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1. UM BREVE HISTÓRICO 
 

Desde sua implantação, no ano de 1988, a então Divisão de Pessoal é o setor 

responsável pela gestão do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação. 

A partir do ano de 2009, passou a ser denominada Gerência de Articulação de 

Pessoal, ficando responsável pelas seguintes atribuições: 

• Elaborar quadro de vagas de pessoal, para as Unidades Educativas, de 

acordo com a legislação vigente e a demanda de profissionais, do quadro do 

magistério, civil e terceirizado; 

• Organizar Concursos e Processos Seletivos para admissão de servidores; 

• Realizar a contratação de Professor Substituto e Auxiliar de Sala 

Temporário, gerar as respectivas portarias (admissão, cessão e alteração) e 

demais providências necessárias à Folha de Pagamento; 

• Realizar o Remanejamento de Pessoal, por meio dos concursos internos de 

Remoção, Designação e Permuta, dos profissionais do quadro do 

magistério, auxiliar de sala e bibliotecário; 

• Organizar a concessão de Ampliação de Jornada (Termo de Opção) dos 

servidores do quadro civil; férias dos servidores do quadro civil e 

comissionados; 

• Articular os processos de Licença Prêmio, Licença Sem Vencimentos e 

 Licença Aperfeiçoamento; 

• Articular o pagamento da gratificação da regência de classe, no caso do 

retorno do servidor à sala de aula; 

• Analisar os processos de Promoção dos servidores do quadro do Magistério; 

• Orientar e organizar o controle de frequência e Relatório de Anormalidades 

da Frequência (RAF), bem como fazer o lançamento dos códigos de 

Ausência no SRH, e fazer o relatório de hora extra, para providências junto 

à Folha de Pagamento; 

• Orientar Diretores e Administradores Escolares, quanto aos 

encaminhamentos referentes à Gestão de Pessoas, dos servidores da 

Secretaria Municipal de Educação, bem como realizar visita às Unidades 

Educativas, para acompanhar a demanda de pessoal, da Unidade. 

O relatório que segue ilustra o trabalho realizado no período de 2013 a 2016, 

com o objetivo principal de atender a demanda de pessoal das unidades educativas e 

órgão central da SME, visando a melhoria da qualidade da educação da rede municipal 



5 
 

de ensino de Florianópolis.  

O trabalho desenvolvido pela respectiva gerência é respaldado por legislação 

vigente, bem como todos os documentos e atos constam publicados no site da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis ou devidamente arquivados no setor.  

Essa transparência vai desde a publicação de editais até o resultado de 

chamadas dos respectivos editais, seja para processos seletivos ou concursos públicos, 

até mesmo publicação dos resultados dos processos de movimentação de pessoal dos 

servidores efetivos. 

O relatório seguirá uma estrutura de ações realizadas anualmente, pautadas 

em 5 (cinco) eixos norteadores de todas as atividades desenvolvidas por essa gerência 

nos anos de 2013 a 2016. Os eixos norteadores são os seguintes:  

- Admissão de Pessoal Efetivo;  

- Admissão de Pessoal Temporário; 

- Remanejamento de Servidores; 

- Benefícios Funcionais e 

- Folha de Pagamento. 
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2013 

 

2.1 Equipe 

Em 2013 a equipe tinha a seguinte composição: Rosane Immig, Ana Caroline 

Santiago, Andresa Furtado Schmitz Rebelo, Adriana Areas Camargo, Cristiane 

Vignardi, Edina Ana Pottmaier Martins, Fernanda Edite Ferreira, Kátia Soares da Cunha 

Macedo, Gisele Aparecida Pereira, Leonardo de Souza, Mariângela Carioni Silva, 

Nilvan Luis Ferreira Nogueira (estagiário), Patrícia Cavalcante, Silvia Nazário 

Bernardo, Sheila Patrícia Cardoso, Zuleide Fernandes Delfino. Rosane respondeu pela 

respectiva gerência até dia 22/09/2013, sendo nomeada para o cargo, a partir de 

23/09/2013, a servidora Gisele Aparecida Pereira. 

 

2.2 Admissão de Pessoal Efetivo  

A admissão de pessoal efetivo é sempre realizada em conjunto com a 

Secretaria Municipal da Administração, sendo a Secretaria de Educação responsável 

pelo quadro de vagas a ser apresentado na hora da escolha aos candidatos aprovados em 

concurso público. 

 

Não foi medido esforços por essa gestão no que se refere à admissão de pessoal 

efetivo, sendo sempre presente a persistência junto ao Comitê Gestor para a autorização 

da chamada de candidatos aprovados em concurso público para preenchimento de 

classes vaga provenientes de aposentadorias e exonerações bem como as vagas de 

ampliação das unidades educativas, principalmente para os cargos do Magistério e 

Auxiliar de Sala.  
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Vale destacar o número significativo de admissão para o cargo de auxiliar de sala, 

tendo em vista o grande número de exonerações do referido cargo e a necessidade da admissão 

em virtude da classe vaga, resultando na admissão de 190 auxiliares de sala efetivos em 2013, 

bem como elaboração de edital de concurso público (Edital nº 003/2013) para admissão de 

auxiliares de sala para o ano letivo seguinte, contemplando também os cargos do quadro do 

magistério: Professor Auxiliar de Tecnologia Educacional; Professor de Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental; Professor de Artes Música; Professor de Artes Plásticas; Professor de Educação 

Física; Professor de História; Orientador Educacional e Supervisor Escolar. 
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2.3 Admissão de Pessoal Temporário 

O início do ano de 2013, assim como os demais anos, é marcado pela escolha 

de vagas de professores substitutos, onde neste ano, a chamada dos candidatos foi 

realizada por um cronograma diferenciado, sendo o horário das escolhas feito por 

classificação da disciplina, por exemplo: No dia da escolha de professor de educação 

Infantil, das 8 às 9 horas: 1º ao 100º Classificado, no próximo horário também era 

delimitado uma certa classificação, e assim seguiu nos quatro dias de escolha. A 

avaliação desse novo formato de cronograma foi muito positiva, pois foi possível 

otimizar o tempo de espera dos candidatos e qualificou a organização da equipe de 

trabalho designada para a realização da chamada de professores substitutos.  

Durante o ano de 2013 foram contratados 1.917 professores substitutos, 

implicando em 3.443 contratações, sendo emitidas 2.481 portarias em substituição à 

servidor efetivo afastado do cargo (ADS), 957 portarias para preenchimento de classe 

vaga (ADV), 396 portarias para alteração de outros contratos (ALT) e 1.124 portarias 

cessando efeitos de contrato (CEF). 
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No mês de julho de 2013 é aprovada a Lei 9.287/13, que estabelece normas 

para contratação por tempo determinado para o cargo de auxiliar de sala substituto para 

as unidades educativas da rede municipal de ensino, o que implicou na organização de 

um processo seletivo específico para a contratação dos auxiliares de sala substitutos 

para o ano letivo de 2014, processo esse realizado nos mesmos moldes do processo 

seletivo para contratação de professores substitutos, se diferenciando pelo fato do prazo 

da validade ser de 2 (dois) anos .  

