.864, DE 02/01/2017, TORNA PÚBLICO, que estará aberto o 

período para o requerimento de Exercício Temporário de Atividades do Magistério, na forma de CARGA 

HORÁRIA ESPECIAL, com a denominação Técnico Pedagógica de EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA 

conforme condições abaixo descritas: 

 

 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º  – O presente Edital destina-se a atuação temporária de profissionais, através de Carga Horária 

Especial, para o exercício do Magistério da Rede Municipal de Ensino (Professores e Pedagogos), para 

ano letivo de 2018,observadas as normas regulamentadoras. 

Art. 2º – Poderão participar do presente processo os  professores e pedagogos efetivos da Rede 

Municipal de Ensino e os professores efetivos municipalizados, que atenderem as exigências contidas 

na Lei nº 867/2005. 

Art. 3º– A extensão de carga horária será atribuída a partir do início do ano letivo. 

Art. 4º- Os inscritos só poderão escolher a vaga que pertença à mesma área de atuação em que estejam 

efetivamente lotados, e no horário contrário de sua efetivação. 

Parágrafo Único-  O Professor Substituto em Extensão de Carga Horária atenderá a todas as 

modalidades de ensino e disciplinas ofertadas pela Secretaria de Educação, de acordo com a necessidade 

da mesma. 

Art. 5º – A concessão da extensão de carga horária, somente será concedida mediante estrita observação 

à compatibilidade de horário e acúmulo de cargos. 

Art. 6º – O profissional que no momento da chamada, não escolher ou desistir da vaga que lhe foi 

oferecida, não poderá pleitear nenhuma vaga já ofertada. 

Art. 7º – O profissional que não se inscrever no Processo de Extensão de Carga Horária perderá o direito 

de pleitear qualquer vaga no decorrer do ano letivo vigente. 

Art. 8º -  A desistência da vaga, em qualquer Modalidade de Ensino após a formalização da escolha, 

deverá ser feita por escrito, protocolizada na Prefeitura Municipal de Marataízes e assinada pelo candidato 

desistente, ficando impedido de concorrer ao Processo de Extensão de Carga Horária para o ano letivo de 

2019. 



Art. 9º– Não será concedida a Extensão de Carga Horária nos seguintes casos: 

I – Ao Servidor(a) que durante o ano de 2017, apresentou atestado médico, atestado de acompanhante e 

afastamento pelo INSS,  totalizando  um percentual igual ou superior a 25% de ausência no trabalho, no 

período do 1º dia letivo até 30/11/2017,   exceto os casos previstos na lei, tais como licença maternidade 

ou por adoção,  doenças graves especificadas em lei e acidentes ocorridos em serviço; 

II– Que tenha   duas ou  mais atas,  em que seu desempenho não favoreceu ao processo de ensino 

aprendizagem da turma e/ou prejudicou o andamento da unidade de ensino;  

III-  Que tenha assinado Termo de Desistência da Extensão de Carga Horária no ano de 2017; 

IV– Que tenha falta injustificada no ano letivo de 2017; 

V – O candidato que preencher incorretamente o formulário ou fizer mais de uma inscrição; 

 

 DA INSCRIÇÃO 

 

Art. 10– Os  professores e pedagogos efetivos da Rede Municipal e os professores efetivos 

municipalizados, que se interessarem a estender a carga horária, nos termos deste Edital, deverão fazer 

sua  inscrição , exclusivamente por meio eletrônico, devendo o candidato acessar o site  eletrônico 

www.marataizes.es.gov.br link EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA a partir das 12h do dia 31/01/18 até às 

17h 59min do dia 04/02/18, ininterruptamente, considerando o horário oficial de Brasília/DF. ( Cronograma 

Anexo I) 

§1º- O Professor Municipalizado deverá fazer sua inscrição pelo site www.marataizes.es.gov.br link 

EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA e no mesmo período da inscrição protocolar  na Secretaria de Educação, 

no Setor de Inspeção Escolar(nos dias 31/01/2018 e 01/02/2018 no horário de 8h às 16h) seu Tempo de 

Serviço. 

§ 2º – O Professor Municipalizado que tenha feito inscrição no Concurso de Remoção e apresentou seu 

Tempo de Serviço no Setor de Inspeção Escolar, não precisa protocolar novamente. 

 
 DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 11 – O processo de classificação será realizado em uma única etapa, de caráter classificatório para 

todas as vagas, mediante avaliação dos seguintes critérios: 

Descrição� Valor atribuído 

Pontuação por tempo de serviço�
1,0 (um) ponto por mês trabalhado , contado até dia 30 de 

novembro de 2017. 

Apresentação de atestado 

médico no ano de 2017�

− (menos) 1,0 ( um) ponto a cada dia de atestado  e atestado de 

acompanhante 

Declaração Médica de  

comparecimento�

− (menos) 1,0 ( um) ponto a cada 02(duas) declarações e 

declarações de acompanhante 

 



Art. 12 - O tempo de serviço do Professor Municipalizado será o correspondente ao período contado a 
partir do início do processo de municipalização estabelecido entre o Estado e o Município, em março de 
1998. 
 
