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PORTARIA Nº 068/08  

 

ESTABELECE OS CRITÉRIOS PARA REMOÇÃO DOS SERVIDORES  

OCUPANTES DO CARGO DE AUXILIAR DE SALA EM EFETIVO 

EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NAS UNIDADES EDUCATIVAS DE EDUC AÇÃO 

INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FLORIANÓPOL IS. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , no uso de suas atribuições, 

usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar CMF 

nº 063/63, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis, e demais 

legislação em vigor, 

RESOLVE: 

 

Art. 1º  Estabelecer os critérios para remoção dos servidores ocupantes do cargo de auxiliar 

de sala em efetivo exercício da função nas unidades educativas de educação infantil da 

Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, com base no Art. 34 da Lei Complementar CMF 

nº 063/03. 

  

Art. 2º A remoção dos servidores ocupantes do cargo de auxiliar de sala em efetivo 

exercício da função nas unidades educativas de educação infantil da Rede Municipal de 

Ensino de Florianópolis poderá ocorrer: 

 

I - a pedido , através de inscrição em processo seletivo simplificado; 

II – de ofício , por necessidade da administração em adequar a lotação da unidade 

educativa à demanda existente; 

III – por permuta , precedida de requerimento dos servidores interessados. 

 

Art. 3º A lotação representará, em seus aspectos qualitativos e quantitativos, a força de 

trabalho necessária ao desempenho das atividades específicas de uma unidade educativa, 

de acordo com os critérios definidos na legislação em vigor. 
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Parágrafo único: O servidor ocupante do cago de auxiliar de sala lotado nas 

unidades educativas de educação infantil da Rede Municipal de Ensino não perde 

lotação quando afastado para exercer o Cargo em Comissão ou Função 

Gratificada na Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Florianópolis, 

Licença para Tratamento de Saúde, Licença para Tratamento de Saúde de 

Pessoa da Família, Licença Gestação e Amamentação, Licença Prêmio ou 

Licença para Desempenho de Mandato Classista.   

 

Art. 4º  A remoção a pedido será regulamentada através de Edital, que estabelecerá o 

período de inscrição, os critérios de classificação com base no nível, assiduidade e tempo 

de serviço no cargo, e demais disposições. 

 

§ 1º O Processo Seletivo será realizado anualmente, para o preenchimento das 

vagas existentes ou que vierem a surgir durante o ano letivo, respeitada a lotação 

de cada unidade educativa. 

 

§ 2º O preenchimento das vagas existentes ou que vierem a surgir durante o ano 

letivo deverá preceder a chamada de concurso público, priorizando o 

remanejamento dos servidores efetivos que estiverem no exercício da função. 

 

Art. 5º  A remoção de ofício será realizada quando o titular da vaga retornar para o 

exercício da função ou quando houver alteração de matrícula, extinção de turma e/ou 

unidade educativa que implique na diminuição de lotação.  

 

Parágrafo único: A escolha do servidor a ser removido de ofício será definida pela 

chefia imediata, recaindo preferencialmente sobre: 

 

I – o que manifestar interesse na remoção; 

II – o de residência mais próxima e de fácil acesso à unidade educativa para onde 

haverá a remoção; 

III – o de menor tempo de serviço; 
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IV – o menos idoso. 

Art. 6º  A remoção por permuta será realizada no período de férias, com a presença dos 

servidores interessados, desde que: 

 

I – ocuparem cargos idênticos, com tempo de serviço igual ou superior a 01 (um) 

ano; 

II - estiverem no efetivo exercício; 

III – não estejam respondendo a processo administrativo. 

 

Art. 7º  Os casos omissos não previstos nesta Portaria serão analisados pelo Departamento 

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

 

Art. 8º  Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 9º  Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

Florianópolis, 17 de Julho de 2008. 

 

 

 

RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ  
Secretário Municipal de Educação 

 


