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                                      EDITAL SEED Nº 006/2021 

 

Estabelece as normas para atribuição de Carga Horária 
Especial (CHE) a professores efetivos em função de 
docência e de natureza pedagógica, atendendo às 
necessidades de excepcional interesse público da rede 
municipal de ensino para o ano letivo 2021. 

 

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe foi conferido 
pela Decreto nº 11.972/2021, e em conformidade com a Lei 3.049/2009 e suas alterações, 
estabelece normas para atribuição de Carga Horária Especial a professores efetivos da rede 
municipal de ensino. 

 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1  Dar-se-á, quando necessário, atribuição de carga horária aos efetivos do quadro do 
magistério público municipal, nos termos da Lei nº 3049/2008 e suas alterações 
(Reformulação e Adequação do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério da Educação Pública do Município de Alegre/ES), que autoriza a designação 
temporária para o exercício das atribuições específicas dos profissionais da educação, 
fixando-lhes os direitos e as obrigações.  

1.1 A atribuição de Carga Horária Especial (CHE) aos profissionais efetivos do quadro do 
magistério público municipal compreende o processo de inscrição, seleção e concessão, 
regulamentado por este Edital. 

1.2 A atribuição de CHE se dará em caráter temporário, no período abrangido pelo 
calendário escolar de 2021, e destina-se a atender às necessidades excepcionais de carga 
horária, na função de docência e pedagógica, nas Unidades de Ensino da Rede Municipal. 

1.3. Respeitada a lista de classificação dos candidatos, a  localização dos designados 
poderá ser feita mediante processo de chamada e escolha, exclusivamente, realizada pela 
Unidades de Ensino.  

1.4 Cabe à Direção das Unidades de Ensino, a coordenação do processo e à SEED 
(Secretaria Executiva de Educação) a coordenação em sua jurisdição. 

1.5 Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário oficial de Brasília. 

 

DA JORNADA DE TRABALHO 

2. O quantitativo de Carga Horária Especial (CHE) semanal não excederá à diferença entre 
44 (quarenta e quatro) horas e o número de horas previsto para a carga horária semanal de 
trabalho do professor, de acordo com o disposto no Art. 1º da Lei 3.487, de 26 de abril de 
2018. 

2.1 As horas prestadas a título de CHE são constituídas de horas-aula e horas- atividade, 
conforme determina o § 4º, do Artigo 2º, da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008. 
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DA INSCRIÇÃO 

 

3. Os professores interessados em participar do processo de atribuição da CHE no decorrer 
do ano letivo de 2021 deverão  preencher o formulário de inscrição e entregar nas Unidades 
de Ensino, anexando os documentos necessários, referidos no item 3.1, no dia 23 de 
fevereiro, no horário de 08h00 às 17h00. 

3.1 Os documentos necessários para inscrição deverão ser entregues nas Unidades de 
Ensino, no dia e horário, descrito no item 3. 

I. comprovante de tempo de serviço na respectiva escola, na área peliteada. 

II. xerox de documento que comprove a idade, termo de posse ou contra cheque que 
conste a data de admissão na rede municipal. 

3.2 No ato da inscrição, o candidato poderá realizar até 2 (duas) inscrições, podendo optar 
para 02 (duas) Areas/Campo de Atuação, em fichas separadas, podendo optar: 

I. por até 02 (duas) unidades escolares, incluindo preferencialmente a que se encontra 
em exercício, conforme descritas no anexo I. 

II. pelos turnos de trabalho que tem disponibilidade para atuar. 

 

CLASSIFICAÇÃO 

4 O processo de classificação dos candidatos inscritos abrangerá a somatória dos pontos do 
tempo de atuação no cargo e função pleiteada, na unidade de ensino. 

4.1 No caso de empate na classificação, o desempate obedecerá aos critérios de maior 
idade, considerando ano, mês e dia. 

4.2 O recurso para revisão de pontos obtidos na classificação deverá ser solicitado pelo 
candidato, por escrito à Direção da Unidade Escolar, após a divulgação do resultado.  

4.3 resultado final da atribuição de carga horária especial será divulgado nas Unidades de 
Ensino. 

 

DA SELEÇÃO DOS PROFESSORES 

5 A seleção de professores para concessão da CHE é de responsabilidade dos Diretores 
das unidades escolares. 

6 O profissional deverá ser selecionado preferencialmente para atuar na unidade de seu 
exercício e, em caráter excepcional, para outra unidade escolar. 

7 Qualquer tipo de licença ou afastamento que ocorrerem após a atribuição da CHE 
acarretará o término da concessão, exceto: 

a) licença para tratamento da própria saúde; 

b) licença gestação; 

c) participação em júri popular; 

d) prestação de serviços obrigatórios por lei. 
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DA CONCESSÃO DE CHE 

8 A concessão da carga horária especial (CHE) dependerá de autorização prévia do Prefeito 
Municipal com apresentação da justificativa do secretário executivo de educação, conforme 
art. 34 da Lei nº 3.049/2009. 

9 É responsabilidade da diretora da Unidade de Ensino, verificar a necessidade de atribuir o 
quantitativo de CHE, mediante análise do quadro de carga horária da respectiva unidade 
escolar (grade curricular x número de turmas); 

10 O quantitativo de CHE concedido poderá sofrer acréscimos no decorrer do contrato, na 
ocorrência de eventos não previstos antes do início do ano letivo, a critério da 
administração, ou poderá ser reduzido ou cessado caso ocorra evasão escolar, ingresso de 
servidores efetivos por concurso público, retorno de servidores efetivos afastados por 
qualquer tipo de licença, concurso de remoção, dentre outras situações. 

11 O professor que solicitar cessação do contrato de CHE no decorrer do ano letivo ou a 
redução do quantitativo das horas por motivos pessoais, não terá direito a nova concessão 
até o término do ano letivo corrente. 

12 Os diretores escolares são responsáveis pela imediata comunicação das reduções ou 
cessação do exercício da Carga Horária Especial, para que a SEED (Secretaria Executiva 
de Educação) realize os procedimentos legais para a cessação do contrato. 

 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

13 Eventuais irregularidades no processo de atribuição de CHE serão objeto de sindicância, 
sob a responsabilidade da SEED (Secretaria Executiva de Educação). 

14 A realização da inscrição do candidato não assegura ao profissional a concessão de CHE 
por parte da SEED (Secretaria Executiva de Educação), gerando apenas a expectativa de 
ser convocado. 

15 Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas contidas neste Edital. 

 

Alegre (ES), 22 de fevereiro  de 2021. 

 

 

 

 

 

 

VANDERSON VALADARES DE CAMPOS 
          Secretário Executivo de Educação Interino 
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ANEXO I 

 

REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DA CARGA 

HORÁRIA ESPECIAL 

 

Eu,____________________________________________________________________

Efetivo (a) na Escola______________________________________________________ 

Na Modalidade/disciplina__________________________________________________ 

Requer Atribuição de Carga Horária Especial para as  

Disciplinas: 

(     ) Arte                                (     ) ALEM  

(     ) Recreação (     ) Função Técnico Pedagógico 

 

(     ) Núcleo Comum 

 

Etapas de Ensino/modalidade: 

(     ) Educação Infantil - Pré Escola 

(     ) Ens. Fund. I   

(     ) Educação Especial - Sala de Recursos 

 

Turno: 

(    ) Matutino 

(    ) Vespertino 

 

Nestes Termos 

Pede Deferimento. 

 

Alegre/ES, ___de______________de 2021. 

 

 

_____________________________________________ 

           Assinatura do (a) candidato 

 

Telefones e E-mail para contato 
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