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EDITAL DO PROCESSO DE LOCALIZAÇÃO – PEDAGOGOS  

SME/PMI – Nº 002/2023 

 
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº. 032/2022 que aprovou o novo Plano de 

Carreira e Funções Gratificadas do Quadro do Magistério da Prefeitura Municipal de 

Iúna-ES; 

 

CONSIDERANDO que o referido plano alterou a carga horária dos servidores 

ocupantes do cargo efetivo de Pedagogo de 25 (vinte e cinco) para 40 (quarenta) horas 

semanais; 

 

CONSIDERANDO que a localização é o ato pelo qual a Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esporte determina o local de trabalho do profissional de 

Magistério, observadas as disposições desta lei, nos termos do art. 42 da Lei 

Complementar nº. 032/2022; 

 

CONSIDERANDO que admite-se a alteração de localização de pessoal, 

independente da fixação prévia de vagas nos casos de modificação da distribuição 

quantitativa de pessoal nas unidades escolares e Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esporte comprovada através de formalização de processo específico, no 

caso de alterações estruturais ou funcionais do setor educacional, nos termos do art. 

44, I, da Lei Complementar nº. 032/2022; 

 

CONSIDERANDO que integram o quadro suplementar previsto no Anexo II, os 

servidores ocupantes de cargos efetivos que optem pela permanência no regime de 25 

(vinte e cinco) horas semanais e os colocados em regime de extinção, nos termos do 

art. 90, da Lei Complementar nº. 032/2022; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 104/2022, que estabeleceu a quantidade 

vagas existentes para o cargo de pedagogo da rede municipal de educação de Iúna;  

 

CONSIDERANDO que os servidores com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas 

e que não optarem por migrar para o regime de 40 (quarenta) horas semanais terão 

suas atuais localizações alteradas nos termos do art. 44, IV, da Lei Complementar 

Municipal nº. 032/2022, podendo ser localizados nos locais onde não foram 

preenchidas as vagas de 40 (quarenta) horas semanais, conforme art. 2º, do Decreto 

Municipal nº. 104/2022; 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE juntamente com 

a COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE REMOÇÃO, no uso das atribuições, resolve 

TORNAR PÚBLICO o presente EDITAL DO PROCESSO DE LOCALZIAÇÃO DOS 

PEDAGOGOS e estabelecer as normas e instruções disciplinadoras do respectivo processo 

classificatório, com vistas à alterações estruturais ou funcionais do setor educacional, conforme 

segue: 

 

 

Art. 1º - A localização é o ato pelo qual a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte 

determina o local de trabalho do profissional de Magistério, nas unidades escolares ou na 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. 
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Art. 2º - Os locais de trabalho disponíveis para o processo de localização compreenderão as 

vagas existentes nas unidades escolares ou na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esporte, conforme o Decreto Municipal nº. 104/2022. 

 

Art. 3º - A classificação dos servidores resultará de pontos atribuídos ao tempo de serviço 

prestado ao magistério contado a partir da data da posse junto a Prefeitura Municipal de 

Iúna/ES. 

 

§1º - Para efeitos de contagem de pontos serão considerados 1,0 (um) pontos por mês de 

trabalho, não sendo contadas frações de meses e nem permitido o fracionamento dos pontos. 

 

§2º - Serão descontados os afastamentos sem ônus para o Município, disponibilidade em outros 

órgãos e licença para trato de interesses particulares.  

 

Art. 4 º - Para efeito de desempate prevalecerá: 

 

a) maior habilitação específica na Área da Educação; 

b) idade, dando-se preferência ao mais idoso. 

 

Art. 5º - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte divulgará duas listagens de 

classificação, uma contendo os servidores que optaram pelas 40 (quarenta) horas semanais e 

outra contendo os servidores que optaram pela permanência no regime de 25 (vinte e cinco) 

horas semanais e os colocados em regime de extinção, estando assim, enquadrados no quadro 

suplementar previsto no Anexo II, da Lei Complementar Municipal nº. 032/2022. 

 
Art. 6º - Terão prioridade de escolha os servidores que optaram pelo regime de 40 (quarenta) 

horas semanais. 

 

Art. 7º - A escolha das vagas se realizará no dia 30 de janeiro de 2023, as 08:00 (oito) horas, 

na sede da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. 

 

Art. 8º - Na chamada para escolha das vagas será considerado em desistência provisória o 

candidato que não comparecer ao ato ou, aquele que, embora chamado, não se manifestar, sendo 

seu nome transferido para último lugar na lista de classificação, perdendo sua ordem de escolha. 

 

Parágrafo único – Os servidores que não comparecerem ao ato ou não quiserem escolher uma 

das vagas terão sua localização determinada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Esporte. 

 

 Art. 9º - Encerrada a escolha de vagas, o processo será homologado pela Secretária Municipal 

de Educação, Cultura e Esporte, mediante a expedição dos respectivos atos, ficando 

determinado, desde já, que a data para início do exercício do profissional na nova localização é 

o primeiro dia letivo do ano de 2023. 
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Art. 10 – O pedagogo que se encontrar impossibilitado de comparecer ao local da escolha de 

vagas, poderá fazê-lo por procuração, legalmente habilitado, assumindo todos os riscos pela 

escolha realizada pelo procurador. 

 

Art. 11 – Após a escolha, o pedagogo não poderá solicitar a anulação da localização efetuada. 

 

Art. 12 - Constatado qualquer descumprimento por parte do servidor, às normas deste 

Regulamento, em qualquer fase do processo, inclusive na formalização dos atos, estará sujeito 

à anulação de todas as etapas já procedidas, cabendo à Secretária Municipal de Educação, 

Cultura e Esporte o direito de localizá-lo de acordo com as vagas remanescentes e ao interesse 

do ensino. 

 

Art. 13 – O servidor localizado fica sujeito ao calendário escolar e horário de funcionamento 

da unidade de ensino, e à jornada, previstos no Estatuto e no Plano de Carreira dos Profissionais 

da Educação Municipal de Iúna/ES, e de acordo com a unidade de ensino para o qual for 

localizado. 

 

Art. 14 – Os casos omissos serão apreciados pela Comissão de Remoção, cujas decisões serão 

submetidas à Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte. 

 

Art. 15 – Este edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Iúna, Estado do Espírito Santo, 

aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três. 

 

 

Edna Viana da Fonseca 

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte 
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