Um nó crítico levantado quanto à contratação de substituto, foi o número 

reduzido de inscritos em algumas disciplinas, como Artes, Português/Inglês, Libras, 

Educação Especial e Matemática, bem como um número expressivo de desistências nas 



9 
 

primeiras chamadas e ao longo do ano. O estado dos equipamentos, como os 

computadores e impressora também já não estavam mais dando conta de acompanhar o 

aumento de trabalho referente às contratações de substitutos. Como proposta de 

encaminhamento para os anos seguintes foi proposto evitar que tirasse efetivos dos 

cargos dessas disciplinas com poucos candidatos inscritos, indeferindo assim pedidos de 

designação para atuar no órgão central ou ir à disposição para atuar em outras 

secretarias. 

 
Equipe de trabalho na chamada de professor substituto em Janeiro/2013. 

 

Neste ano ainda foram contratados 33 (trinta e três) estagiários para atenderem 

demandas tanto no órgão Central como em unidades educativas, porém somente 26 

(vinte e seis) tiveram contrato até o fim do ano, sendo destes 20 (vinte) atuando no 

Órgão Central e 6 (seis) em Unidades Educativas, por meio das empresas de integração 

CIEE (15) e FEPESE (11). 

Foram também contratados, 52 funcionários terceirizados para os cargos de 

auxiliar de serviços gerais pela empresa ORBENK e cozinheiros escolares pela empresa 

SEPAT. 

 

2.4 Remanejamento de Servidores Efetivos 

O remanejamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação é 

regido pela Lei nº 2517/86, Lei n° 2915/88, Lei Complementar n° 063/03 e Leis 

complementares e, organizado por meio de Concursos e ou Processos Seletivos 

internos, realizados por Editais e ou Portarias específicas, de acordo com tipo de 

remanejamento, e coordenados por uma comissão nomeada pelo Secretário Municipal 

de Educação. 

O remanejamento de pessoal inclui toda alteração de lotação (classe vaga por 

aposentadoria, licença sem vencimento, redução de jornada, exonerações, relotações, 

ampliação, disposição de órgãos externos à PMF) e/ou atuação (vagas de afastamentos 
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temporários) de servidores efetivos com lotação na Secretaria Municipal de Educação 

de Florianópolis. 

Os remanejamentos de servidores se efetivaram por meio dos seguintes 

instrumentos/processos: 

- Remoção: servidores que trocaram de lotação (Magistério e Civil) e ou 

ampliaram jornada de trabalho (Magistério) para mais 20 horas semanais como servidor 

efetivo, numa classe vaga existente. 

- Relotação: servidores que trocaram de lotação por interesse da 

administração/excesso (Auxiliar de Sala e Magistério), por processo seletivo específico 

(Auxiliar de Sala e Magistério), por estar a disposição em órgão não pertencentes à 

estrutura da PMF ou em licença sem vencimentos (Magistério), Relotação Permanente 

do Magistério ou por processo administrativo ou recomendação pericial. 

- Remoção por Permuta: servidores do mesmo cargo e carga horária que 

trocam entre si lotação (Magistério e/ou Auxiliar de Sala). 

- Designação e ou Ampliação da Jornada (Portaria TIN): Servidores que no ano 

letivo em exercício trocaram de local de atuação ou, quando lotados no órgão central, 

designados para atuar em unidade educativa, e, ou ampliaram sua jornada de trabalho 

por meio de portaria de tempo integral (TIN), em substituição a servidor afastado ou 

classe vaga (Magistério e Auxiliar de Sala). Também são consideradas as designações 

de servidores com lotação em unidade educativa e que atuaram no órgão central da 

SME, em assessoramento. 

- Disposição: servidor com lotação na secretaria de educação que foi à 

disposição de outro órgão da estrutura da Prefeitura Municipal de Florianópolis ou outro 

órgão externo à essa. 

Todos os processos de remanejamento são coordenados e realizados pela 

Diretoria de Administração Escolar (desde a elaboração dos editais, quadro de vagas, 

escolha de vagas,...). O resultado dos processos de remanejamento, que implicam em 

troca de lotação, é encaminhado para a diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de 

Administração, para alteração no cadastro do servidor. O resultado das designações é 

todo organizado pela Gerência de Articulação de Pessoal. 
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REMANEJAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS 

Quadro Modalidade Regulamento 
Total de 

servidores 

Magistério 
Remoção/Ampliação 
Relotação 

Edital nº 08/13 220 

Auxiliar Sala Remoção Edital nº 09/13 111 
Auxiliar Sala Relotação Portaria nº 08/13 47 
Magistério e  
Auxiliar Sala 

Permuta 
Edital nº 08/12  
Edital nº 02/13 

13 

Magistério DES/TIN Edital nº 09/12 158 
Auxiliar Sala  DES Volante Portaria nº 08/13 333 
Magistério e  
Auxiliar Sala 

DES Creche Verão Portaria nº 174/13 243 

Total 1.125 
 

 

 

No ano de 2013 os diferentes processos e tipos de remanejamento de 

servidores efetivos, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, resultaram em 

1.380 servidores que alteraram lotação ou atuação, sendo 1.125 servidores remanejados 

por processos internos específicos bem como 255 foram remanejados por Portarias de 

Designação para atuar no Órgão Central da Secretaria Municipal de Educação e/ou à 

disposição de outros órgãos da Prefeitura de Florianópolis ou de órgão externos à esta.  

No decorrer do ano foram realizados 03 (três) concursos/processos internos 

diferentes de remanejamento (remoção e ou ampliação/relotação/permuta), onde 391 

servidores efetivos trocaram de lotação e ou ampliaram jornada. Também foram 

realizados 02 (dois) processos seletivos de designação e/ou ampliação de jornada 

(Portaria TIN para Magistério), resultando na troca de atuação no ano letivo de 2013 de 

734 servidores (Magistério e Civil).  

Para melhorar a organização do remanejamento dos servidores do cargo de 
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Auxiliar de Sala, com lotação na Gerência de Pessoal, foi criada em janeiro de 2013, a 

Portaria SME n° 008/2013, definindo os critérios de classificação e escolha de 

vagas.Tal Portaria surgiu em face do questionamento realizado pelas próprias auxiliares 

de sala na escolha de vagas do dia 22/01/2013, escolha essa que foi anulada e remarcada 

para outra data, dessa vez pautada na legislação citada. Lembrando que a nomenclatura 

Auxiliar de sala volante contempla todas as auxiliares de sala efetivas, lotadas na 

Gerência de Articulação de Pessoal, e que são designadas para atuarem nas unidades 

educativas, ou seja, a atuação é alterada anualmente até que sejam lotadas de fato em 

uma unidade educativa.  

 
Equipe de trabalho na Remoção dos servidores efetivos em Novembro /2013. 

 

2.5 Benefícios Funcionais 

No mês de maio, foi implantada a gratificação da hora atividade em tempo, de 

11% da jornada para professores de educação infantil e anos iniciais e professores 

auxiliares, conforme Lei nº 427/12, assim como foi extinto o cargo de auxiliar de ensino 

e criado o cargo de professor auxiliar, garantindo a gratificação de regência de classe de 

5% de acordo com a Lei nº 467/13. Ainda com base na mesma Lei nº 427/12, os 

servidores que já possuem hora atividade em tempo passam a incorporar mais 10% no 

seu vencimento. No mês de maio, foi aprovada a ampliação da gratificação de auxiliar 

de sala de 20% para 40%, segundo a Lei nº 466/13. 

