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PORTARIA Nº 074/08  

 

DISPÕE SOBRE A ATUAÇÃO DOS MEMBROS DO 

MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FLORIANÓPOLIS. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , no uso de 

suas atribuições, usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pela Lei Nº 

2.517/86 (Estatuto do Magistério), Lei nº 2.915/88 (Plano de Carreira do Magistério), Lei 

Complementar CMF nº 063/63 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Florianópolis), e demais legislação em vigor, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º  Os membros do magistério que atuam na Área IV - 

Educação de Jovens e Adultos, instituída pela Lei 2.915/88, terão a atuação normatizada 

pelas disposições a seguir. 

  

Art. 2º  São atribuições dos membros do magistério que atuam 

na Área IV - Educação de Jovens e Adultos: 

 

I - Seguir o Projeto Político Pedagógica da Educação de 

Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, respeitada as 

peculiaridades da comunidade educativa, integrando-se à ação pedagógica e como co-

partícipe na elaboração e execução do mesmo; 

 

II - Elaborar programa e planos de trabalho coletivamente em 

sua hora atividade no local de trabalho; 

 

III - Realizar atividades pedagógicas planejadas, propiciando 

aprendizagens significativas para os alunos; 
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IV - Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo 

pedagógico dos alunos conforme os instrumentos de avaliação especificados no Projeto 

Político Pedagógico; 

 

V - Participar ativamente das reuniões com a comunidade 

educativa, reuniões de planejamento pedagógico e cursos de formação continuada; 

 

VI - Realizar os planejamentos, registros e relatórios 

solicitados; 

 

VII - Auxiliar nas atividades necessárias ao funcionamento da 

Educação de Jovens e Adultos; 

 

VIII – Atuar em locais e turnos previamente definidos pela 

Secretaria Municipal de Educação, para atender a sazonalidade da demanda. 

 

Art. 3º Os membros do magistério que atuam na Área IV - 

Educação de Jovens e Adultos serão lotados no Departamento de Educação Continuada e 

designados, anualmente, para atender a demanda existente, podendo atuar em mais de 

uma comunidade educativa e turno. 

 

§ 1º A Classificação será efetuada de acordo com os critérios 

estabelecidos no Edital do Processo Seletivo de Designação em vigor; 

 
§ 2º Quando houver alteração de matrícula ou extinção de 

turma e/ou núcleo, a designação será cancelada e o membro do magistério remanejado 

para outra vaga existente. 

§ 3º A escolha do servidor a ser remanejado será definida pelo 

Departamento de Educação Continuada, recaindo preferencialmente sobre: 

 

I – o que manifestar interesse na vaga; 
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II – o de residência mais próxima e de fácil acesso à 

comunidade onde houver a vaga; 

III – o de menor tempo de serviço; 

IV – o menos idoso. 

 

Art. 4º  Os membros do magistério que atuam na Área IV - 

Educação de Jovens e Adultos, deverão cumprir a hora atividade no local de trabalho ou 

outros espaços previamente definidos pela Chefia Imediata. 

 

Parágrafo único : A Hora atividade destina-se ao 

desenvolvimento do planejamento, pesquisa e avaliação do trabalho didático-pedagógico; 

reuniões administrativas e pedagógicas; articulação com a comunidade educativa; 

formação profissional; e atendimento aos alunos. 

 

Art. 5º  Os casos omissos não previstos nesta Portaria serão 

analisados pelo Departamento de Educação Continuada em conjunto com o Departamento 

de Administração Escolar, para posterior parecer do Secretário Municipal de Educação. 

 

Art. 6º  Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 7º  Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

Florianópolis, 25 de Agosto de 2008. 

 

 

 

RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ  
Secretário Municipal de Educação 


