
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Educação

Portaria Nº 052 de 03 de Novembro 2021.

Dispõe  sobre  o  processo  de  inscrição  para  a
Localização  Provisória  do  Magistério,  lotado  na
Secretaria Municipal de Educação de Piúma-ES e dá
outras providências.

ALZIMAIRA LAYBER MARCARINI,  Secretária Municipal de Educação de Piúma, no
uso da competência que lhe confere o Decreto Nº 1487 de 29/11/2018, com base na
Lei N°1.969, de 19 de dezembro de 2013 no capítulo XVIII, Artigos 71, 72 e 73, e em
concordância com a Portaria Nº004 /2021.

REVOLVE:

Art.  1º O Concurso de Localização Provisória  de professores estatutários da
Rede Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2022, se regerá pelas disposições da
presente Portaria, que constituirá seu regulamento. 

Art. 2º As vagas oferecidas no concurso de localização provisória têm a carga
horária correspondente a 25 (vinte e cinco) horas/aulas semanais
                       § 1º. As horas/aulas semanais serão distribuídas entre aulas e atividade
de planejamento da seguinte forma:

I – 16 (dezesseis) horas semanais destinadas às aulas e à recuperação
paralela de alunos; 

II  – 09 (nove) horas semanais destinadas ao trabalho de planejamento
das atividades didático-pedagógicas.

§  2º.  Das  09  (nove)  horas  de  planejamento  previstas  no  caput  deste
artigo, 04h30min (quatro horas e trinta minutos) serão realizadas dentro da unidade
escolar ou outro local estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, que definirá
o dia e o horário.
 

DAS INSCRIÇÕES

Art. 3º A inscrição será realizada por cargo e disciplina e o candidato/a deverá
preencher corretamente a ficha de inscrição, modelo próprio, constante no anexo I e
entregar à SEME com a documentação exigida em um envelope, no horário de 8 horas
às 11:30 horas e das 14 horas às 17 horas, nos dias 16 e 17 de novembro de 2021.

Art. 4º O processo de inscrição deverá ser instituído com a apresentação dos
seguintes documentos:

         I – Ficha de inscrição conforme modelo próprio, constante nesta Portaria;
         II – Declaração (certidão) do tempo de serviço no cargo efetivo.

Avenida Felicino Lopes, nº 238, Acaiaca
Piú� ma-ES – CEP. 29.285-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Educação

Art.5º. Poderão se inscrever, respeitando o disposto neste regulamento, Professor A e
Professor B, para vagas de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Educação Infantil,
respeitando a habilitação específica para a área desejada e Pedagogo.

Art.  6º O  candidato  ocupante  de  02  (dois)  cargos  que  desejar  se  localizar
provisoriamente de ambos os cargos deverá inscrever-se separadamente, em cada um
deles.

DA CLASSIFICAÇÃO

Art.  7º A classificação  do  professor  ou  da  professora  e  pedagoga  resultarão  da
somatória de pontos obtidos de acordo com os critérios constantes nesta Portaria no
anexo II.
 
§ 1° Serão considerados os seguintes itens:
A)Tempo de trabalho líquido,  na vaga pleiteada, apurado na certidão de  Tempo de
Serviço,  no  exercício  Profissional  de  Magistério  na  Rede  de  Ensino  Municipal  de
Piúma, considerando a data do início do exercício efetivo, sendo considerados para
cada dia 01(um) ponto;
B)Qualificação profissional por meio de apresentação de até 01(um) título por item na 
área da Educação, constante no Anexo II.

 § 2º Os títulos deverão ser apresentados com cópia simples.

Art. 8º – Para efeito de desempate prevalecerá para o candidato ou a candidata com:
I   -   Maior tempo de serviço.
II  –  Maior habilitação específica na área educacional.  

III –  Maior idade.

Art. 9º –  A relação da classificação Parcial estará à disposição dos interessados na
SEME e no site oficial  da Prefeitura, em  18 de  novembro de 2021, a partir  das 16
horas.

Art. 10º – A partir da divulgação da classificação o candidato terá o dia 19 de novembro
de 2021 para interpor recurso à Comissão de Localização, na SEME, no período das
8h às 11:30 horas e de 14 às 16h. Modelo da folha de recurso anexo IV.

§ 1° Não serão aceitos recursos fora do prazo estabelecido e sem fundamentação;
§ 2° Julgado procedente o recurso pela comissão proceder-se-á então, se necessário,
a nova ordem de classificação, publicada em 22 de novembro de 2021.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Art.11º.  Os  resultados  obtidos  conforme  classificação  estará  à  disposição  dos
interessados na Secretaria Municipal de Educação seguindo as datas do cronograma
ANEXO III

Parágrafo  Único: A  listagem  final  estará  à  disposição  da  SEME,  no  dia  25 de
novembro 2021.

