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ORIENTAÇÃO NORMATIVA N° 03, de 07 de Novembro de 2016. 
 
 

O SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALMIRANTE TAMANDARÉ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei Municipal nº 1217/2006, de 20 de dezembro de 2006, e as disposições dos 
Artigos 17 a 21 da Lei Complementar nº 006/2006, de 20 de dezembro de 2006, l com os 
critérios para a avaliação de desempenho marcada para 16 de Novembro a  01 de 
Dezembro  de 2016,           resolve:  
 

 
Art. 1º - Fixar os critérios para a Avaliação Anual de Desempenho dos Profissionais da 
Educação, de acordo com as disposições do Capítulo IV, da Seção IV da Lei 
Complementar nº 006/2006, e dos §§ 1º e 2º do Art. 35 da mesma Lei Complementar. 
 
Parágrafo único – As disposições do caput aplicam-se a todos os Profissionais da 
Educação em exercício de docência ou em atividades administrativas nas unidades 
escolares ou na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, excetuando-se aqueles 
definidos no Art. 36 da LC nº 006/2006.  
 
Art. 2º - A Avaliação Anual de Desempenho contemplará duas progressões distintas: 

I – Avanço Vertical (Art. 31, 32 e 33), que ocorre pela habilitação do Profissional 
através de graduação escolar e que implica na elevação de Nível, graduado do N I ao N 
III, conforme Anexo III da LC nº 006/2006; 

II – Avanço Horizontal (Art. 35 e 37), que acontece pela avaliação de 
desempenho, através dos critérios definidos na Lei Complementar e nesta Orientação 
Normativa e que implica em avanço de Classe, graduada de C1 a C30. 

 
§ 1º - O avanço vertical independe de avaliação, mas somente será concedido após 
análise e verificação da regularidade e preenchimento das exigências da documentação 
apresentada. 
 
§ 2º - O avanço horizontal pressupõe avaliação e o preenchimento de requisitos, 
conforme determinações dos §§ 1º e 2º, do Art. 35 da LC nº 006/2006.   
 
Art. 3º - A Avaliação Anual de Desempenho será promovida por Comissão Especial de 
Avaliação dos Profissionais da Educação, composta por um representante e respectivo 
suplente das seguintes áreas: 

I – Departamento de Recursos Humanos ou Administrativo da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, indicado pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura; 

II – Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
indicado pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura; 
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III – Conselho Municipal do FUNDEB, indicado por deliberação de seus membros; 
IV – Professores da Rede Municipal de Ensino; 
V – Educadores Infantis da Rede Municipal de Ensino. 
 

§ 1º - A Comissão será designada em caráter permanente por Portaria do Prefeito 
Municipal e seus membros serão substituídos semestralmente no interesse do serviço. 
 
§ 2º - Os representantes descritos nos incisos III, IV e V serão escolhidos por sorteio na 
presença da equipe técnico-administrativa da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura. 
 
§ 3º - A Comissão reunir-se-á quadrimestralmente, conforme calendário próprio, com a 
presença mínima de dois terços dos representantes titulares e suplentes. 
 
§ 4º - O exercício da atividade de membro da Comissão de Avaliação é considerado de 
relevante interesse público e não será remunerado. 
 
§ 5º - Para a avaliação que será procedida nos dias 09 de Novembro a  01 de Dezembro 
de 2016, esta será conduzida pela Comissão de Gestão do Plano de Carreira do 
Profissional da Educação, nomeada pela Portaria nº 830 de 27 de Setembro de 2013 . 
 
Art. 4º - A Avaliação de Desempenho observará os critérios a seguir definidos: 
 I - Qualidade de trabalho: atuação com excelência nas atividades docentes e 
de gestão da escola ou CMEI, responsabilizando-se: 
  a) pelo processo ensino-aprendizagem, especialmente em relação às 
dificuldades de aprendizagem observadas; 
  b) pela construção de dados fidedignos e sua interpretação, que permitam a 
correção de rumos do processo pedagógico; 
  c) pela gestão administrativa, pedagógica e financeira da unidade escolar, 
quando couber; 
  d) pelo cumprimento de prazos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura ou pela unidade escolar. 
 II - Exercício de funções relevantes: comprometimento com todas as 
atividades desenvolvidas pela escola ou CMEI, especialmente aquelas extra-curriculares 
confiadas pela administração; 
 III - Disciplina e responsabilidade: condicionamento eficiente, eficaz e regular 
das atividades atribuídas com a efetiva obrigação de responder integralmente pelas 
próprias ações e atos; 
 IV - Interesse e cooperação no trabalho: aspectos representados pelo pronto 
atendimento a convocação da Secretaria de Educação e Cultura e da unidade escolar, 
assim como das atividades cotidianas, reuniões, conselhos de classe, grupos de estudo e 
trabalho, eventos, comemorações e outras previstas no calendário escolar, no ambiente 
interno e da comunidade; 
 V - Assiduidade e pontualidade: entendida a assiduidade pelo cumprimento 
integral da jornada de trabalho, e a pontualidade pelo cumprimento rigoroso dos horários  
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de entrada e saída das aulas, inclusive do horário destinado à hora-atividade e escala de 
fiscalização da entrada das aulas e recreio, quando couber; 

