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DtrCRf,TO DE N',S.6A4,rrEO2 DE FEVER-EIRO DF,2022.

Dispõe sobre a regulamentação do Art. 11, § 4" do e
tut. 37, IV da Lei N' 1.780 de 22/0912016, que trata
da Promoção Funcional por Classe baseada na
Avaliaçâo de Desempenho Profissional dos

integrãltes do Quadro do Magistério Público do
Município de Bnrmado.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BR[IMÀDO, no uso das arribüções que lhe confere o aúigo
73, da[-,ei Oryânica do Município;

CONSIDf,RANDO o artigo 67, inciso IV, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no

9.394 de 20 de Dezembro de 1996;

CONSIDERÂI\IDO o artigo 4', inciso IV, dâ tei Municipal n' 1.198, de 03 de Julho de 1998, que

dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Magistério Púbüco do município de Brumado;

CONSIDf,RÀNDO o § 4' do artigo 1 I da L€i N" 1.780 de 2210912016, que Reformula o Plano de

Carreira e ReÍnuneÍação dos Servidores do Magistério público do Município de Bnrmado e dispõe que

"A avaliação de desempeúo é compreendida como um pÍoc€sso global e permanente de aniilise das

atividades de ensino, âdministração escolar, supervisão, coordenação, orientação educacional, apoio
administrativo e apoio técnico educacional pedagógico e seÉ efeÍuada em conformidade com os

critórios e normalr constantcs dcstâ ki a screm complÊmêntrdas mediânte regulamentação
especifica";

CONSIDERÂNIX) o Art. 37, IV da referida Lei N' 1.780 de 2210912016, que determina como
condições e fatores pra a pÍogrcssão fimcional por classe, mediante avaliação de desempenho, o

'Desempenho no trrbalho, mcdiante avalieção, segundo parâmetm de qualidade do exercício
profissional, a serem definidos cm rcgulrmcntação pópri.";

CONSIDERÂNDO que o próprio Plano Municipal de Educação dispôs nos AÍt. 9', §1' e Art. I l,
como objetos de Avaliação de Deserrpenho, fatores com_ o 'EFICIENCIA ASSIDUIDADE,
DISCIPLINA CAPACIDADE E INICIATIVA, ELABORAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E E)(ECUÇÀO
DE PROJETOS PEDAGOGICOS, FORMAÇÃO E CAPACTTAÇÃO CONTINUADA'; AIéM dE

FREQUÊNCIA REGULA& ASSIM CONSIDERÂDA A INEXSTÊNCIA DE FALTA AO
SERVIÇO, APERFF,IÇOAMENTO FUNCIONAL, ASSIM CONSIDERADA A PARTICIPAÇÀO
EM CI-]RSOS NA AREA DE EDUCAÇÃO QUE TENHAM RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO
BÁSICA DESEMPENHO NO TRABALHO, mediante avaliacão- seqmdo paÍâmetro de ouali e do
qqcíÇio pÍofissional- ase ôoltóDria:

CONSIDERÀNIX) que o ÀrL 18, II do Plano Municipal de Educaçâo prescreve que somente estará

habilitado à Progressão Horizontal o professor que: não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão,

nos últimos 04 (quâtÍo) anos; p.rssÍrÍ pelo processo de avaliação de desempeúo, com pontuâção

igual ou superior a 60% (sessinta por cenúo)' considerando como PESO 0,6 Df,, AVALIAÇÃO
f,SCRITA E 0,4 DE DI-SEMPENTIO NÂS ATMDADES PROFIS$ONÂIS, devendc'se
garantir ainda, no mínimo, 507o (cinquena por cento) cm CADA AvALlAÇÃOl frequência
regular, assim consideradq a inexistgnQia de faltas injustificadas;ao serviço; aperfeiçoamentoü a',"
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funcional, através da capacitação para melhor desempenhar as atividades do cargo que ocup4
adquirida em cuÍsos regúares, inerentes às atiüdades, bem como estudos e túalhos específicos
avaliados pela comissão; tiver cumprido 6 in1ers1isi6 mínimo de 04 (quatro) anos na classe em que se

encontra;

