
 

 

 

 

 

 
 

EDITAL Nº 02/2019 - SEMED 

 

 

SELEÇÃO POR CONCURSO INTERNO PARA UNIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS DE PROFESSORES, CORRESPONDENTES A 2 (DUAS) 

JORNADAS DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS PARA 1 (UMA) DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS NO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO - 

MA. 

 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BURITI BRAVO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 

atribuições legais, e em conformidade com o disposto no artigo 21 da Lei Municipal nº 503/2009, de 21 de dezembro de 2009, alterada pela Lei nº 623/2019, de 12 

de março de 2019 e regulamentada pelo Decreto nº 13/2019, de 28 de março de 2019, considerando as políticas de valorização docente e a necessidade de 

regulamentar a situação funcional de professores integrantes do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Buriti Bravo - MA, torna 

público que estão abertas as inscrições para o Concurso Interno para unificação de matrículas de professores integrantes do Plano de Carreira e Remuneração do 

Magistério Público Municipal de Buriti Bravo - MA, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação - SEMD, para preenchimento de vagas nos estabelecimentos 

de ensino municipais, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

O concurso interno para unificação de matrículas destina-se aos professores ocupantes de cargos efetivos, pertencentes ao Quadro Permanente de 

Pessoal da Secretaria Municipal de Educação de Buriti Bravo - MA, compreendendo duas matrículas de 20 (vinte) horas semanais em cada uma, sendo o mesmo 

cargo e funções idênticas, que poderão optar pelo reenquadramento das mesmas em uma única matrícula de 40 (quarenta) horas semanais de jornada de trabalho do 

profissional do magistério que já tenha cumprido o período de estágio probatório até a data de publicação deste Edital. 

 

 O professor não poderá participar do processo de opção, se: 

- estiver afastado das atividades funcionais por licenças, isenção de sala de aula, afastamento para participação em cursos, para exercer mandato 

eletivo ou outros previstos em Lei, por processo de aposentadoria ou a disposição de outros órgãos; 

- estiver no período de estágio probatório na data da publicação do presente edital; 

- estiver com carga horária reduzida; 

- já tiver alcançado o tempo de serviço necessário à aposentadoria. 

 



 

 

 

 

Quanto à Avaliação de Desempenho será realizada pelo Gestor Escolar Chefe imediato do Professor, conforme determina o art. 15-A da Lei 

Municipal nº 503/2009 - Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Buriti Bravo - MA, alterada pela Lei Municipal nº 623/2019. 

É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a divulgação de todos os atos, editais, avisos, comunicados, convocações e outras 

informações pertinentes a este concurso. 

 

DAS INSCRIÇÕES E VAGAS 

 

Para este processo de unificação de matrículas serão ofertadas as vagas constantes no demonstrativo a seguir. 

 

CARGO VAGAS OFERTADAS 

Professor de Ciências 02 

Professor de História  02 

Professor de Língua Portuguesa  03 

Professor de Educação Infantil 03 

Professor Séries Iniciais 03 

 

As inscrições serão realizadas no período de 20/05/2019 à 31/05/2019. 

A inscrição do candidato deverá ser formalizada via requerimento direcionado ao Secretário Municipal de Educação, a ser protocolado na Secretaria 

Municipal de Educação, localizada na Pça. Hercília Moreira Lima, s/n Bairro Jitirana, Buriti Bravo - MA. 

O servidor deverá juntar ao requerimento cópia dos seguintes documentos: 

- Documento de identificação (Carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Comandos Militares e pelos Corpos de Bombeiros 

Militares, Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos etc.), Passaportes, Certificado de Reservista, Carteiras 

Funcionais expedidas por órgão público que por lei federal valham como documento de identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS e Carteira 

Nacional de Habilitação - CNH; 

- CPF; 

- Comprovante de quitação eleitoral; 

- Comprovante de Residência; 

- Termos de Posse das Matrículas que deseja unificar; 

- Últimos contracheques de ambos os cargos; 

- Termo de Ciência e Adesão ao Edital; 

- Declaração de tempo de efetivo exercício em sala de aula, emitido pela SEMED. 

