
 

 

 
DECRETO Nº 6.133/2021 

  

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA 
CONCURSO DE REMOÇÃO DE 
PROFESSORES EFETIVOS DO 
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU. 

 
O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, 

usando de suas atribuições legais, e: 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º O presente Decreto estabelece as normas para a 
realização de Concurso de Remoção para Professores de Rede 
Municipal de Ensino do Município de Ibiraçu, considerando o Art. 33 
da Lei Municipal nº 3.643/2015, de 16 de Janeiro de 2015, que dispões 
sobre o Estatuto dos Profissionais do Magistério Público do Município de 
Ibiraçu, do Estado do Espírito Santo. 

DO CONCURSO 

Art. 2º O Concurso de remoção de professores efetivos da 
Rede Municipal reger-se-á pelas disposições do presente Decreto, que 
constituirá seu regulamento. 

DA INSCRIÇÃO 

Art. 3º Poderão se inscrever, respeitando o disposto neste 
regulamento, professor MAPA, MAPB (Educação Física e Informática) para 
vaga dos Anos Iniciais, Anos Finais do Ensino Fundamental e Educação 
Infantil, respeitando o cargo aprovado em concurso público. 

 
Art. 4º O candidato efetivo, só poderá inscrever-se uma vez, 

em uma única modalidade de ensino, pessoalmente ou por procuração. 
  

Parágrafo Único. Não poderá se inscrever no concurso de 
remoção o professor do magistério que estiver em estágio probatório ou 
licenciado para trato de interesses particulares conforme estabelece o Art. 
34 da Lei Municipal nº 3.643/2015. 

 

Art. 5º O processo de inscrição deverá ser instruído com os 
seguintes documentos: 

 



 

 

 
I – requerimento, conforme modelo próprio fornecido no local 
da inscrição; 
 
II – cópia do diploma, pré-requisito para inscrição; 
 
III – documento comprobatório de idade, contra-cheque e da 
maior habilitação adquirida, exclusivamente para desempate; 
 
IV – certidão funcional comprovando tempo de exercício 
EFETIVO na Rede Municipal de Ensino de Ibiraçu, até 
30/10/2021, fornecido pelo Órgão competente, sendo na 
modalidade de ensino para o cargo de inscrição (MAPA ou 
MAPB). 
 
V – cópia dos certificados e atestados de cursos, encontros e 
seminários, na área específica de Educação, que contenham 
período e carga horária estabelecidos. 

 
§ 1º A falsa declaração de Regência de classe acarretará na 

adoção de penalidade imposta pela Lei. 
 

§ 2º No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar o 
original dos documentos que serão conferidos e autenticados pelo técnico 
responsável. 

 
Art. 6º A inscrição de que trata este artigo, realizar-se-á nos 

dias 03/12/2021 e 06/12/2021, nos horários de 08 horas às 12 
horas e 13 horas às 17 horas, na Secretaria Municipal de Educação de 
Ibiraçu. 

 
Parágrafo Único. Para a inscrição deverão ser observados os 

artigos 3º e 4º deste Decreto. 
 

DA CLASSIFICAÇÃO 
 

Art. 7º A classificação resultará da soma dos pontos 
atribuídos ao tempo de serviços prestados ao magistério, considerando-se 
os critérios de pontuação que seguem especificados: 

 

 

 



 

 

 

TEMPO DE SERVIÇO 

Especificação Pontos 
Tempo de Serviço EFETIVO na função de Regente 

de classe, e função pedagógica nas Unidades 

Escolares e Secretaria Municipal de Educação da 

Rede Municipal de Ensino de Ibiraçu (na 

modalidade de ensino para o cargo de inscrição  

nos cargos MAPA ou MAPB).  

1,0 (um) ponto por mês completo de 

trabalho.  

 

TÍTULOS 

Modalidade Pontos 
Curso Superior com licenciatura plena 6 (seis) pontos por curso apresentado 

Curso de Pós Graduação “Lato Sensu” - com 

duração mínima de 360 horas, concluído e na 

área de Educação. 

 

10 (dez) pontos por curso apresentado 

Pós Graduação Stricto Sensu – Mestrado em 

Educação ou na própria área de conhecimento da 

licenciatura plena, inerentes ao cargo/função 

concluído e na área de Educação. 

 

14 (quatorze) pontos por curso 

apresentado 

Curso com duração acima de 180 horas, (nos 

últimos 03 (três) anos (Out./2018 a Out.2021). 

4 (quatro) pontos por curso apresentado 

Curso com duração de 179 a 120 horas, nos 

últimos 03 (três) anos (Out./2018 a Out.2021). 