CONSIDf,,RÂNIX) que, segundo os dispositivos da Lei Municipal que rege sobre o Plano Municipal
de Educação, acima reproduzidoq clara e ineqúvocamente trdarn sobre a necessidade de DUAS
AVALIAÇÕES que irão compor a AVÀLIAÇÃO DE DESEMPENHp, quars s€jaÍL AVALIAÇÀO
ESCRITA DE CONT{ECIMENTOS PEDAGOGICOS E ESPECIFICOS E AVALIAÇAO DE
DESEMPENHO DAS ATMDADES PROFISSIONAIS, esta de modo a verificar toda a aruagão do
Professor denfo do anbiente escolaÍ, nos aspectos úordados especialmente pelos Arts. 9", 11, 18 e 37
da multicitada lei;

CONSIDERÂNIX), aind4 que o Art. 37 do Plano Municipal de Educação, nos §1o e §2', discone
que: "na apreciação do apcrfeiçoamento fimcional, serão avaliedos os cursos, trabalhos e estudos
relacionados com a área de educação ou a áree de etuação do profcssor", assim cono que, *na

apreciação do aperfeiçoamento profissional a pesquisa e a produção intelectual realizadas no
exercício do Magistério serâo avaliadas pela qualidede, relevância dos seus rrsultados e pela
contribúção ao processo de ensino-aprendizagem";

Df,CR.ETA:

Art 1' Ficam regulamentados, nos teÍmos deste Decreto, os pÍocedimentos e cÍitérios a serem

adotados na aplicação da progressão horizontal por classe, decorrente de Avaliação de Desempenho
Profissional, dos integrantes do Quadro do Magistério Púbüco Mrmicipal, preüsla no § 4' do artigo 1l
da Lei N" 1.780 de22lo9D0l6.

Art 2'Estarão hóilitados a pleitear a Progressão Funcional Horimntal decoÍrente de Avaliaçâo de

Desempenho Profissional os integreltes do Quadro do Magistério Público Municipal de modo a
pormenorizar as disposi@es gerais do aÍigo 18 da tri Municipal n' 1.780 de 22/0912016, üúilizando
sua aplicação em casos específicos, os integrantes do Quadro do Magisterio Público Municipal que:

I - estiverem em exercício de atividades de Magistério nas rmidades escolares;
II - no período avaliado terúan se afastado por acidente do rrabalho ou licença-maternidade;
III - tiverem, por necessidade públic4 sido solicitados a exerc€r atiüdades de Magistério fora do
âmbito escolar;
IV estiverem exercetrdo atiüdades de articulação e coordenação pedagógica;
V - tiverenr, por necessidade públic4 sido soücitados a exeÍc€r úiüdades administrativas no âmbito
do Magistério junto a Secretaria Municipal de Educação;
VI - os readaptados ou reabiütados, na Secretâria de Educação.

Art 3" A Progressão Funcional Horizontal dos integrantes do Quadro do Magisterio Público
Municipal por Avúaçâo de Desempenho Profissional, dar-se-á no máximo no 4o ano subsequente ao

i1lfiqs 16aliz416.

Parágrafo único. A progressão firncional horizontal de qrrc nalz o capu, deste aÍtigo, será feita após o
cumprimento, pelo servidor, do intersticio de quâtro anos na respectiva classe e âprovaçào na
Avaliação de Desempenho, composta pela avaliação escrita de conhecimentos pedagógicos e

específicos e avaliação de desempenho das atiüdades profissionais.
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Arí 4'. A Avaliação de Desempenho Profissional üsando à progressão fimcional horizontal, será
acompanhada por Comissão paritária, que devení ser instituída por Portaria da Secretaria Municipal de
Educação, tros tfinos do §3" do art. 37 e do artigo 39 da lri Municipal de n' 1.780 de 2016.

Àú. 5". O integrante do Quadro do Magistério Público Municipal deverá efetuar sua inscrição para
participar do processo de Avaliação de Deserpenho Profissional, no âmbito da avaliação dos
coúecimentos pedagógicos e específicos da rírealdisciplina de atuação.

Panigrafo ú,nico. A data e o Foc€dimento de inscrição deverilo ser publicados em portria conjunta
pelas Secraarias de Educação e Administração Mrmicipais.

Art 6'. O processo avaliativo será realizado por meio de:

I - Avaliação de Desempenho Profissional, reali"ada bienalmente, com base nos fatores
estúelecidos no inciso III do artigo 8'deste decreto, e nos artigos 9", 11, 18 e 37 da Lei 1.780
de 2O16:
II - Avaliação de conhecimentos pedagógicos e específicos da árealdisciplina de atuação,
estabelecidos nos artigos 11, 16 e 18 da Lri 1.780 de 2016.