A Gerência de Articulação de Pessoal tem como uma de suas atribuições 

coordenar o enquadramento de pessoal no plano de carreira do magistério por meio da 

progressão funcional.  

A legislação que orienta o enquadramento de pessoal na carreira do magistério 

tem por base: 

• Lei nº 2.517/86 – Estatuto do Magistério Público Municipal de Florianópolis. 

• Lei Complementar CMF nº 063/03 - Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Florianópolis. 
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• Lei nº 2.915/88 – Plano de Vencimento e de Carreira do Magistério Público 

Municipal (Republicação em 23/09/88). 

• Lei nº 3.688/91 – Estabelece os níveis aceitáveis de assiduidade para a 

promoção por tempo de serviço e assiduidade, conforme determina o artigo 

10, § 5º da Lei 2.915/88 e dá outras providências. 

• Lei nº 7.796/08 – Altera os anexos I, II e III da Lei nº 2915/88, que institui o 

Plano de Vencimento e de Carreira do Magistério Público Municipal e dá 

outras providências. 

A progressão funcional na carreira se dá após o servidor efetivo ter concluído o 

estágio probatório. De acordo com o art. 2º da Lei 2.915/88, a progressão funcional do 

magistério é o conjunto de medidas que possibilita o avanço na carreira profissional a 

ser efetuado por intermédio dos seguintes instrumentos: Tempo de Serviço e 

Assiduidade (automática); Acesso; e, Aperfeiçoamento (estes últimos requeridos pelo 

servidor por meio de processos administrativos). 

Anualmente, no 1° semestre letivo, é realizado um encontro de integração com 

servidores efetivos novos para orientar e esclarecer questões em relação à progressão 

funcional na carreira do magistério. 

O recebimento e o cadastro dos processos de promoção são feitos pela 

Gerência de Pessoal e a análise da progressão funcional é realizada por Comissão 

Permanente de Enquadramento, constituída pelo Secretário Municipal de Educação e 

nomeada por Portaria específica. A partir de 2013 foi incorporada a esta comissão, 

representante da gerência de formação permanente, tendo até então representantes das 

diretorias dos ensinos e da gerência de articulação de pessoal. 

Os processos de promoção do magistério são analisados mensalmente pela 

comissão e encaminhados para providências. As portarias, com os relatórios das 

promoções deferidas, seguem para o Secretário da Administração que articula junto ao 

comitê gestor autorização para pagamento. Os processos com as promoções indeferidas 

seguem para o protocolo para arquivo e consulta dos interessados. 

Em 2013, foram analisadas um total de 1.035 promoções do Magistério, das 

quais 847 foram deferidas. Por tempo de serviço e assiduidade foram 589 promoções 

analisadas, com 497 deferidas; 46 processos de promoção por acesso sendo 45 destes 

deferidos; e, 400 processos solicitaram promoção por aperfeiçoamento, com 305 

deferidos.  
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Os processos de licença aperfeiçoamento aumentam significativamente a cada 

ano letivo que se inicia. No ano de 2013 foram deferidas 35 Licenças no total, sendo 21 

para Mestrado e 14 para Doutorado, conforme ilustrado no gráfico abaixo.  
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Por meio de publicação de portaria estabelecendo critérios para gozo de licença 

prêmio, em 2013 foram deferidos 416 requerimentos do benefício em questão, sendo 

que destes, 174 implicaram em contratação de substituto para o servidor afastado, não 

havendo essa necessidade para os outros 242 requerimentos, resultando assim em 378 

servidores beneficiados. 

Foram também deferidos nesse ano 313 requerimentos de Férias para o pessoal 

do quadro civil e cargos comissionados, excetuando-se do quadro civil os auxiliares de 

sala. Desse total de requerimentos de férias, 80% foi solicitação para gozo do benefício 

no mês de janeiro.  

Os Processos Funcionais são outra demanda do setor.  Estes são inicialmente 

recebidos pelo setor de Protocolo, o qual está vinculado à Secretaria de Administração. 

Após o recebimento, os servidores do protocolo realizam uma análise de primeira 
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ordem a fim de tramitarem os processos funcionais para os respectivos setores, aqueles 

cujo objeto se coaduna com as funções desempenhadas pela gerência de pessoal, são 

realizados exames detalhado da matéria para, posteriormente, emitir um parecer 

opinativo. No ano de 2013 foram analisados 205 processos funcionais, sendo na sua 

maioria processos solicitando férias que coincidiram com afastamentos de licença 

gestação e amamentação. Nesse ano teve início também a análise de processos de 

estabilidade provisória gestacional, os quais encontram amparo legal na Instrução 

Normativa nº 10/SMA/SME/2014 que regulamenta, no âmbito da Prefeitura Municipal 

de Florianópolis, o art. 10, II, “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

ampliando às servidoras admitidas por meio de contrato a termo (ACT) o direito a 

estabilidade provisória, sendo nesse ano 20 professoras substitutas beneficiadas com a 

respectiva legislação. 

 

2.6 Folha de Pagamento 

Conforme cronograma, estipulado pela Secretaria da Administração são 

encaminhados mensalmente para a Folha de Pagamento alguns relatórios com 

informações referentes à situação funcional do servidor para que ele possa receber 

determinadas gratificações, sendo previamente feito a análise necessária por parte da 

gerência de pessoal.  

Em 2013 ainda era necessária a análise de relatórios referentes ao pagamento 

da gratificação de regência de classe e hora atividade vindos das unidades educativas. 

No ano corrente foram então encaminhados relatórios à folha de pagamento requerendo 

a remuneração equivalente à 14.624 dias da gratificação de Regência de Classe e Hora 

atividade para o cargo de professor auxiliar. Bem como relatórios foram enviados para o 

pagamento de horas extra, sendo 2.745 a 100% e 1.523 a 200%, totalizando em 4.268 

horas excedentes pagas aos servidores lotados na Secretaria de Educação. E por fim, foi 

também analisado e encaminhado para providências quanto ao pagamento de 1.169 

termos de Ampliação de Jornada, referente a 564 servidores do quadro civil. 

Respaldado pelo Estatuto do Magistério Público Municipal de Florianópolis 

(Lei nº 2.517/86), no seu artigo 143, são concedidas algumas gratificações específicas 

para os servidores do quadro do magistério. Entre elas estão portarias por elaboração de 

Trabalhos Relevantes (TRV) e pelo exercício do Magistério em Local de Difícil Acesso 

(DAC). Vale destacar que as portarias TRV são emitidas tanto para servidores com 

atuação no Órgão Central como para servidores atuando nas unidades educativas, já as 

portarias DAC são emitidas exclusivamente para servidores com atuação nas unidades 
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educativas. No ano de 2013 foram emitidas 109 portarias por elaboração de trabalhos 

relevantes (TRV) e 06 portarias pelo exercício do Magistério em local de difícil acesso 

(DAC). Os critérios para recebimento das gratificações de Trabalhos Relevantes e 

Difícil estão pautados também pelos Decretos nº 464/94 e nº 255/87, respectivamente. 