Art. 12º. A assunção do exercício será para o primeiro dia do ano letivo de 2022.

Art. 13º. Fica instituída na Portaria Nº 050, a Comissão do Concurso de Localização
Provisória que procederá à escolha das vagas no dia 25 de novembro de 2021, às 09
horas, na Secretaria Municipal de Educação (Sala de  Planejamento), respeitando os
protocolos de segurança devido a pandemia do Covid 19.

Art.14º. O candidato que estiver impedido de comparecer para a escolha, poderá fazê-
la através de Procuração Simples, sem rasuras e/ou emendas.

Art. 15º.  As dúvidas presentes a esta Portaria serão  esclarecidas e  resolvidas pela
comissão do processo desta Secretaria Municipal de Educação de Piúma.

Art. 16º. Esta portaria entra em vigor na dará de sua publicação.

Piúma/ES, 03 de novembro de 2021.

ALZIMAIRA LAYBER MARCARINI
Secretária Municipal de Educação de Piúma

Port.. Nº 004/2021
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Localização Provisória 

Portaria Nº 052 de 05 de Novembro 2021.

Nº de inscrição: .......................... Data: ............................. Classificação: .....................

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome: ...............................................................................

Contato:..................................     Endereço Eletrônico:__________________________

Endereço:    .......................................................................................................................
.

Data de nascimento: ...................................        Data de ingresso: ................................

Escola de origem: .............................................................................................................

Escola Pretendida: 1ª Opção______________________________________________

                                2ª Opção______________________________________________

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Título de Doutorado

Título de Mestrado

Pós- graduação – Especialização em Educação

Curso na área da educação ofertado por Instituição Pública  
mínimo de 150 e máximo de 200 horas no ano de 2019.

Curso de Formação  na área da educação, ofertado por 
Instituição Pública, igual ou superior a 30 horas ofertado por 
no ano de 2020.

Curso de Formação  na área da educação, ofertado por 
instituição pública, igual ou superior a 60 horas ofertado por 
no ano de 2021.

Curso na área da educação, realizado nos últimos 5 anos, 
com duração igual ou superior a 30 horas ofertado por 
Instituições Públicas.

TEMPO DE SERVIÇO
PERÍODO PONTOS

Avenida Felicino Lopes, nº 238, Acaiaca
Piú� ma-ES – CEP. 29.285-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Educação

ANEXO II

CRITÉRIO PARA A ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO

I – Tempo do Exercício Profissional:

DISCRIMINAÇÃO PONTOS

Tempo  de  trabalho  líquido,  na  vaga
pleiteada,  apurado  na certidão  de
tempo,  no  exercício  profissional  de
magistério  na  Rede  de  Ensino
Municipal de Piúma no cargo efetivo.

 01 ponto por dia

II – Qualificação Profissional:
Título de Doutorado 40

Título de Mestrado 30

Pós- graduação – Especialização em Educação 20

Curso na área da educação ofertado por Instituição Pública  
mínimo de 150 e máximo de 200 horas no ano de 2019.

12

Curso de Formação  na área da educação, ofertado por 
Instituição Pública, igual ou superior a 30 horas ofertado por 
no ano de 2020.

10

Curso de Formação  na área da educação, ofertado por 
instituição pública, igual ou superior a 60 horas ofertado por 
no ano de 2021.

10

Curso na área da educação, realizado nos últimos 5 anos, 
com duração igual ou superior a 30 horas ofertado por 
Instituições Públicas.

10
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ANEXO III

Cronograma Localização Provisória

Portaria Nº 052 de 03 de Novembro 2021.

Divulgação da Portaria 8 a 15 de novembro de 2021
Período de Inscrição 16 e 17/11/2021
Resultado Parcial 18/11/2021
Recurso 19/11/2021
Resultado Final 22/11/2021
Escolha (9 horas) 25/11/2021
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AUTORIZAÇÃO DE EXERCÍCIO PARA LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA

Portaria Nº 052 de 05 de Novembro 2021.

Por intermédio do Processo de  Localização Provisória do Magistério, definido pela

Portaria Nº 052/2021, fica autorizado(a) a ____________________________________

Professor(a) MAP____, com ____horas, na disciplina de ________________________

efetivo na Escola _______________________________________________________

Turno_______________,  a  ASSUMIR  EM  CARÁTER  PROVISÓRIO uma  vaga  na

escola

_____________________________________,turno_________________,disciplina___

__________________, no período de 01/02/2022 a 31/12/2022.
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