3 (três) pontos por curso apresentado 

Curso com duração de 119 a 40 horas, nos 

últimos 03 (três) anos (Out./2018 a Out.2021). 

2 (dois)  pontos por curso apresentado 

 

I. Na falta do Certificado dos Cursos citados na tabela anterior, 
só será aceita declaração do órgão competente, se os mesmos forem 
concluídos nos últimos 06 (seis) meses, de acordo com a data da 
publicação deste Decreto. Só serão aceitos no máximo 02 (dois) títulos 
de cada modalidade.  

 
II. Na contagem de tempo de serviço serão considerados 

como de efetivo exercício os afastamentos em virtude das licenças 
previstas nos incisos I, II, III, IV, V, VIII e X do art. 138 da Lei Municipal 
nº 2.762/2007 de 25/06/2007. 

 

III. Ao curso tido como pré-requisito para a investidura no 
cargo de atuação do candidato, não será atribuído pontuação. 



 

 

 
IV. Não será computado tempo de serviço concomitante. 
 
V. Serão descontados os afastamentos com ou sem ônus para 

outra Prefeitura disponibilidade em outros órgãos licença sem vencimentos 
e cargos comissionados fora da área da educação, bem como licenças por 
motivo de acompanhamento do cônjuge ou companheiro. 

 
Parágrafo Único. Para efeito de contagem de tempo de 

serviço de 01 (um) mês equivalente a 30 (trinta) dias trabalhados, exceto 
fevereiro que será considerado 28 (vinte e oito) dias. 

 
Art. 8º Para efeito de desempate, prevalecerá: 

 

  I. data de Admissão do exercício, por ocasião da nomeação; 

II. maior titulação específica na área de educação; 

III. maior idade. 

 

Art. 9º A relação da classificação dos candidatos estará à 
disposição dos interessados no informativo oficial da Prefeitura Municipal 
de Ibiraçu e na recepção da Secretaria Municipal de Educação no dia 
15/12/21 a partir das 13 horas. 

DO RECURSO 

 
Art. 10 A partir da divulgação da classificação, o candidato 

terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar recursos. 
 
§ 1º Os recursos deverão ser apresentados por escrito e 

protocolados na Prefeitura Municipal de Ibiraçu, pessoalmente ou por 
procuração. 

 
§ 2º As respostas aos recursos interpostos estarão à 

disposição dos interessados na recepção da Secretaria Municipal de 
Educação, a partir de 20/12/21. 

 
DA ESCOLHA 

 
Art. 11 A chamada para escolha de vagas será feita 

respeitando o disposto nos artigos 7º e 8º deste Decreto. 

 



 

 

 

Art. 12 A escolha de vagas realizar-se-á no dia, 21/12/21 
na Secretaria Municipal de Educação, no seguinte horário: 

 
I – Ensino Fundamental – (Anos Iniciais e Finais) / Educação 

Infantil início às 18:00 horas (PONTUALMENTE). 
 

§ 1º No ato da escolha de vagas do Concurso de Remoção, o 
candidato deverá apresentar o cartão de inscrição.  

 
§2º Os professores MAPB das disciplinas de Informática e 

Educação Física, ao localizarem-se em uma escola, caso não haja 
turmas suficientes para cumprimento da carga horária, deverão 
complementar sua carga horária em outra escola. 

 
§ 3º Será considerado desistente provisório o candidato que, 

chamado, não se manifestar, podendo comparecer à mesa para escolher 
vaga quando sobrevier seu interesse, obedecendo à seqüência de 
classificação após a escolha do último classificado. 

 
§ 4º O candidato que não estiver presente no ato da 

chamada, mas que comparecer antes do término dos trabalhos, somente 
poderá efetuar escolha, após o último colocado da ordem de classificação. 

 
§ 5º O servidor excedente e servidor sem localização em 

unidade educacional que não se inscrever no concurso de remoção ou não 
comparecer ao processo de escolha de vagas poderá se inscrever no 
processo de localização provisória de professores para o ano letivo de 
2022, que será realizado pela Secretaria Municipal de Educação, por 
conveniência da rede, observado o atendimento das exigências do 
magistério público municipal. 
 

DAS VAGAS 
 

Art. 13 As vagas para a escolha serão relacionadas e 
divulgadas previamente pela Secretaria Municipal de Educação em 
decorrência de: 
 

I – Exoneração, aposentadoria, óbito; 
 
II – Unidades de Ensino criadas após o último Concurso de 
Remoção; 
 



 

 

 
III – As que surgirem na data do Concurso de Remoção, por 
força de Remoção dos candidatos no decorrer do Concurso. 