Todas as portarias são encaminhadas para a folha de pagamento para viabilizar o 

pagamento das referidas gratificações. 

Ainda como demanda da gerência de pessoal está todo o recebimento dos 

controles de freqüência dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, 

contemplando assim os servidores que atuam nas unidades educativas e no Órgão 

Central. Além do recebimento da freqüência dos servidores é feito pelo setor, o 

lançamento, via sistema de recursos humanos – SRH, das codificações referentes aos 

afastamentos destes servidores, os quais já vêem descritos em relatórios por unidades 

educativas. O recebimento da freqüência é feito conforme cronograma encaminhado às 

unidades educativas, sendo necessário que seja realizado nos primeiros quatro dias úteis 

de cada mês: sendo no primeiro dia, os Núcleos de Educação Infantil e as escolas 

desdobradas, no segundo, as escolas básicas, no terceiro as creches e no quarto as 

instituições conveniadas e os Núcleos de Educação de Jovens e Adultos. O lançamento 

das codificações precisa ser encerrado até o dia 15 de cada mês, data essa estipulada 

pela folha de pagamento, vinculada à Secretaria da Administração, que precisa desse 

prazo para gerar a folha de pagamento do mês em questão. Após a Administração gerar 

a folha de pagamento, é feito a conferência dos afastamentos que implicam em desconto 

financeiro para os servidores, para ajustes finais (RELATÓRIO DE FALTAS). 

No órgão central a freqüência é digital, sendo que é necessária a manutenção 

mensal pelos setores, os quais fazem o lançamento das codificações relacionadas aos 

afastamentos, e da mesma forma como a freqüência, exige espaço para arquivar 

documentação, no caso as divergências e os respectivos comprovantes de afastamento. 

Infelizmente ainda não foi viabilizado o controle de freqüência digital para os 

servidores que atuam nas unidades educativas, sendo esse o maior nó crítico referente à 

freqüência na Secretaria Municipal de Educação, bem como a falta de microfilmagem 

de todo a documentação relacionada à freqüência, gerando um acúmulo de 

documentação física, não havendo mais como armazenar documentos, pois temos 

documentação física desde o mês de agosto de 2005. No arquivo ficam armazenadas 

todas as fichas de freqüência bem como os relatórios das unidades educativas e setores 

do órgão central e os respectivos comprovantes de afastamentos, por exemplo, 

atestados, comprovante de formação, laudos periciais e declarações diversas. Logo em 
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seguida aos lançamentos dos códigos de afastamento, começa a confirmação da entrega 

das freqüências, feita pelas unidades educativas e setores do órgão central, sendo feita 

no sistema JOAQUINA. 

 
Equipe transferindo documentos para o arquivo. 

 

O setor é responsável por encaminhar por e-mail, para instituições 

conveniadas, as fichas de freqüência e o relatório de anormalidades de freqüência – 

RAF, o que fica como sugestão que seja feito pelas diretorias de ensino, uma vez que a 

chefia de cada diretoria precisa validar a assinatura de todas as coordenadoras das 

instituições conveniadas. 

Um encaminhamento para a próxima gestão é a viabilização do acesso ao 

lançamento das codificações feitas pelo diretor das unidades educativas.  

Em 2013 foram recebidas aproximadamente 46.413 Fichas de freqüência dos 

servidores que atuam na Secretaria Municipal de Educação, com aproximadamente 

35.000 lançamentos de codificações de afastamentos, sendo os códigos mais lançados 

os referentes à licença saúde, ausência para formação, afastamento para assembléia da 

categoria dos servidores e código de greve. 

É importante ressaltar que toda codificação referente aos afastamentos, são 

respaldados pela Instrução Normativa nº 005/2005 e nº 006/SMA/2014. 
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE  2014 

 

3.1 Equipe 

Em 2014 a equipe tinha a seguinte composição: Adriana Areas Camargo, Ana 

Caroline Santiago, Andresa Furtado S. Rebelo, Cristiane Vignardi, Edina Ana Pottmaier 

Martins, Fernanda Edite Ferreira, Gisele Aparecida Pereira, Leonardo de Souza, 

Mariângela Carioni Silva, Patrícia Cavalcante, Robson da Silva, Rosane Immig, Silvia 

Nazário Bernardo, Sheila Patrícia Cardoso e Zuleide Fernandes Delfino. No respectivo 

ano com a admissão de Robson da Silva, passa a compor a equipe, mais um técnico 

administrativo, sendo esse do quadro civil e ampliando o quadro de servidores lotados 

na gerência, passando a ter nesse ano 5 (cinco) servidores lotados nessa gerência.  

 

3.2 Admissão de Pessoal Efetivo 

O ano tem início das atividades com a chamada dos professores substitutos, 

porém o destaque foi o número significativo de admissões de efetivos, 365 servidores 

no total, onde 106 foram do quadro civil e 259 do quadro magistério. Esse número de 

admissões se deu em virtude da ampliação da hora atividade em tempo para 22% da 

jornada para Professores de Educação Infantil, Anos Iniciais e Professores Auxiliares, 

conforme Lei nº 427/12, assim como a admissão de professores de área específicas de 

Artes e Língua Estrangeira a partir do 1º ano do Ensino Fundamental, de acordo com 

Portaria nº 130/2013 que normatizou a jornada de trabalho dos membros do quadro do 

magistério referente a hora atividade durante o ano letivo de 2014. Nesse ano foi 

realizado concurso público (Edital nº 01/14) para os cargos de professor de dança, 

educação física, inglês, libras, professor auxiliar de educação infantil e ensino 

fundamental, professor auxiliar de libras e Administrador Escolar. 
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3.3 Admissão de Pessoal Temporário 

Durante o ano de 2.014 foram contratados 1.826 professores substitutos, 

implicando em 4.476 vagas preenchidas, sendo emitidas 2.752 portarias em substituição 

à servidor efetivo afastado do cargo (ADS), 1098 portarias para preenchimento de 

classe vaga (ADV), 479 portarias para contratação de auxiliar de sala por tempo 

determinado (CTD) 483 portarias para alteração de outros contratos (ALT) e 871 

portarias cessando efeitos de contrato (CEF). Em 2014 houve uma redução significativa 

no número de inscritos no processo seletivo para a disciplina de educação infantil, e já 

no início do ano foi necessária a realização de processo seletivo emergencial para o 

preenchimento das vagas que não foram preenchidas nas primeiras chamadas. Um 

encaminhamento muito positivo foi a alteração para duas datas no mês quanto ao  
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recebimento de portaria de substituto, por parte da folha de pagamento, sendo esse setor 

vinculado à Secretaria da Administração. 
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Neste ano ainda foram contratados 46 Estagiários (28 Órgão Central, 18 em 

unidades educativas) da Secretaria Municipal de Educação, por meio da empresa de 

integração CIEE.  

Foram também contratados em caráter temporário, 49 funcionários 

terceirizados, sendo 17 para os cargos de auxiliar de serviços gerais pela empresa 

ORBENK e 32 para o cargo de cozinheiro escolar pela empresa SEPAT. 