Art 7, Os servidores serão súmetidos à Avatiação de Desernpenho Profissional, pelo superior
imediato e coordenador pedagógico, conjuntamente com uma comissâo constituida por três
representantes do Colegiado Escolar, sendo um ÍeÍ,Íes€ntante dos paiq um dos professores e um
servidor administrativo.

Parágrafo rínico. Dimte da paticularidade dos servidores que se enquadÍan nos incisos III, IV, V e

VI do Art. 20, estes terão a Avaliação de Desempenho Profusional realizada tiio somente pelo superior
imediato.

Art EP. O pÍocesso de Avaliação de Desempenho Profissional visando a progressão firncional
obedecerá aos seguintes critérios:

I - será realizada a cada dois anos, de acordo com orientações definidas pela Secretaria
Municipal de Educagão e será compreendido entÍe 10 de Janeiro a 31 de Dezernbro;
II - requerimento de prticipação na Avaliação de coúecimentos pedagógicos e específicos da

arealdisciplina de atuaçâo;
III - os fatores biísicos 4licados à Avaliação de Desernpenho Profissional incidirão
proporcionalmente na composição do resultado final da avaliação, considerando'se os seguintes
pesos:

FÀTOR PESOS
Dedicação ao trúalho 20

Assidúdade/Pontualidade 20
Participação efetiva nas horas de trabalho pedagógico

@ncontros Pedagógicos) e nos projetos do interesse da
escola ou da comrmidade

30

A aprendizagem dos alunog individual e coletivamente
considerados e da intepracâo com a comunidade escola

20

Conduta idônea no mrbiente de trúalho e urbanidade
com os colegas

10

TOTAL N 100

t -a_--
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IV - a Avaliagão de conhecimentos pedagógicos e especificos da rí,realdisciplina de atuação
somaní um total de 100 pontos;
V - a aprovação em avaliação de desemperúo, com pontuâção igual ou superior a 600á
(sess€nta por cento) considerando como peso 0,6 de avaliação escrita e 0,4 de desempenho nas
atividades profissionaiq devendo-se grantir ainda, no minimo, 50olo (cinquenta por cento) em
cada avaliação;
VI - após a participação na Avaliação de Desempenho, o servidor que alcançar pontuâçào
mínim4 iguat ou superior a ó0 pontos, avmçará para a classe seguinte a que se encontra-

PaÉgrafo único. Diante da particularidadg o faÍor: "A aprendizagern dos ahmos, indiüdual e

coletivamente considerados e da integração com a comunidade escola", deverá ser avaliado pelo
coordenador pedagógico;

Art 9. Eventuais ÍecuÍsos gumto ao resultado da Avaliação de Desempenho Profissional poderão ser
interpostos no pÍazo de 3 (três) dias úteis, contados da publicaçiio da pontuação final no Diário Oficial
do Municipio, ssndq o(âminados em instância únic4 pela Comissão constituida na conformidade do
artigo 4'. no prazo de até cinco dias.

Arí 10. Para fins deste Decreto ficam assentadas as seguintes definições:

I - Dedicaqão ao Trabalho - o engajamento, a participação e o comprometimento do servidor
com as atividades decorrentes de suas obrigações profissionais, a saber:

a) Preenchimento das cadernetas e ou diiário de classe online adequadamente,
conteúdos e frequência dos alunos;

b) Entrega de resultados acadêmicos no período detemtinado pelo Calenúário
Escola;

II - Assidüdade/Pontualidade - a frequàrcia e a perrnanência com constáncia do servidor no
local de trabalho, bem como o respeito aos horários estabelecidos, no trabalho, convocações,
solenidades, encontros pedagógicoq capacitagõeq etc.
III - Participação efetiva nas horas de trúalho pedagógico e nos projetos do interesse da escola
ou da comunidade - frequência pontualidade, nível de envolvimento e colaboração do servidor
nas atiüdades propostas.
IV - A aprendizagem dos alunos, indiüdual dou coletivamente considerados, bem como, da
integâção com a comunidade escolÍrÍ - os coúecimentos e os sabeÍes do servidor, sua

capacidade de assimilação e rylicaçâo do Documento Curricular Referencial do Sisterna
Municipal de Ensino; o envolvimento do servidor com as ações necessárias à aprendizagem e os
resultados auferidos com sua participação; o aproveitmrento dos educandos resultante da
orgalizaçfu e participação do servidor; o desenvolvimento das potencialidades dos educandos
no processo ensino-aprendizagem;
V - Conduta idônea no ambiente de trúalho e urbanidade com os colegas - honesto, correto,
que conduz sua üda profissional dentro dos principios legais e éticos, Íelacionando-se de
mmeira respeitosa e cordial com os seus pares.