Art. 13 – O resultado parcial com ordem de classificação dos interessados será publicado no Diário Oficial, 
por meio do endereço eletrônico www.marataízes.es.gov.br de acordo com o Anexo I 
 

DO RECURSO 
 
Art. 14 -  Os pedidos de recursos do resultado parcial da classificação deverão ser realizados, 
exclusivamente por meio eletrônico, devendo o candidato acessar o site eletrônico 
www.marataizes.es.gov.br, link RECURSO EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA, de acordo com 
cronograma Anexo I, imediatamente após a divulgação no Diário Oficial da classificação no endereço 
eletrônico www.marataizes.es.gov.br. 
 
Parágrafo Único – Casa haja necessidade do pedido de recurso ser  comprovado através de documentos, 
deverá ser feito pelo site e também protocolado na Secretaria de Educação, no Setor de Inspeção 
Escolar(das 8h às 16h do dia 06/02/2018), de acordo com cronograma Anexo I com: a ficha de inscrição 
(impressa pelo site no  ato da inscrição) e de documentos que comprovem sua solicitação do recurso. 
 
Art. 15 - O resultado final com ordem de classificação dos interessados será publicado  no Diário Oficial, 
por meio do endereço eletrônico www.marataízes.es.gov.br de acordo com o Anexo I 
 
Art. 16 - Será automaticamente eliminado do processo classificatório o candidato que: 

 
a) agir com incorreção ou com descortesia, independentemente do momento, para com qualquer 

membro da equipe encarregada da realização do processo. 
 

DO DESEMPATE 
 
Art. 17– Em caso de igualdade de pontos na classificação, será adotado o seguinte critério de desempate:  
I – O servidor mais idoso, permanecendo o empate aquele com menor número de atestado médico. 
 

  DA ESCOLHA 
 

Art. 18 - O candidato poderá ser representado na Chamada, por procuração desde que tenha poderes 
específicos e reconhecimento de firma do outorgante, com data atual e cópia do documento de 
identidade do procurador, assumindo total responsabilidade pelas informações prestadas. 
 
Art. 19 - O candidato que não se fizer presente ou não se manifestar no ato da escolha, será 
reclassificado para o final da lista de classificação, podendo escolher apenas ao final do período de 
escolha. 
 
Art. 20 – O candidato fica impossibilitado de escolher a vaga na Escola onde possuir registro de ata  em 
que seu desempenho não favoreceu ao processo administrativo e de  ensino aprendizagem da turma 
e/ou prejudicou o andamento da unidade de ensino. 
 

  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 21– A inscrição do candidato implicará no conhecimento pleno das condições aqui expressas, não 
podendo o candidato inscrito alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital.  
 
Art. 22– A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificadas posteriormente, eliminarão o candidato, anulando-se todos os atos decorrentes da sua 
inscrição. 
 



Art. 23– Os casos omissos serão apreciados pela Comissão de Extensão de Carga Horária, nomeada pela 
Portaria nº 73, cujas decisões serão submetidas a Secretária Municipal de Educação. 
 
Art. 24– Os candidatos que corresponderem aos requisitos deste Edital e estiverem devidamente inscritos, 
deverão seguir o cronograma do Anexo I para a oficialização da Carga Horária Especial. 

 

Marataízes – ES, 30 de  janeiro de 2018. 

 
 

MARIA DA PENHA SILVA LOUBACK 
Secretário Municipal de Educação 

DECRETO - P Nº 7.864, DE 02/01/2017 

 
 

ANEXO I 
 
 

CRONOGRAMA EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA 
 

INSCRIÇÃO 

DIAS E HORÁRIOS 12h do dia 31/01/18 até às 17h 59min do dia 04/02/18 

LOCAL Link no site www.marataízes.es.gov.br – LINK EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA 

 

RESULTADO PARCIAL DIA 05/02/2018 - www.marataízes.es.gov.br DIÁRIO OFICIAL 

RECURSO 

* DO DIA 05/02/2018 APÓS A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO RESULTADO 

PARCIAL  AO DIA 06/02/2018 – ATÉ AS 14h 59min - Link no site  

www.marataízes.es.gov.br – LINK EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA 

* Art. 14 -  Parágrafo Único - Setor de Inspeção Escolar(das 8h às 16h do dia 
06/02/2018) 

RESULTADO FINAL DIA 06/02/2018- www.marataízes.es.gov.br DIÁRIO OFICIAL 

CHAMADA 

DIA 07/02/2018- CRONOGRAMA COM LOCAL E HORÁRIO A SER PUBLICADO JUNTO 

COM O RESULTADO FINAL NO SITE 

 www.marataízes.es.gov.br - DIÁRIO OFICIAL 

 
 