 

3.4 Remanejamento de Servidores Efetivos 

No ano de 2014, 1.886 servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação 

foram remanejados por meio da utilização de diferentes instrumentos e ou processos. 

Foram realizados 03 (três) processos diferentes de remanejamento (remoção e ou 

ampliação/permuta/relotação dos excessos, licenças e lotados no Órgão Central). Foram 

615 servidores efetivos que trocaram de lotação e ou ampliaram jornada. Os diferentes 

processos internos de Designação e/ou Portaria TIN resultaram na troca de atuação no 

ano letivo de 2014 de 759 servidores. Além das designações por processos internos 

específicos, também foram designados 302 servidores para atuar no Órgão Central da 

Secretaria Municipal de Educação e 109 servidores readaptados para outras unidades 

educativas , somando estes um total de 411 remanejados. Ainda, foi articulada a 

disposição de 101 servidores para atuação em outros órgãos da Prefeitura de 

Florianópolis ou externos à esta.  

Destaca-se que este número considerável de remanejamentos com troca de 

lotação deve-se, em parte, pela integralização da hora-atividade para todos os 

profissionais do magistério o que demandou a abertura de muitas novas vagas, além das 
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ampliações de salas para atendimento, principalmente, na educação infantil. 

Considerando este aumento de abertura de vagas e, consequentemente, o grande número 

de vagas que sobraram dos processos de remoção do Magistério e de Auxiliar de Sala, 

foi oportunizado aos servidores admitidos no ano de 2014 (excluídos do processo de 

remoção em função dos critérios específicos) trocarem de lotação por meio do Edital nº 

016/2014, antes das vagas serem encaminhadas para chamada de candidatos do 

concurso público. 

Quadro Modalidade  Regulamento 
Total 

servidores 

Magistério 
Remoção/Ampliação 
Relotação 

Edital nº 14/14 234 

Magistério 
Auxiliar Sala 

Relotação Edital nº 16/14 
125 
17 

Auxiliar Sala Remoção 
Edital nº 08/14 
Edital nº 15/14 

142 
 

Auxiliar Sala Relotação Volante Portaria nº 08/13 71 

Auxiliar sala 
Relotação NEI Otília 
Cruz 

Portaria nº 188/14 3 

Bibliotecário Remoção 
Edital nº 07/14 
Edital nº 13/14 

5 

Magistério e  
Auxiliar Sala 

Permuta Edital nº 10/13 
Edital nº 09/14 

18 

Magistério DES/TIN Edital nº 11/13 155 
Auxiliar Sala  DES Volante Portaria nº 08/13 346 
Magistério e  
Auxiliar Sala 

DES Creche Verão Portaria nº 279/14 258 

Total 1374 
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3.5 Benefícios Funcionais 

Em 2014 a progressão funcional do magistério resultou na análise de 1.013 

promoções, das quais 808 deferidas e 205 indeferidos. Por tempo de serviço e 

assiduidade somaram-se 418 promoções, sendo 339 deferidas; por acesso foram 43 

processos de promoção requeridos, sendo 42 deferidos; e, por horas de aperfeiçoamento 

foram 552 processos analisados com 427 deles deferidos. 
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Quanto aos processos de licença aperfeiçoamento, é importante esclarecer que 

atualmente em 2014 estão cursando mestrado e doutorado 53 servidores, porém 33 já 

estavam com a licença desde o ano passado, tendo iniciado no corrente ano 20 

servidores, onde 15 foram deferidos para o mestrado e 5 para o doutorado. 
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Cabe destacar também que no ano de 2014, houve a ampliação da regência de 

classe do professor auxiliar para 10% (Lei nº 467/13). Sendo assim, a partir desse ano 

todos os professores auxiliares passam a receber a gratificação de 10% de regência de 



23 
 

classe. Nesse ano ainda houve a integralização da incorporação dos 30% da gratificação 

da hora atividade no vencimento para os servidores que já tinham a hora atividade em 

tempo, extinguindo-se assim a referida gratificação no mês de maio do respectivo ano, 

conforme previsto na Lei nº 427/12. 

Por meio de publicação de Decreto nº 12.740/14 no início do respectivo ano, 

estabelecendo critérios para contenção de despesas, foram deferidos apenas 282 

requerimentos do benefício em questão, sendo que destes, 159 implicaram em 

contratação de substituto para o servidor afastado, não havendo essa necessidade para os 

outros 123 requerimentos, e assim 237 servidores foram beneficiados com a licença 

prêmio deferida. 

Foram também deferidos nesse ano 315 requerimentos de Férias para o pessoal 

do quadro civil e cargos comissionados, excetuando-se do quadro civil os auxiliares de 

sala. Desse total de requerimentos de férias, 81% foi solicitação para gozo do benefício 

no mês de janeiro.   

No ano de 2014 foram analisados 343 processos funcionais, sendo na sua 

maioria processos solicitando férias que coincidiram com afastamentos de licença 

gestação e amamentação. Nesse ano a maioria dos processos também foi em função de 

requerimento para gozo de férias que coincidiram com afastamentos para tratamento de 

licença gestação e amamentação, sendo que o número de processos referentes à 

estabilidade gestacional aumentou significativamente sendo 58 servidoras substitutas 

beneficiadas com a respectiva legislação. 

 

3.6 Folha de Pagamento 

Em 2014 foi encaminhado relatório referente ao pagamento de 7.077 dias da 

gratificação de Regência de Classe e Hora atividade para o cargo de professor auxiliar, 

sendo que no mês de maio do corrente ano, a gratificação de hora atividade foi extinta 

conforme a Lei nº 427/12. 

Foram ainda enviados à folha de pagamento, relatórios referentes ao 

pagamento de horas extra, sendo 4.116 a 100% e 1.825 a 200%, totalizando em 5941 

horas excedentes pagas aos servidores lotados na Secretaria de Educação. E por fim, foi 

também analisado e encaminhado para providências quanto ao pagamento de 1.127 

termos de Ampliação de Jornada, referente a 846 servidores do quadro civil. 

Em 2014 foram recebidas 64.946 Fichas de freqüência dos servidores que 

atuam na Secretaria Municipal de Educação, com aproximadamente 36.614 

lançamentos de codificações de afastamento, no referido ano, continuando os códigos 
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mais lançados os referentes à licença saúde, ausência para formação, afastamento para 

assembléia da categoria dos servidores e código de greve. 

 
Resultado do Mutirão feito em um sábado com toda a equipe, a fim de empacotar e organizar Fichas de Frequência 
para serem encaminhadas para o arquivo localizado no Centro de Educação Continuada – CEC, em Setembro/2014. 

 

No ano de 2014 foram emitidas 85 portarias por elaboração de trabalhos 

relevantes (TRV) e 08 portarias pelo exercício do Magistério em local de difícil acesso 

(DAC). 
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2015 

 

4.1 Equipe 

Em 2015 a equipe tinha a seguinte composição: Adriana Areas Camargo, 

Amanda Cristina Rodrigues (estagiária), Ermínio Jacques Junior (estagiário) Ana 

Caroline Santiago, Andresa Furtado S. Rebelo, Cristiane Vignardi, Edina Ana Pottmaier 

Martins, Gisele Aparecida Pereira, Leonardo de Souza, Mariângela Carioni Silva, 

Patrícia Cavalcante, Robson da Silva, Rosane Immig, Silvia Nazário Bernardo, Sheila 

Patrícia Cardoso, Zuleide Fernandes Delfino. Durante o ano saiu da equipe a servidora 

Fernanda Edite Ferreira.  