Art l l. A pontuação obtida pelo ÇÍitéÍio de assidúdadey'pontualidade será lirnitada a 2 (dois) pontos
apurada na seguinte propoÍção:

OCORRÊNCIA QUA}ITIDADE
PONTUAÇÃO
ATRIBUIDA

Faltâs InjustiÍicadas

0
I
2

3 ou mais

10
7
4
0

§
,Q-
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Atrasos/Saidas Antecipadas

0
I
2

3 ou meis

10

7
4
0

Panigrafo único. Para compÍovação da assidúdade/pontualidade do integrante do Quadro do
Magistério Publico Municipal serão utilizqdos os registros de ponto mantidos pela Secraaria de
Educação, sendo as condutas e o fazer @agôgico analisados pela Comissão instituida no art. 7'deste
decreto.

Arí 12. A Avaliação de coúecimentos pedagógicos e especificos da arealdisciplina de atuação do
servidor do Magistério Público Mrmicipal çrá rcalizaÁa poÍ empÍesa conffiada pela Prefeitura
Municipal para este Íim, alraves de proc€sso licitatório, conforme deteÍmina a legislação ügente.

Parágrafo único. A avaliaçÍÍo mencionada no caput, a sa realív:d'a paa a composição da Avaliação
de Desempenho ProÍissional dos servidores do Quadro do Magisterio Publico Municipal, tomaná como
base os Parârnetros Curricüares Nacionais, a Legislação Eôrcacional vigente e as Compaências e

Habilidades específicas da árealdisciplina em que o professor for húilitado, bem como os demais
tócnicos que exerçam úividades vincúadas ao magistério.

Art 13. A apúação da pontuação dos critérios estabelecidos nos incisos I, III' ry e V do artigo 9",
gerá rcalizaÁa com base na média obtida em cada item previsto na Avaliação de Desempenho
ProÍissional, alribuindo.se aos mesmos os seguintes pesos:

I - altemativa "Sempre": 100
II - altemativa 'Na maioria das vezes": 70
III - altemdiva "De vez em quando": 30
IV - altemativa *Nunca": 0

Parágrafo rínico. Aplicar-se-á a redução de 3oo/o à pontuação final dos servidores ryeirados
administrativamente com Advertência escrita

Art 14. Tendo em üsta a incompatibilidade com o exercicio do magistério e atividades técnico-
pedagógrcas (conforrne descreve o AÍ.3'e AÍt 13 ala Lei N" 1.780/2016), não serâo avaliados, com
vistas à pÍogressão fimcional, os servidores que' no período da avaliação, se enconúaÍem nas seguintes
situações:

I - afastado da função por arxiliodoença por periodo igual ou srperior a 120 dias, hinteÍruptos
ou não;
II - ern licença paa tratanento de assuntos particulares;
III - apenado administraivamente com Sus?ensão;
IV - transferido pâra outra firnção do quadro do Magistério Mrmicipal face aprovação em
concurso público, durante ou imediatmente após o período de avaliação;
V - afastado para o exercicio de mandato eletivo e/ou sindical;
VI - cedido, com ou sem prejuizo dos vencimentos, a outros órgãos.

Paúgrafo rÍnico. Os servidores enquadrados nas situações mencionadas ao caryÍ deste artigo, farão
jus à Avaliação de Desernpenho Profissional subsequente, desde que não se encontrem mais nas
condições restritivas.

Art 15 - Não será concedida Progressão 
tuncional 

ao Profissional:

\Xq\
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I - aposentado;
II - em disponibilidade e cedido para outras secretârias e oubos entes federativos;
III - em liceng pra tratar de interesses paticulares;
IV - que teúa so&ido punição disciplinar, em processo administrativo, com ampla defesa;

V - que tenha se ausentado ao serviço por l0 (tbz) dias alternados ou 05 (cinco) dias consecutivos,
injustificadamente.

Arr 16. A Secretaria de EducaçÍlo eÍn conjmto com a Secretria d€ Administração poderá expedir
normas complementaÍes a matéÍia tdada neste DecÍeto.

