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Jacareí, 09 de outubro de 2018.

À Vossa Excelência a Senhora

Presidente Lucimar Ponciano

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: Pedido de Informação n° 153/2018

Excelentíssima Senhora Presidente :

Em atendimento ao Ofício n. 94/9/2018-CMP , dessa Casa Legislativa,

datado de 27 de setembro de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 27 de

setembro de 2018, referente ao Pedido de Informações n.? 153/18, de autoria da

vereadora Sônia Regina Gonçalves, venho prestar as seguintes informações:

1. Atualmente são 864 (oitocentos e sessenta e quatro) professores

efetivos na rede municipal de ensino de Jacareí.

2. As atribuições de aula são normatizadas anualmente por resolução

própria, respeitando-se os dispositivos da Lei Complementar 83/2015 - Estatuto do

Magistério do Município de Jacareí.

3. A contratação ocorre por meio da nomeação dos aprovados em

concurso público.

4. Cabe salientar que, de acordo com o previsto no art. 21 do

Estatuto do Magistério, Lei Complementar nO 83/2015, na falta de algum

profissional, outro professor efetivo excepcionalmente, poderá dobrar a sua
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jornada de trabalho diária em caso de substituição eventual na unidade escolar a

que pertença, suprindo a falta ocorrida, desde que esteja inscrito para atuar nas

substituições eventuais, junto à direção.

Ademais, cabe esclarecer que existe concurso em aberto para

contratação de novos professores e serão contratados 71 (setenta e um)

professores 30 horas e 42 (quarenta e dois) professores 36 horas.

Ressalte-se a possibilidade de contratação temporária de

professores em caso de emergência, conforme a Lei nO 4.550/2001, para atender o

interesse público .

Respeitosamente,

~~
- IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí

Secretario de Governo
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