ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 006, de 10 de dezembro de 2009.
Estabelece critérios para transferência de professores nas escolas da Rede Municipal de Santa
Maria-RS.
O SECRETÁRIO DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA, no uso de suas
atribuições legais comunica os critérios para transferência de professores para o ano letivo de 2010.
Art. 1º. Fica instituído os critérios para a transferência do professor nas escolas da Rede Municipal de
Educação.
Art. 2º. Transferência é o deslocamento do Pessoal do Magistério Público Municipal estável, a pedido
ou por necessidade de serviço, de uma para outra escola respeitada a sua área de concurso.
Art. 3º. A transferência se processará e se efetivará em duas datas-base: na época das férias escolares
2009/2010 e no recesso de julho de 2010.
Parágrafo Único – A efetivação será a partir do primeiro dia útil após o término das férias, ou seja,
18/02/10 e do primeiro dia letivo após o recesso escolar 2010.
Art. 4º. A transferência poderá ocorrer de duas maneiras: a pedido do professor e/ou por
disponibilidade de carga horária.
Art. 5º. O professor que desejar se beneficiar do procedimento de transferência deverá manifestar as
suas preferências pelas escolas na primeira data-base no período de 18/12/09 a 04/01/10 e na segunda
data-base na primeira quinzena de julho de 2010.
Parágrafo único - O pedido de transferência na 2ª (segunda) data-base deverá ser feito mediante
quadro de vagas divulgado pela SMEd na segunda quinzena de junho de 2010.
O pedido deverá ser feito por escrito, na ordem de preferência, conforme documento expedido
pela Secretaria, e encaminhado, para a mesma, no período supracitado.
Art. 6º. Uma vez identificados os interessados que solicitam o procedimento, é feita a divulgação com a
relação desses professores à vaga pretendida, a partir da 2ª (segunda) quinzena de janeiro de 2010
e/ou início da segunda quinzena de julho de 2010.
Parágrafo Único O pedido não garante a efetivação da transferência. O professor deverá aguardar a
confirmação da SMEd.

Art. 7º. A publicação da listagem dos professores que foram contemplados no pedido será no dia
04/02/10 e/ou final da primeira quinzena de julho de 2010.
Art. 8º. Os professores que tiverem sua transferência sinalizada deverão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, comparecer na Secretaria ou enviar documento (disponível na Página da SMEd) assinado para
comunicar sua aceitação ou não.
Art. 9º. Sempre que o número de interessados exceder o número de vagas existentes, na escola
pretendida, caberá à SMEd, inicialmente, verificar, mediar e definir quanto ao interesse comum entre o
pretendente à vaga e o pedido da escola, a seguir serão utilizados os seguintes critérios na ordem:
I . Maior qualificação na modalidade, na área e/ou no nível pretendidos: cursos de capacitação técnica
com carga horária mínima de 120 (cento e vinte horas), Especialização, Mestrado e Doutorado;
II . Maior tempo de exercício no Magistério Público do Municipal;
Art. 10. Se subsistir igualdade de condições entre os interessados para a mesma escola, será aplicado o
critério de mais idade.
Art. 11. Uma vez homologada a transferência não será aceita a desistência.
Art. 12. A transferência por disponibilidade de carga horária é quando não houver mais a necessidade
do cargo e/ou função escola.
Art. 13. É facultativo à Secretaria de Município da Educação, diante da real necessidade do Ensino
Municipal, determinar a transferência do professor observando os seguintes critérios:
I. menor tempo de exercício no magistério público municipal;
II. menor tempo de exercício no magistério público em geral;
III. menos idade.
Art. 14. No término da gestão do(a) professor(a) na função de direção e/ou vice-direção, quando não
houver RST nessa vacância, na escola, conforme prevê Lei Municipal 4696/03, Art. 24, Inc. V, esse (a)
professor(a) concorrerá à vaga disponível nas demais escolas da Rede Municipal de Educação,
obedecendo aos critérios conforme Art. 13 desta Ordem de Serviço.
Art. 15. Os casos omissos serão analisados criteriosamente e de forma particular.
Gabinete do Secretário de Município de Educação de Santa Maria, 10 (dez) de dezembro do ano
de 2009 (dois mil e nove).
Pedro Lecueder Aguirre
Secretário de Município de Educação

CONTRIBUIÇÕES DAS ESCOLAS
•

Fatores de desempate:

EMEF Ione M. Parcianello
IMaior tempo de serviço no magistério público municipal;
IIMaior qualificação na área pretendida
EMEF PEDRO KUNZ - Ok
EMEF CAIC
I - Maior tempo de serviço no magistério público municipal;
EMEI BORGES DE MEDEIROS
Autonomia para a escola e professor solicitar a transferência a qualquer tempo
EMEF REJANE GARCIA GERVINE – Ok
EMEF OSCAR GRAU – Ok
EMEI ZULÃNIA SALAMONI
Sugere acrescentar item IV – residência próxima da escola
EMEI ÂNGELA TOMAZETTI
Obs.: ler questionamentos na ata
EMEI BOCA DO MONTE
Obs.: ler questionamentos na ata

EMEI ZAHIE BERED FARRET - Ok
EMEF ZENIR AITA
Professor comunicar a direção da escola antes de encaminhar pedido à SMEd
EMEF VICENTE FARENCENA
Transferência efetivada até final de dezembro
EMEF ALFREDO WINDERLICH – Ok
EMEF FRANCISCA WEINMANN -Ok
EMEF LOURENÇO DALLA CORTE
Acrescentar o critério: assédio moral e incompatibilidade com a escola
EMEF HYLADA VASCONCELLOS
Transferência efetivada até final de dezembro
EMEF JOSÉ PAIM DE OLIVEIRA
•

Disponibilidade de carga horária

EMEF CAIC
Questiona o item menor tempo de serviço na escola
Sugere acrescentar item IV – residência próxima da escola