Art 17. Cumpridos os reqúsitos fixados neste Decreto, a evolução funcional será concedida por meio
de ato da Secretaria de Administração.

Perágrafo único Os efeitos financeiros da wolução fimcional por Avaliação de Desempenho
Profissional iniciu-se-ão a prtir do l' dia do mês subsequente ao da publicaÉo no Dirário Oficial.

Aú. 18. As despesas decorrentes da execuÉo do presente DecÍeto coneÍão por conta de verbas
próprias, consignadas em orçamento, suplernentadas se necessárias.

Árt 19. Este DecÍeto etrtraÍá em ügor na data da sua publicação, revogadas as disposi@es ern

contrário.

Brumado, 03 de fevereho de 2022.

-uerdo Lima Vasconcelos
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Esta ficha traz suges6cs de alguns critórim a serem avaliedos, poÉm a definição dos mesmos
dcveú ser num cors€nso entre o GABIP, a §EMEC, o CME e a SINDSEMB. (O
Acompanhamenúo desse ficha será informatizado)

Anexo I - Ficha de Avaliação de Desernpenho Profissional

Nome do Servidor:

Avaliador: Chefe Imediato e Comi.do escolar ( )

Unidade de Lotação: Data I I

Notas a sereÍn atribuídas:
Sempre: 100 Na maioria das vezes: 70

I - Dedicação ao trabalho

De vez em quando: 30 Nunca: 0

II - Assiduidade/Pontuâlidrdc cm aulos, encontros @agrfficos, projetos cscolirrca e rtuniõc§
administrativas (Marque um X no pârêntese corr€§pondentc)

N. Critério Sempre
Na

maioria
das vezes

De vez
em

quando
Nunca

Cumpre com as datas esabelecidas no
Calen&ârio Escolar

x

2
Entrega os resultados dls syaliações i
Secretaia da escola no oeríodo determinado

x

J
Mantêm o registro dos conteúdos na
caderneta atualizados

x
4 ReeistÍa a freouência dos alunos na cademeta x
5

Comparece a aula e demais atiúdades
DÍOgãnadas

x

6
Demostra criatividade, dinanismo e
responsabilidade no exercício de suas firnções

x

7
Demonstra interesse em zua Aualizaçâo
profissional x

Critério Ouantidade SituaÇâo Pontuacão dibuida Resultado

I Faltas Inj ustificadas

0 ) t0
,l () 7
2 ( 4

3 ou mais () 0

2
AtrasoVSaídas
Antecipadas

0 () l0
I ( 7
2 () 4

3 ou mais () 0

TOTAL ALCANÇADO
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trI - Participação efctiva nrs horas de trebelho pedagrógico (f,Dcontros Pedâgógicos) c nos
projetos do intercsse da cscoh ou da comrmidade

Critério Sempre
Na

maioria
das vezes

De vez
em

quando
Nunca

I Particioa dos encontros pedaqógicos seÍnmais

2
Participa dos projetos pedagógicos realizados
pela escola

3
ElaboÍa projetos pedagógicôs que integra
alunos e comrmidade

4
Colabora com a realização das atiüdades paa
consecução dos oroietos Dedas,ós,icos

5 Particioa dos eventos escolres

6
Participa da elaboraçÍio do conterído
oroqranático

7
Segue o planejamento elaborado
conjuntarnente ministrando o conteúdo
oropramiático definido

IV - A aprendizagem dos alunoq indiúdual e coletivâmente considcrados e ds inúegrrção com a
comunidadc escolar

Critério Sempre
Na

maioria
das vszes

De vez
em

ouando
Nunca

I Incentiva o estudo aúônomo do aluno
2 Utiliza recursos de aDrendiz-fig6 lrrir6oa

J
Realimu estudos paralelos de recuperação de
aprendizagem com os alumos

4
Cumpriu com o conteúdo progranuático
estabelecido conjuntamdúê com os sêus
pares no inicio do mo letivo

5

Utiliza diferentes tipos de avaliação (prov4
teste, trabalho em gntpo, apÍesontações,

debâtes, etc.)
6

7

V - Conduta idônee no âmbicnte de trsbelho e urbanidadc com os colegas

DeÍnonstra ÍesDeito oor todos os seus alunos

Sempre curnpre detenninagões e
recomendações da eqúpe dirigente e

Estrí disposto a ajudar colegas, alunos
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5
Intenessa-se pelo trúolh demmsrúdo
inuesse em resolvq ooluoueals qisÚetes

6