 

4.2 Admissão de Pessoal Efetivo 

Com a ampliação da hora atividade em tempo para 33% da jornada de trabalho 

para os professores de educação infantil, anos iniciais e professores auxiliares (Lei nº 

427/12), há um número expressivo de admissões para o cargo de professor auxiliar de 

educação infantil, conforme pode ser visto no gráfico. 

E para a organização do quadro de vagas nas unidades educativas no ano de 

2015, foi emitida uma Portaria assinada pelo secretário de educação, a Portaria nº 

285/14, a qual definiu os critérios para lotação de servidores, conforme o número de 

turmas nas unidades educativas.  

Outro destaque no ano de 2015 foi a realização de mais um concurso público 

(Edital nº 009/2015) para os cargos de auxiliar de sala, professor de artes cênicas, 

música, banda escolar, educação especial, educação infantil, espanhol, ciências, 

geografia, matemática, português, português/inglês, professor auxiliar de ciências e 

professor auxiliar de tecnologia educacional. Ainda no ano de 2015 foi dado inicio a 

admissão dos assistentes administrativos para as unidades educativas de educação 

infantil, para as unidades a partir de 10 salas, sendo admitidos no referido ano, 22 

assistentes administrativos para unidades educativas e 04 para setores do Órgão Central. 
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4.3 Admissão de Pessoal Temporário 

Durante o ano de 2015 foram contratados 2.133 professores substitutos, 

implicando em 3.183 vagas preenchidas, sendo emitidas 2.816 portarias em substituição 

à servidor efetivo afastado do cargo (ADS), 755 portarias para preenchimento de classe 

vaga (ADV), 578 portarias para contratação de auxiliar de sala por tempo determinado 

(CTD) 525 portarias para alteração de outros contratos (ALT) e 801 portarias cessando 

efeitos de contrato (CEF). Foi avaliado como negativo realizar processo seletivo para 

contratação de auxiliar de sala por tempo determinado (CTD) separado do processo 

seletivo do professor substituto, além de serem editais distintos também foi negativo o 

prazo de vigência do CTD ser de 2 (anos). Já ficou como proposta a alteração para os 

anos seguintes. Em 2015 houve uma redução significativa no número de inscritos no 

processo seletivo para a disciplina de educação infantil, e já no início do ano foi 

necessária a realização de processo seletivo emergencial para o preenchimento das 

vagas que não foram preenchidas nas primeiras chamadas. Nesse ano o grupo de 

trabalho que realiza a chamada de substituto recebeu equipamentos novos, otimizando 

as ações desenvolvidas e assim consequentemente qualificando o trabalho realizado. A 

partir de novembro desse ano, a folha de pagamento volta a ter apenas como data de 

recebimento de portaria de substituto, o quinto dia útil do mês. Tal retrocesso se deu em 

face ao Decreto nº 15.531/15 de contenção de despesas que suspende o pagamento de 

horas extras e por sua vez a equipe do setor de pagamento não tem mais como receber 

em duas datas. No ano de 2015 a equipe de profissionais que realiza a chamada de 

substitutos ganhou equipamentos novos (computadores), otimizando assim o trabalho 

realizado na chamada, uma vez que essa ação é realizada no Sistema JOAQUINA. 
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Antes do recebimento dos novos equipamentos  Depois do recebimento dos novos equipamentos 

 

Tendo em vista a legislação com previsão de contenção de despesas, foram 

contratados em caráter temporário apenas 18 funcionários terceirizados, para os cargos 

de auxiliar de serviços gerais pela empresa ORBENK e de cozinheiro escolar pela 

empresa SEPAT. Ainda nesse ano foram contratados 78 estagiários para atuar em 

unidades educativas e órgão central da Secretaria de Educação, porém apenas 44 

seguiram com contrato até o fim do ano letivo. 

 

4.4 Remanejamento de Servidores Efetivos 

No ano de 2015, 1038 servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação 

foram remanejados por meio da utilização de diferentes instrumentos e ou processos 

funcionais. Foram 467 servidores efetivos que trocaram de lotação e ou ampliaram 

jornada. Os diferentes processos internos realizados por Editais ou portarias de 

designação e/ou ampliação de jornada (Portaria TIN), incluindo efetivos do magistério e 

civil, resultaram na troca de atuação no ano letivo de 2015 de 571 servidores. Além das 

designações por processos internos específicos, também foram designados 256 

servidores para atuar no Órgão Central da Secretaria Municipal de Educação e, 126 

servidores readaptados para outras unidades educativas, somando estes um total de 482 

remanejados. Ainda, foi articulada a disposição de 93 servidores para atuação em outros 

órgãos da Prefeitura de Florianópolis ou externos à esta.  

A partir deste ano foi criado o Edital Permanente de Relotação nº 007/2015, 

que atende a relotação imediata de servidores com carga horária de 40 horas e duas 

lotações diferentes, possibilitando a integralização da carga horária numa mesma 

unidade educativa, quando da existência de classe vaga por aposentadoria, exoneração e 

ou relotação em uma das unidades de lotação. 
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Quadro Modalidade Regulamento Total 
servidores 

Magistério Remoção/Ampliação  Edital nº 05/15 08 

Magistério 
Remoção/Ampliação 
Relotação 

Edital nº 15/15 161 

Magistério Relotação PAD /SME Portaria nº 133/15 01 
Magistério Relotação Permanente Edital nº 07/15 16 
Auxiliar Sala Remoção Edital nº 16/15 137 
Auxiliar Sala RelotaçãoVolante Portaria nº 272/15 78 

Bibliotecário Remoção 
Edital nº 04/15  
Edital nº 23/15 

7 

Magistério e 
Auxiliar Sala 

Permuta 
Edital nº 18/14  
Edital nº 06/15 

56 

Assistente Administrativo Relotação  3 
Magistério DES/TIN Edital nº 17/14 155 
Auxiliar de Sala  DES Volante Portaria nº 08/13 107 
Magistério e 
Auxiliar de Sala 

DES Creche Chico 
Mendes 

Portaria nº 130/15 25 

Magistério e 
Auxiliar Sala 

DES Creche Verão Portaria nº 152/15 284 

Total 1.038 
 

 

 

4.5 Benefícios Funcionais 

O ano de 2015 foi marcado pela ampliação da hora atividade em tempo para 

33% da jornada de trabalho para os professores de educação infantil, anos iniciais e 

professores auxiliares, conforme Lei 427/12.  