VI - Relação humana no trabalho: a integração e o perfeito entrosamento com 
a administração da unidade e com os colegas, interagindo com harmonia, 
companheirismo e colaboração no enfrentamento da rotina diária de trabalho e 
atividades.  
 
Art. 5º - O procedimento de avaliação de desempenho se dará da seguinte forma: 
 
 I -      A avaliação será anual, mediante o preenchimento da Ficha de Avaliação 
que acompanha esta Orientação Normativa (Anexo I) e será efetuada: 
 a) pelo Diretor da unidade escolar ou do Centro de Educação Infantil, que avaliará 
o desempenho de Professores e Educadores, respectivamente; 
 b) por Coordenadores, que avaliarão o desempenho do Diretor e de Professores e 
Educadores das unidades; 
 c) pelo Departamento de Educação (Equipe Pedagógica), da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, que avaliará o desempenho de diretores e coordenadores ; 
 d) os Professores e Educadores atuantes na estrutura administrativa da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura serão avaliados pela chefia imediata; 
 
 II - As Fichas de Avaliação, sem emendas ou rasuras, serão encaminhadas 
pelo Diretor e chefias da Secretaria Municipal de Educação e Cultura à Comissão de 
Avaliação, a partir do dia 16 do mês de Novembro de 2016 via malote e email. 
 
 III - A Comissão promoverá a tabulação das Fichas de Avaliação, através da 
interpretação dos dados recebidos, podendo solicitar esclarecimentos dos responsáveis 
pela avaliação e divulgará o resultado através de edital, contendo os aprovados no 
procedimento. 
 
 IV - No prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da divulgação do resultado, 
o diretor, coordenador, professor e o educador poderá apresentar recurso motivado e por 
escrito à Comissão via protocolo. 
 
 V - A Comissão instruirá o recurso no prazo de 10 (dez) dias, encaminhando-o 
ao Secretário Municipal de Educação e Cultura que proferirá a decisão final. 
 
 Art. 6º -     Os conceitos atribuídos pelo diretor ao Professor ou Educador na Ficha de 
Avaliação, expressam o grau de observância dos critérios descritos no Art. 4º desta 
Orientação, da seguinte forma: 
 I - Atingido: significando o cumprimento integral dos critérios, com a obtenção 
do grau máximo, ou seja, 6,0 (seis) pontos, nos estabelecimentos de ensino; 
 II -  Entrega de certificados referentes a aperfeiçoamento profissional, com a 
obtenção do grau máximo, ou seja, 4,0 (quatro) pontos, no ato da entrega da 
documentação na Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
 III -  A somatória dos itens I e II acima, com a obtenção do grau mínimo de 7,0 
(sete) pontos, determina a mudança de classe ocupada para a imediatamente superior. 
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          IV - Serão considerados para pontuação certificados expedidos a partir 01/07/2014 
(E o banco de horas que está na Secretaria) 
 
 
 
 
Art. 7°-    Este documento deverá permanecer na Escola ou Cmei até a data da avaliação 
, com assinatura de todos os profissionais desse estabelecimento de ensino, sendo que 
mesmo os funcionários que estejam afastados por licença médica, deverão ser 
convocados para a assinatura do mesmo. 
 
Art. 8º -    Esta Orientação Normativa entra em vigor nesta data. 
Art. 9°-  Os Professores e Professores da Educação Infantil estarão participando do 
Processo de entrega dos certificados nos dias 28/29/30 de Novembro das 8H:30M e 
13H:30M, no Centro Administrativo Dirceu Pavoni. Ocorrendo dia 28 somente para 
Professores de Educação Infantil, 29 e 30 para  Professores do Ensino Fundamental. 
 
 
 
 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em 07 de Novembro de 2016. 
 
 
 
 
 
                   Romildo Sebastião de Brito 
         Secretário Municipal de Educação e Cultura     
  
 


