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PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO
DO MAGISTÉRIO PUBLICO MUNICIPAL- CGPC
Decreto n°333/2015
ATA N° 01/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA DO
MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE APUAREMA -BANIA.
Aos 07 de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, ás 10h da manhã na sede da casa dos
conselhos da educação, situada na praça São Francisco ,S/N°, centro em Apuarema-Ba. Os
membros da Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Publico Municipal,
nomeados através do decreto n°102/2022, se reuniram para escolher o presidente e o vice
presidente para assumir a diretoria da Comissão para o mandato de 2022 á 2024. Ao iniciar a
reunião foi feito oração pelo membro Helenildo dos Santos. A reunião foi presidida pela
professora Fabiana Pereira dos Santos membro da Comissão. Dando continuidade à reunião
foi colocado em discussão a obrigatoriedade de um membro para assumir a Presidência da
Comissão e outro a Vice presidência. Foi citado o professor Evanildo Goiabeira Andrade para
ser o Presidente e a Professora lrailda Santos Nascimento de Jesus como vice presidente, e
a professora Fabiana Pereira dos Santos secretaria da Comissão. A chapa apresentada foi
aprovada por unanimidade pelos presentes. Foi dado continuidade a reunião, onde foi lido o
decreto de n°333/2015, que regulamenta a Comissão e determina as atribuições da mesma.
Após a leitura do decreto de regulamentação da Comissão, foi apresentado aos membros da
Comissão a seguinte pauta: Analise dos próximos professores para alteração de jornada de
trabalho de 20h para 40h. Visto que surgiu duas vagas real na Escola Padre Vieira-NH, foi
feito a convocação através do edital n°01/2022 publicado em 29 de agosto de 2022
convocando as professoras Maria Rita Alves Fernandes e Maria das Graças Fernandes, A
primeira professora a sra Maria Rita Alves Fernandes alegou problemas de saúde e que no
momento não poderia assumir, a professora Maria das Graças assumiu uma vaga e a outra
vaga foi assumida pela professora Lindionar Santos Caetano , a mesma compareceu a
convocação, mais dias depois desistiu de assumir a vaga na Escola Padre Vieira, alegando
problemas de saúde e que no momento estava impossibilitada de continuar com a carga
horária de 40h. Ficando essa vaga real sem professor. O secretário de Educação fez um
pedido ao Sindicato solicitando o nome do próximo professor para poder preencher essa
vaga. A lista dos professores admitidos no ano de 1995 foi encaminhada a comissão de
gestão para avaliar e fazer a lista na ordem correta. Os professores admitidos em 1995
foram os seguintes: Juarez Cardoso Santos admitido em 07 de fevereiro de 1995, Jucirlene
Silva dos Santos admitida em 07 de fevereiro de 1995, Nilda Felix dos Santos admitida em 07
de fevereiro de 1995 e Jussivan Fernandes Lima admitido em 09 de junho de 1995. A analise
será feita tendo como base o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal Lei
n°180/2006, artigo 34°. Tendo como critérios assiduidade, antiguidade e dedicação exclusiva
ao Magistério Publico Municipal. No caso de empate o critério de desempate será o ano de
graduação, caso seja o mesmo ano, segue o critério de idade. Após analises de ponto a ponto
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acima citado os membros da comissão baseado no artigo mencionado acima a relação ficou
da seguinte forma: Juarez Cardoso Santos; Jucirlene Silva dos Santos; Nilda Félix dos Santos
e Jussivan Fernandes Lima. Seguindo com a reunião a professora Rosana Claudia Souza
Novais pediu a palavra e entregou um requerimento ao secretário de educação com copia
para o Sr° Evanildo Goiabeira Andrade e também a Sra Fabiana Pereira dos Santos
coordenadora da APLB Sindicato. Requerimento ao qual a mesma solicita a alteração de
carga horária de 20h para 40h. Apresentados de Termo de Reintegração de posse da
Funcionária: Rosana Claudia Souza Novais, homologado em 24 de novembro de 2018, pela
juíza de Direito a Dr' Patricia Didier de Morais Pereira, nos autos do processo judicial sob n°
0503288-53.2017.8.05.0141. Foi apresentado os documentos (ficha de funcionário do
município) que a funcionária Rosana Claudia Souza Novais, foi admitida no município de
Apuarema em 02/01/1990, funcionária do Município de Wenceslau Guimarães em 1989 e
transferida para Apuarema em 02 de Janeiro de 1990. Após a funcionária Rosana Claudia
Souza Novais usar da palavra e apresentar a documentação o Sr° Joseni Santos Caetano
membro da comissão usou da palavra dizendo à professora que ela como membro da
Comissão não poderia opinar ou votar nas decisões que os membros da comissão fosse
tomar após analise dos documentos, até mesmo se houvesse empate. Pois membro de
comissão/ representações não pode legislar em causa própria. Após analise e leitura dos
documentos apresentados pela professora Rosana Claudia Souza Novais, os membros
presentes da comissão por unanimidade deu parecer favorável a professora citada. Para
ocupar o primeiro lugar da lista. Que até então o favorável era o professor Juarez Cardoso
Santos. Deste modo a lista ficou da seguinte forma: 10 Rosana Claudia Souza Novais; 2°
Juarez Cardoso Santos; 3° Jucirlene Silva dos Santos; 40 Nilda Félix dos Santos e 5° Jussivan
Fernandes Lima. Estando todos os membros presentes de acordo a lista formada acima. Não
havendo mais nenhuma discussão, a reunião foi encerrada. E para constatar eu Fabiana
Pereira dos Santos, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes.
Apuarema 07 de outubro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO DE GESTÃO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO
DO MAGISTÉRIO PUBLICO MUNICIPAL- CGPC
Decreto n°333/2015