Poderá participar do concurso de unificação de matrículas o professor integrante da Rede Municipal de Ensino da Educação Básica do Município de 

Buriti Bravo - MA que: 



 

 

 

 

- Seja detentor de 2 (duas) matrículas na rede municipal de ensino, compreendendo o mesmo cargo e com atribuições idênticas; 

- Tenha ingressado há pelo menos 3 (três) anos nos respectivos cargos; 

- Esteja em efetivo trabalho de regência de sala de aula ou esteja desenvolvendo atividades de suporte pedagógico tais como: direção ou 

administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação e orientação educacional. 

 

DA DESISTÊNCIA 

 

O servidor inscrito poderá desistir do Processo de Seleção por Concurso Interno para Unificação de Matrículas até a emissão da Portaria, mediante 

requerimento de servidor protocolado na Secretaria Municipal de Educação a qual se encontra vinculado. 

 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

No concurso interno serão observados os seguintes critérios, para fins de classificação: 

 

 

Item 

 

Discriminação 

 

Valor Unitário 

Pontuação 

Máxima 

 

Observação 

 

1 

 
Tempo de serviço na 1ª matrícula (mais 
antiga) 

 

2/ano 

 

58 

Até 24 anos se professora ou 
29 anos se professor 

 

2 

 
Tempo de serviço na 2ª matrícula (mais 
nova) 

 

1/ano 

 

29 

Até 24 anos se professora ou 
29 anos se professor 

 

3 

 
Maior tempo de efetivo exercício em 
sala de aula, computado atividades 
diretamente relacionadas à Educação. 

 

 

3/ano 

 

 

87 

 
Será considerada declaração 
emitida pela SEMED 

 

          TOTAL MÁXIMO:                                                                                        174 

 

Os candidatos serão classificados por ordem crescente de Nota Final obtida com base nos critérios definidos na tabela acima discriminada. Assim, 

aquele que obtiver a maior Nota Final ficará em primeiro lugar, o que obtiver a segunda maior Nota Final ficará em segundo lugar, assim sucessivamente. 

Na hipótese de igualdade de pontuação, os critérios de desempare obedecerão a seguinte ordem: 

I - maior titulação; 

II - comprovar maior idade. 

A classificação final será divulgada no dia 22 de junho de 2019 no Diário Oficial Eletrônico do Município de Buriti Bravo - MA. 

 



 

 

 

 

DA COMISSÃO JULGADORA 

 

O concurso de unificação de matrículas será julgado por uma comissão de 03 (três) membros constituída e nomeada através de Portaria do Secretário 

Municipal de  

Educação, sendo 02 (dois) deles da Secretaria Municipal de Educação, 01 (um) da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças. 

A comissão deverá ser presidida por um dos membros, preferencialmente com formação jurídica. 

O Presidente da comissão divulgará o resultado parcial do referido concurso em 22/06/2019 através do site www.buritibravo.ma.gov.br 

Do resultado parcial divulgado caberá recurso à comissão julgadora, no prazo de 10/06/2019 à 15/06/2019, e será julgado pela comissão no prazo de 

16/06/2019 à 19/06/2019. 

Decidido os recursos, será feita a homologação do concurso interno para unificação de matrículas de professores pelo Secretário Municipal de 

Educação, e o resultado final será publicado no dia 22 de junho de 2019 no Diário Oficial Eletrônico do Município e no endereço eletrônico 

www.buritibravo.ma.gov.br 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A unificação de matrículas será executada por portaria a ser emitida pelo Prefeito Municipal, que reenquadrará o servidor na tabela de vencimento do 

cargo em que ocupa na classe e nível equivalentes a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, desde a data de publicação da respectiva portaria. 

As atividades funcionais deverão ser desempenhadas nas Unidades de Ensino Municipais, na forma da Lei Federal nº 11.738, de 16/07/2008. 

O servidor que optar pela unificação de matrículas não poderá ser removido antes de decorridos 02 (dois) anos da unificação. 

Os adicionais de tempo de serviço até então pagos ao professor com duas matrículas que optar pela unificação será calculado o tempo de serviço da 

matrícula mais antiga.  

A lotação do professor cuja matrícula seja unificada deverá ocorrer preferencialmente em uma única unidade de ensino, contudo poderão ser 

preenchidas carências em outras unidades de ensino de acordo com as necessidades do respectivo Município. 

