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EDITAL DE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA N 001/2022

“Abre inscrições para alteração de carga horária para 
professores efetivos da Rede Municipal de Ensino e dá outras 
providências.”

Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições legais, combinado com dispositivos da Lei Complementar 01/2009, de 
16 de dezembro de 2009, Torna Público para conhecimento dos interessados, que estarão 
abertas as inscrições para a concessão de alteração de carga horária para professores 
efetivos, integrante da Rede Municipal de Ensino.

1. DO CONCURSO

1.1 Poderão participar do concurso para alteração de carga horária os professores 
efetivos do ensino fundamental, que estão vinculados a Secretaria Municipal de 
Educação do Município de Rio do Campo.

2.  DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO

2.1 A inscrição será efetuada no período de 17 de novembro a 21 novembro de 2022, 
na Secretaria Municipal de Educação, situada na Avenida Tiradentes nº217, no 
horário das 7:30 as 11:30 e das 13h às 17h

2.2 Para que a inscrição seja efetivamente realizada, o candidato deve providenciar a 
seguinte documentação (original e fotocópia legível e identificável)

 Cédula identidade
 Diploma de graduação e pós-graduação
 Tempo de serviço na rede municipal de ensino do Município de Rio do Campo;
 Certidão de nascimento dos filhos, e
 Curso de aperfeiçoamento.

2.3 Somente terá direito a alteração de carga horária, o servidor que:
 possuir efetividade no cargo;
 Estiver em efetivo exercício no cargo;
 Não ter sofrido penalidade disciplinar resultante de processo administrativo nos 

últimos trinta e seis esses, contando da data da publicação do edital;
 não apresentar falta injustificada nos últimos doze meses, contados da publicação 

do edital; ter obtido aprovação nas últimas avaliações de desempenho;



 Não apresentar nos últimos doze meses afastamento de licença superior a trinta 
dias,

 Laudo de aptidão física e mental emitido por médico do município.

3. CLASSIFICAÇÃO

3.1 Os candidatos serão classificados de acordo com a seguinte pontuação:
3.1.1 concluinte de curso superior na área especifica que irá atuar 60 (sessenta) 

pontos
3.1.2 concluinte de curso de pós-graduação na área especifica – 40 (quarenta) 

pontos;
3.1.3 Tempo serviço: 1,0 ponto por semestre para o tempo de serviço prestado ao 

magistério público municipal vinculado a Secretaria Municipal de Educação
3.1.4 Não será computado como tempo de efetivo serviço na rede municipal de 

ensino, o período prestado a disposição de outros órgãos da administração 
municipal e ou a disposição de outras esferas públicas

3.1.5 Cursos de aperfeiçoamento: 0,5 (meio) ponto a cada 40 (quarenta) horas de 
aperfeiçoamento na área da educação, (quantidade máxima 80 horas) obtidos 
entre os anos de 2020 a 2022. (os cursos realizados neste período pela 
Secretaria Municipal de Educação do Município de Rio do Campo, e que não 
foram expedidos certificados, por motivo de registro, será aceito declaração 
expedida pelo setor responsável

4. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

I. Maior tempo de serviço
II. Maior idade
III. Maior número de filhos

5. DAS VAGAS

5.1 a escolha de vaga para alteração de carga horária de que trata o presente edital, 
será realizada no dia 30 de novembro as 09 horas na Secretaria Municipal de 
Educação

5.2 a escolha de vagas ofertadas será realizada de acordo com a ordem de classificação 
geral, do presente concurso, conforme os critérios do item 3.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

 o pedido do candidato importará no conhecimento do presente edital e valerá 
como aceitação das normas do presente concurso de alteração.



 Havendo redução de turmas/alunos, a alteração de carga horária concedida através 
do presente edital, será reduzida a conquista pelo servidor em concurso público.

 Não terão direito a alteração de carga horária o servidor que encontrar-se em 
exercício de outras funções alheias ao magistério

 As condições da vaga apresentada no quadro de vaga do presente edital atenderão 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, ficando o servidor sujeito 
no decorrer dos exercícios subsequentes, as necessidades dos estabelecimentos de 
ensino.

 No decorrer dos exercícios subsequentes, período de validade deste edital, deverá 
a secretaria municipal de educação, quando houver vaga, priorizar a alteração da 
carga horária de profissional efetivo, desde que haja compatibilidade de horário, 
e na falta deste, chamar o candidato classificado em concurso público. 

 A contar da data de publicação das classificações o candidato terá prazo de 01 
(um) dia para recorrer.

 Os recursos deverão dar entrada no protocolo da secretaria municipal de educação 
de Rio do Campo, impreterivelmente até as 17 horas do dia 28 novembro de 2022  

 O concurso de alteração de que trata o presente edital terá validade restrita ao 
período de sua realização

 O resultado do Concurso de alteração, de que trata o presente Edital, será 
publicado na Secretaria Municipal de Educação até o dia 01 de dezembro de 2022, 
e seus efeitos passarão a vigoras a partir do dia 01 de fevereiro de 2023

 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação de Rio 
do Campo e pela Comissão do Concurso de alteração conforme Portaria 507 de 
08 de novembro de 2022

Rio do Campo – SC, 10 de Novembro de 2022.

Vidal Balak
Prefeito Municipal



ANEXO I

QUADRO DE VAGAS

Unidade Escolar Vagas Carga 
horária

Área

EMEB Prefeito Hilário 
Preis

01 05 horas Ensino Fundamental anos 
iniciais

O professor que alterar a carga horária ficará lotado na Secretaria Municipal de 
Educação



ANEXO II

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

EDITAL DE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA N 001/2022

ÁREA
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS (   )

IDENTIFICAÇÃO:

INSCRIÇÃO Nº

NOME DO PROFESSOR

DATA DE NASCIMENTO   

RG

CPF

TELEFONE

Rio do Campo, ______ de _________________________ de 2022  

___________________________________________

Assinatura Professor
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