PROCESSO N.°: 01/2022
ASSUNTO: Lista oficial com nome dos professores que poderão a qualquer
momento assim, existindo vaga real no município, serem convocados para Alteração
de Jornada de Trabalho de 20 horas para 40 horas.
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação e APLB-Sindicato dos
Trabalhadores em Educação.
PARECER CGPC N.° 01/2022
I.

APROVADO

RELATÓRIO
Análise feita pela Comissão de Gestão do Plano de Carreira do

Magistério Publico do Município de Apuarema — Bahia- Decreto n°102/2022.
Em Reunião Ordinária no dia 07 de outubro de 2022, que ocorreu na Sede da
Casa dos Conselhos da Educação situada a Praça São Francisco s/n°,
Apuarema-Ba, para formalizar a lista de espera dos Professores para Alteração
de Jornada de Trabalho de 20h para 40 horas.
II.

FUNDAMENTACAO:
De acordo o Plano de Carreira e Renumeração dos Servidores do
Magistério do Município de Apuarema, no Capitulo IV. DA JORNADA DE
TRABAHO, no seu Art. 34°, assegura que:
"Os servidores da Carreira do Magistério submetidos à
jornada de 20 (vinte) horas poderão alterar a Jornada de
trabalho para 40 (quarenta) horas, a qualquer tempo, na
dependência de vaga e observados os critérios de
assiduidade, antiguidade e dedicação exclusiva ao
Magistério Público Municipal.
Foi levado em consideração o Artigo citado, observando os critérios
apresentados e informações encontradas na pasta dos funcionários.
III.

CONCLUSÃO

Segue abaixo relacionado os nomes dos professores para próximas
alteração de jornada de trabalho de 20h para 40h, sendo convocados quando
houver vaga real e de acordo a necessidade do Município na seguinte ordem:
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10 - Rosana

Claudia Souza Novais

2° - Juarez Cardoso Santos
30 - Jucirlene Silva dos Santos
4° - Nilda Felix dos Santos
5° - Jussivan Fernandes Lima
Com observação nos documentos apresentados de Termo de
Reintegração de posse da Funcionária: Rosana Claudia Souza Novais,
homologado em 24 de novembro de 2018, pela juíza de Direito a Dra Patrícia
Didier de Morais Pereira, nos autos do processo judicial sob n° 050328853.2017.8.05.0141. Foi apresentado em documentos que a funcionária Rosana
Claudia Souza Novais, foi admitida no município de Apuarema em 02/01/1990,
funcionária do Município de Wenceslau Guimarães em 1989 e transferida para
Apuarema em 02 de Janeiro de 1990. Assim como consta em documentos
apresentados.
Após publicação na hipótese de alguns dos professores relacionados e
beneficiados acima, na lista de espera se sentir lesados ou prejudicados,
poderá no prazo de até 05 (cinco) dias utéis, enviar oficio com documentos de
comprovação em anexos, encaminhado ao Presidente da Comissão de
Gestão, solicitando revisão das decisões tomadas.
VOTO DA COMISSÃO
As decisões acima citadas foram observadas, analisadas e aprovadas
por unanimidade pelos presentes na reunião Ordinária da Comissão de Gestão
do Plano de Carreira.
IV.

Membros da Comissão Presente
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