Em 2015 foram analisados 1189 processos de promoção do magistério. As 

promoções por Tempo de Serviço e Assiduidade somaram 601 promoções, das quais 

526 foram deferidas. Para promoção por Acesso foram 53 processos dentre estes 45 
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deferidos. Os processos para promoção por Aperfeiçoamento somaram 535 sendo 409 

promoções deferidas.  No total foram 209 processos de promoções indeferidos. 
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A partir do ano de 2015 os relatórios das promoções deferidas foram 

publicizados no enderço eletrônico: http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa 

Quanto aos processos de licença aperfeiçoamento, é importante esclarecer que 

atualmente em 2015 estão cursando mestrado e doutorado 51 servidores, porém 32 já 

estavam com a licença desde o ano passado, tendo iniciado no corrente ano 19 

servidores, onde 14 foram deferidos para o mestrado e 5 para o doutorado. 
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Por meio de publicação de Decreto nº 14846/15 no respectivo ano, 

estabelecendo critérios para contenção de despesas, foram deferidos 410 requerimentos 

do benefício em questão, sendo que destes, 187 implicaram em contratação de 

substituto para o servidor afastado, não havendo essa necessidade para os outros 223 

requerimentos. É importante salientar que os casos de licença prêmio autorizados foram 

apenas para os que não implicavam em custo com substituição, salvo os casos em que o 
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servidor estava com tempo para aposentadoria e os casos de servidoras que estavam em 

gozo de licença amamentação, onde foram 378 servidores beneficiados. 

Foram também deferidos nesse ano 327 requerimentos de Férias para o pessoal 

do quadro civil e cargos comissionados, excetuando-se do quadro civil os auxiliares de 

sala. Desse total de requerimentos de férias, 67% foi solicitação para gozo do benefício 

no mês de janeiro.   

No ano de 2015 foram analisados 343 processos funcionais, sendo na sua 

maioria processos solicitando férias que coincidiram com afastamentos de licença 

gestação e amamentação e ampliando para o afastamento de licença saúde também. 

Sendo que o número de processos referentes à estabilidade gestacional reduziu, sendo 

43 servidoras substitutas beneficiadas com a respectiva legislação. 

 

4.6 Folha de Pagamento 

Em 2015 foi encaminhado relatório referente ao pagamento de horas extra, 

sendo 3.921 a 100% e 2.539 a 200%, totalizando em 6.460 horas excedentes pagas aos 

servidores lotados na Secretaria de Educação. E por fim, foi também analisado e 

encaminhado para providências quanto ao pagamento de 1.039 termos de Ampliação de 

Jornada, referente a 453 servidores do quadro civil. 

Em 2015 foram recebidas 54.791 Fichas de freqüência dos servidores que 

atuam na Secretaria Municipal de Educação, com aproximadamente 3.413 lançamentos 

de codificações de afastamento, destacando o número significativo de lançamentos de 

faltas injustificadas (519). 

No ano de 2015 foram emitidas 67 portarias por elaboração de trabalhos 

relevantes (TRV) e 13 portarias pelo exercício do Magistério em local de difícil acesso 

(DAC). 
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5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2016 

 

5.1 Equipe 

Em 2016 a equipe tem a seguinte composição: Adriana Areas Camargo, 

Cristiane Vignardi, Gisele Aparecida Pereira, Leonardo de Souza, Maria Aparecida 

Vieira, Mariângela Carioni Silva, Patrícia Cavalcante, Robson da Silva Rangel, Rosane 

Immig, Silvia Nazário Bernardo, Sheila Patrícia Cardoso, e Zuleide Fernandes Delfino.  

No respectivo ano a gerência amplia seu quadro de servidores lotados no setor, com a 

admissão de mais 3 (três) técnicos administrativos, Anita Cardoso Ramos, Eduardo 

Henrique Fontanella e Tânia Aparecida Coelho Vultuoso, passando a ter 8 (oito) 

servidores com lotação na gerência. Sendo que no início do ano aconteceu a 

aposentadoria da servidora Edina, depois de 40 anos de atuação na Prefeitura Municipal 

de Florianópolis, teve também a saída de Silvia Nazário Bernardo, Ana Paula Geraldi e 

Andresa Furtado S. Rebelo. 

 

5.2 Admissão de Pessoal Efetivo 

Com a integralização da hora atividade em tempo, acontecida em 2015, as 

admissões retornam a acontecer apenas para cobrir as classes vaga proveniente 

aposentadorias, exonerações ou ampliações de unidades educativas. Sendo assim, é 

expressiva a redução no número das admissões de efetivos para o quadro do magistério. 

As admissões para o cargo de auxiliar de sala se mantém,  uma vez que é histórico o 

alto índice de exonerações do cargo em questão, todo início de ano letivo, sendo 41 

exonerações do referido cargo,  no ano corrente. 

Outro dado significativo foram as admissões para o cargo de assistente 

administrativo, ocorrendo 4 (quatro) admissões, todos sendo para atuação no órgão 

central da Secretaria de Educação. 
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ADMISSÃO DO MAGISTÉRIO 
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5.3 Admissão de Pessoal Temporário 

Durante o ano de 2016 foram contratados 1.969 de substitutos, implicando em 

3.492 vagas preenchidas, sendo emitidas 2.792 portarias em substituição a servidores 

efetivos afastado do cargo (ADS), 811 portarias para preenchimento de classe vaga 

(ADV), 460 portarias para contratação de auxiliar de sala por tempo determinado (CTD) 

964 portarias para alteração de outros contratos em função do período (ALT) e 776 

portarias cessando efeitos de contrato (CEF). 

Continua como nó crítico a entrega de portarias à folha de pagamento em uma 

única data, o quinto dia útil do mês. Outra dificuldade encontrada no corrente ano foi a 

questão das matrículas novas no sistema, a cada contrato que não dá sequência ao 

anterior, dificuldade inclusive de entendimento por parte dos próprios profissionais e 
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diretores, bem como foi encontrado problemas na emissão de frequência, contracheque 

e cartão do vale transporte. Porém a parceria junto ao CPD foi um avanço que facilitou 

na resolução de problemas no sistema Joaquina em relação à chamada e contratação de 

substituto. Uma avaliação positiva foi também o processo seletivo emergencial ser 

realizado nos moldes do processo seletivo regular, otimizando assim o trabalho da 

contratação e por fim, a inclusão da contratação de auxiliares de sala no mesmo edital 

do professor substituto foi fundamental, pois o sistema facilita as contratações quanto às 

prorrogações e prioridades de término de portaria dos candidatos. 
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Tendo em vista a publicação do Decreto nº 15.959/16 que determinou a 

contenção de despesas, foram dispensados 102 funcionários terceirizados, bem como 

foram remanejados outros 47 funcionários para atender as novas demandas. Além das 

dispensas e remanejamento, foram realizadas as admissões de 05 funcionários 

terceirizados para o cargo de apoio escolar (nova modalidade em virtude de projeto 

piloto da Gerência de Educação Especial e de 02 cozinheiros escolares para atender a 

ampliação do NEI Zilda Arns Neumann. 

Ainda nesse ano Foram contratados 43 estagiários para atuar em unidades 

educativas e órgão central da Secretaria de Educação, porém apenas 13 seguem com 

contrato até o fim do ano letivo, tendo em vista que não houve reposição nas rescisões 

de contrato, em virtude da contenção de despesas, respaldado pelo Decreto nº 

15.959/16. 

