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EDITAL DE CONCURSO DE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA N° 01/2013.

ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA 
CONCURSO DE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA 
DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE BANDEIRANTE, ESTADO DE SANTA 
CATARINA.

O Prefeito Municipal de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, Senhor José Carlos Berti, no uso de suas atribuições 
legais faz saber que abrirá inscrições para o CONCURSO DE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA no período 
compreendido entre 17/01/2013 a 31/01/2013,  visando ao preenchimento de VAGAS no Sistema Municipal de 
Educação do Município de Bandeirante, na educação básica (ensino infantil e fundamental), conforme disposições do 
presente Edital.
1. DISPOSIÇÕES PREMILINARES:
1.1 O concurso de Alteração de Carga Horária destina-se aos servidores efetivos integrantes do Quadro Permanente de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, em conformidade com o § 2° do Art.° 20 da 
Lei Municipal 755/2009 de 16 de Dezembro de 2009.
1.2 É vedada a participação no concurso de Alteração de Carga Horária o professor que estiver:
I – em estagio probatório;
II – em licença sem vencimento;
III – readaptado temporária ou definitivamente;
IV – em disposição funcional;
V – ter sofrido pena disciplinar decorrente de processo administrativo;
VI – cumprindo pena decorrente de processo administrativo;
VII – respondendo a processo por abandono de cargo;
VIII – em processo de aposentadoria;
IX – legalmente afastado de suas funções; 
X – a menos de 05 (cinco) anos da aposentadoria compulsória, por idade.

2. DA INSCRIÇÃO:
2.1 Poderão se inscrever os servidores detentores de cargo efetivo, interessados em Alterar Carga Horária, havendo a 
existência da vaga.
2.2 A escolha de vagas acontecerá no dia 01 de Fevereiro de 2013 das 11h (onze) às 12h (doze) onde haverá chamada 
para apresentação dos documentos e encaminhamento da Alteração de Carga Horária.
2.3 Os interessados deverão comparecer na secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo com a 
documentação estabelecida e exigida no item 9.1 do presente Edital.
3. DA CLASSIFICAÇÃO:
3.1  A classificação para Alteração de Carga Horária dar-se-á:
3.1.1 De acordo com o estabelecido na Lei  755/2009 Art. 20, [...] § 2° , inciso I e Art. 21, ou seja:

“ § 2º A alteração de carga horária dar-se-á antes da realização de concurso de ingresso, através de ato do Poder 
Executivo, observando os seguintes critérios:
 I – Em primeiro lugar terão preferência de escolha os docentes com maior tempo de serviço na área especifica 
para a qual foram concursados;
Art. 21. A alteração de regime de trabalho poderá ser concedida exclusivamente na disciplina para o qual o 
professor prestou concurso”

3.1.2 O Tempo de Serviço prestado ao Magistério Público Municipal de Bandeirante, será computado de acordo com a 
Certidão de Tempo de Serviço emitido pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bandeirante.
3.1.3 Não será computado como tempo de serviço o afastamento em virtude de:
3.1.3.1 licença para tratar de interesses particulares;
3.1.3.2 suspensão disciplinar;
3.1.3.3 outras licenças, sem remuneração, previstas na Lei.
3.2  É vedado o cômputo de tempo de serviço exercido de forma concomitante;
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3.3 É de responsabilidade do interessado solicitar junto ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 
Bandeirante a Certidão de Tempo de Serviço;
3.4 Para efeito de classificação será considerado o Tempo de Serviço do Servidor computado em anos, meses e dias.

4. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
4.1 Em caso de empate na classificação terá preferência o servidor que:
I – No caso de empate na classificação escolherá o docente com maior tempo de serviço na Rede Municipal de Ensino 
de Bandeirante, e;
II – Persistindo o empate no inciso anterior, escolherá o docente com maior tempo de serviço na Educação.
5. DA PUBLICAÇÃO
5.1 o QUADRO DE Vagas será publicado no quadro mural da Prefeitura Municipal de Bandeirante, no dia 
31/01/2013, a partir da 8h30min.
6. DO RECURSO:
6.1 Caberá recurso quanto ao resultado do concurso à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.
7. DO PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA:
7.1 O processo de Alteração de Carga Horária, dar-se-á na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 
Turismo e terá inicio às 11 horas, do dia 01 de Fevereiro de 2013 com término previsto para as 12 horas do mesmo dia.
7.2 É vedada a escolha de vagas mediante procuração.
7.3 O servidor que não estiver presente no ato de chamada, porém comparecer antes do termino dos trabalhos, somente 
poderá efetuar a escolha após o último colocado da ordem de classificação.
7.4 A ausência do servidor no dia da escolha de vagas implicará na sua eliminação do concurso.
7.5 A escolha de vagas disponibilizadas no concurso obedecerá, rigorosamente, a classificação do servidor, observada 
a ordem decrescente de acordo com o previsto no item 3.1.
8. DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CONCURSO:
8.1 O resultado final do Concurso de Alteração de Carga Horária será homologado pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal e divulgação no prazo de até dois dias uteis, contando da data de encerramento do processo de escolha de 
vagas.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS:
9.1 O servidor, no ato do Concurso, deverá comparecer com os documentos previstos no item 3.1.2 do presente Edital.
9.2 Caberá à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo a organização, o planejamento e a 
execução dos trabalhos relativos a este concurso;
9.3 Caberá ao Conselho Municipal de Educação analisar e julgar os recursos interpostos e deliberar sobre os casos 
omissos.
9.4 Os atos do Concurso de Alteração de Carga Horária serão publicados no Mural da Prefeitura Municipal de 
Bandeirante e entrarão em vigor a partir do dia 04 de Fevereiro de 2013.
9.5 Este edital será publicado no site do Município e afixado no quadro mural da Prefeitura de Municipal de 
Bandeirante na data de sua expedição.

Bandeirante, 17 de Janeiro de 2013.

JOSÉ CARLOS BERTI
Prefeito Municipal de Bandeirante