 
§ 1º A relação de vagas por Instituição de Ensino fará parte 

do anexo único deste Decreto. 
 

Art. 14 Será excluído automaticamente deste Concurso de 
Remoção o candidato que apresentar documento falso, incompleto ou 
incorreto. 

 

Parágrafo Único. Incorrerá na mesma sanção aquele que 
fizer declaração falsa, seja qual for à fase do concurso, sem prejuízo das 
medidas administrativas e criminais cabíveis. 

 
Art. 15 Os casos omissos serão apreciados pela Comissão do 

Concurso de Remoção, cujas decisões serão submetidas à Secretaria 
Municipal de Educação. 
 

Art. 16 O professor não terá direito a remoção caso esteja em 
gozo de licença para trato de interesse particular ou em estágio 
probatório. 

 
Art. 17 Deverão inscrever-se no Concurso de Remoção: 
 
I – Todos que forem considerados excedentes; 
 
II – Os que desejarem realizar permuta; 
 
III – Professores que tenham interesse em se remover; 
 
IV- Professores sem localização. 
 
Parágrafo Único. Os professores que se enquadrarem no 

inciso II deverão apresentar-se à Comissão para proceder à permuta no 
dia e horário da escolha do seu cargo, após escolha dos inscritos. 
 

Art. 18 O professor removido fica sujeito ao Calendário 
Escolar, ano(s) e horários do estabelecimento para o qual se remover, 
segundo critérios a serem estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Educação. 



 

 

 
Art. 19 Encerrada a escolha de vagas, o Concurso de 

Remoção será homologado pelo Prefeito Municipal e publicado na 
Secretaria Municipal de Administração. 

 
Art. 20 De acordo com a Lei nº 3.643/2015, Art. 35, a nova 

atuação (local de trabalho escolhido e localizado) somente vigorará no ano 
letivo seguinte. 

 
Art. 21 Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento 

das instruções deste regulamento. 
 

Art. 22 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 29 de novembro 

de 2021. 

 
DIEGO KRENTZ 

Prefeito Municipal  
 

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração em 29 de 
novembro de 2021. 
 
 

CAROLINA ARAÚJO MODENESI  
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO I DO DECRETO Nº 6.133/2021. 
 

VAGAS PARA REMOÇÃO 
 
 

 
ESCOLA 

 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 

EMEIEF VEREADOR LEANDRO ZINGER 03 - 

EMPEF PE CARLOS FURBETTA 03 - 

EMEIEF MARIA LUCAS GOMES 07 - 

EMEF PROFESSORA ERICINA MACEDO 
PAGIOLA 

05 - 

EMEIEF PROFESSORA ELZITA 
BARBARIOLI  

02 - 

EMPEIEF PENDANGA 03 - 

EMEI DANIEL COMBONI - 01 

EMEI GENTE MIÚDA - 02 

CEI CACHINHO DE OURO - 06 

CEI CHAPEUZINHO VERMELHO - - 

CEI BRANCA DE NEVE - 05 

TOTAL 23 14 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II DO DECRETO Nº 6.133/2021. 
 

VAGAS PARA REMOÇÃO 

 
 

ESCOLA 
 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

EDUCAÇÃO FÍSICA  
TURMAS /HORAS 

EMEIEF VEREADOR LEANDRO ZINGER 03 Turmas /6 Horas 

EMPEF PE CARLOS FURBETTA 03 Turmas / 6 Horas 

EMEIEF MARIA LUCAS GOMES 07 Turmas/14 horas 

EMEF PROFESSORA ERICINA MACEDO 
PAGIOLA 

02 Turmas/ 04 aulas 

EMEIEF PROFESSORA ELZITA 
BARBARIOLI  

07 Turmas/ 14 horas 

EMPEIEF PENDANGA 03 Turmas/ 06 Horas 

 

VAGAS PARA REMOÇÃO 

 

 
ESCOLA 

 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
INFORMÁTICA  

TURMAS /HORAS 
EMEIEF VEREADOR LEANDRO ZINGER 03 Turmas /6 Horas 

EMPEF PE CARLOS FURBETTA 03 Turmas / 6 Horas 

EMEIEF MARIA LUCAS GOMES 07 Turmas/14 horas 

EMEF PROFESSORA ERICINA MACEDO 
PAGIOLA 

10 Turmas/ 20 horas 

EMEIEF PROFESSORA ELZITA 
BARBARIOLI  

07 Turmas/ 14 horas 

EMPEIEF PENDANGA 03 Turmas/ 06 Horas 

 