A unificação de matrículas é de caráter irreversível e deriva de opção do servidor que assinará Termo de Ciência e Adesão a todas as condições 

constantes deste Edital, renunciando expressamente ao direito de ação no tocante a qualquer das suas disposições. Fica explicitado que a opção do servidor ocorre 

por sua conveniência e interesse, podendo permanecer com suas duas matrículas, a seu exclusivo critério. 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora. 

 

Buriti Bravo - MA, 16 de maio de 2019. 

 

Sebastião Pereira da Costa Neto 

Secretário Municipal de Educação 

 

http://www.buritibravo.ma.gov.br/
http://www.buritibravo.ma.gov.br/


 

 

 

 

ANEXO I DO EDITAL Nº 02/2019 

CRONOGRAMA DE EVENTOS 

 

 

 

ITEM 

 

AÇÃO 

 

PERÍODO 

 

01 

 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

 

16/05/2019 

 

02 

 

INSCRIÇÃO 

 

20/05 À 31/05/2019 

 

03 

 

ANÁLISE DE DOCUMENTOS P/COMISSÃO 

 

01/06 À 06/06/2019 

 

04 

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL 

 

07/06/2019 

 

05 

 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

10/06 À 15/06/2019 

 

06 

 

ANÁLISE E RESULTADOS DOS RECURSOS 

 

16/06 À 19/06/2019 

 

07 

 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 

22/06/2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II DO EDITAL Nº 02/2019 

TERMO DE CIÊNCIA E ADESÃO AO EDITAL 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

Portador(a) da Carteira de Identidade, RG nº ________________________________, 

e do CPF nº __________________________, Professor(a) integrante do Magistério da Educação Básica do Município de Buriti Bravo - MA, declaro, para todos os 

fins de direito, que estou ciente e me adapto às normas e condições constantes do Edital nº ______________, para o processo de opção de unificação de duas 

matrículas de 20 (vinte) horas semanais em uma de 40 (quarenta) horas semanais, no Município de Buriti Bravo - MA, a saber: 

Cargo ___________________________________________ matrícula nº __________ 

Cargo ___________________________________________ matrícula nº __________ 

Declaro, que todas as informações prestadas neste processo são verdadeiras, sob pena de responder administrativamente, penalmente e civilmente por qualquer 

informação falsa que prestar neste processo. 

Declaro, ainda, que tenho compatibilidade de horário para assumir a jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, sem configurar acúmulo ilegal de cargos 

públicos. 

Informação de outros vínculos trabalhista se existentes: 

Órgão ou Empresa ______________________________________________________ 

Turno: _______________________________________________________________ 

Cargo ________________________________________________________________ 

 

 

Buriti Bravo - MA, _____ de ______________ de 2019 

 

 

______________________________________________ 

Candidato(a) Optante 

 

ANEXO III DO EDITAL Nº 02/2019 

RECURSO 

PROCESSO: 

INTERESSADO: 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO JULGADORA 

 

Eu, __________________________________________________________________, 



 

 

 

 

Servidor(a) candidato(a) a opção de Reenquadramento, inconformado com minha desclassificação do Processo de Opção, Edital nº ______________, venho, no 

prazo legal, interpor o presente Recurso, conforme razões e fundamentos expostos abaixo: 

(  ) Desclassificação 

Informo que a minha desclassificação foi em desacordo com o dispositivo do Edital nº _______________, vide razões abaixo: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Requeiro, portanto, a revisão da minha classificação. 

 

(  ) Pontuação 

Informo que a minha pontuação foi em desacordo com os critérios do Edital nº ____________, vide razões abaixo: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Requeiro, portanto, a revisão da minha pontuação. 

Buriti Bravo - MA, ____ de __________________de 2019 

 

_________________________________________________ 

Candidato(a) Optante 

 
 


		2019-05-17T08:09:49-0300
	ALEXANDRE COELHO LOPES:62680397347


		2019-05-17T08:10:12-0300
	ALEXANDRE COELHO LOPES:62680397347


		2019-05-17T08:10:35-0300
	ALEXANDRE COELHO LOPES:62680397347


		2019-05-17T08:10:59-0300
	ALEXANDRE COELHO LOPES:62680397347


		2019-05-17T08:11:26-0300
	ALEXANDRE COELHO LOPES:62680397347


		2019-05-17T08:11:50-0300
	ALEXANDRE COELHO LOPES:62680397347


		2019-05-17T08:12:17-0300
	ALEXANDRE COELHO LOPES:62680397347