 

5.4 Remanejamento de Servidores efetivos 

No ano de 2016, 848 servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação 

foram remanejados por meio da utilização de diferentes instrumentos e ou processos 
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funcionais ou ainda remanejados por indicação de Processo Administrativo Disciplinar 

(PAD). Foram 439 servidores efetivos que trocaram de lotação e ou ampliaram jornada. 

Os diferentes processos internos realizados por Editais ou portarias de designação e/ou 

ampliação de jornada (Portaria TIN), incluindo efetivos do magistério e civil, resultaram 

na troca de atuação no ano letivo de 2016 de 409 servidores. Além das designações por 

processos internos específicos, também foram designados 176 servidores para atuar no 

Órgão Central da Secretaria Municipal de Educação e 120 servidores readaptados para 

outras unidades educativas. Ainda, foi articulada a disposição de 94 servidores para 

atuação em outros órgãos da Prefeitura de Florianópolis ou externos à esta. Totalizando 

1238 servidores remanejados. 

Quadro Modalidade Regulamento Total 
servidores 

Magistério Remoção/Ampliação  Edital nº 07/16 03 

Magistério 
Remoção/Ampliação e 
Relotação 

Edital nº 13/16 202 

Magistério e  
Auxiliar de Sala 

Relotação PAD /SME 
Portaria nº 1370/16 
Portaria nº 1371/16 

02 

Magistério  Relotação Permanente Edital nº 07/15 26 
Auxiliar Sala Remoção  Edital nº 14/16 121 
Auxiliar Sala Relotação Volante Portaria nº 257/16 47 
Magistério e  
Auxiliar Sala 

Permuta 
Edital nº 22/15 
Edital nº 10/16 

38 

Magistério DES/TIN Edital nº 21/15 154 
Auxiliar Sala  DES Volante Portaria nº 270/16 107 
Magistério e  
Auxiliar Sala 

Designação p/  
Creche Verão 

Portaria nº 229/16 148 

Total 848 
 

5.5 Benefícios Funcionais 

Foram analisadas até o mês de novembro um total de 879 promoções do 

magistério, das quais 749 foram deferidas. Por tempo de serviço e assiduidade foram 

451 promoções analisadas, com 394 deferidas; 32 processos de promoção por acesso 

sendo 31 destes deferidos; e, 396 processos solicitaram promoção por aperfeiçoamento, 

com 324 deferidos. 
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Quanto aos processos de licença aperfeiçoamento, é importante esclarecer que 

durante o ano 79 servidores gozaram de licença para aperfeiçoamento profissional, 

sendo que destas apenas 28 iniciaram em 2016. Ao final do ano, estavam em licença 51 

servidores (30 mestrado e 21 doutorado), já que durante o ano 28 servidores retornaram 

para o exercício da função. 
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Foram também deferidos até final do mês de outubro 282 requerimentos de 

Férias para o pessoal do quadro civil e cargos comissionados, sendo 81% no mês de 

janeiro,ou excetuando-se do quadro civil os auxiliares de sala. Ainda até essa data, 

foram deferidos 379 requerimentos do benefício de licença prêmio, sendo que destes, 

203 implicaram em contratação de substituto para o servidor afastado, não havendo essa 

necessidade para os outros 176 requerimentos, beneficiando 317 servidores. 

Um nó critico do referido benefício, está o preenchimento incorreto e entrega 

fora do prazo, da escala de férias dos servidores lotados nas unidades educativas, 

implicando no atraso dos encaminhamentos necessários à Secretaria da Administração. 
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Como proposta está uma maior orientação aos diretores quanto ao preenchimento 

correto e sem rasuras nos formulários específicos, bem como acompanhar o 

cumprimento dos prazos. 

No ano de 2016 foram analisados 518 processos funcionais (até 12/12/16), 

sendo na sua maioria processos solicitando férias que coincidiram com afastamentos de 

licença gestação e amamentação e ampliando para o afastamento de licença saúde 

também, bem como processos do Instituto de Previdência solicitando informações 

funcionais de servidores com requerimento de aposentadoria. O destaque foi para o 

número de processos referentes à estabilidade gestacional que até a presente data chega 

a 62 requerimentos.  Quanto ao parecer dos processos analisados é identificada muitas 

vezes a ausência de normatização para alguns procedimentos referentes à situação 

funcional, por parte inclusive da Secretaria de Administração.  

Quanto aos processos de licença aperfeiçoamento existe uma dificuldade de 

substituição em algumas áreas de atuação dos professores, o que acaba atrasando às 

vezes a liberação do professor efetivo para inicio do gozo da licença aperfeiçoamento.  

 

5.6 Folha de Pagamento 

Em 2016 foi encaminhado relatório referente ao pagamento de horas extra, 

sendo 2.080 a 100% (sendo 89 para professores com aulas excedentes) e 1.312 a 200%, 

totalizando em 3.392 horas excedentes pagas aos servidores lotados na Secretaria de 

Educação. Também foram encaminhados para providências quanto ao pagamento de 

819 termos de Ampliação de Jornada, referente a 316 servidores do quadro civil.  

Durante o ano foram emitidas 44 portarias por elaboração de trabalhos 

relevantes (TRV) e 08 pelo exercício do magistério em local de difícil acesso (DAC). 

Em 2016 foram recebidas até o mês de novembro aproximadamente 64.000 

fichas de freqüência dos servidores que atuam na Secretaria Municipal de Educação, 

com 55.271 lançamentos de codificações de afastamento, no referido ano, com destaque 

para os códigos mais lançados os referentes à licença saúde (10.677), afastamento para 

assembléia da categoria dos servidores (14.075) e código de greve (5.001). 
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6. ENCAMINHAMENTOS PARA O ANO DE 2017 

 

a) Confirmar a apresentação dos substitutos admitidos para o Programa Creche de 

Verão 2017, bem como providenciar as portarias e encaminhar para a Gerência 

de Folha de Pagamento; 

b) Recebimento dos controles de freqüência dos servidores referentes ao mês de 

dezembro das unidades educativas que não fizeram a entrega até o dia 

16/12/2016; 

c) Verificar a autorização para preenchimento de classe vaga para os cargos do 

magistério e auxiliar de sala, por meio de chamada de candidatos de concurso 

público dos editais em vigência; 

d) Análise e encaminhamentos dos requerimentos de Licença Prêmio recebidos 

após término do ano letivo de 2016; 

e) Organizar a escolha de vagas para designação dos servidores efetivos do 

quadro docente do magistério, conforme Edital nº 018/2016. 

f) Organizar a escolha de vagas para designação dos servidores efetivos, 

ocupantes do cargo de auxiliar de sala volantes, conforme Portaria nº 

270/2016. 

g) Organizar a escolha de vagas de professor e auxiliar de sala substitutos, 

conforme classificados do Edital nº 011/2016; 

h) Analisar os Processos de Promoção do Magistério referente ao mês de 

dezembro de 2016 em diante, bem como verificar a autorização de pagamento 

das promoções do magistério referente ao período de fevereiro a novembro de 

2016. 
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ANEXOS 

 

I. Quadros comparativos 2013 a 2016 

II. Inventário patrimonial 2016 
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ANEXO I – QUADROS COMPARATIVOS 
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