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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
PORTARIA 43/2019 SMEC - DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE REMOÇÃO A PEDIDO
DOS SERVIDORES INTEGRANTES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
O Secretário Municipal de Educação e Cultura de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais e nos termos do art.80 da Lei 822/2014, pelo presente,
CONSIDERANDO o respeito aos princípios constitucionais inerentes à Administração
Pública, mormente a legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência;
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar o processo seletivo de remoção a pedido
dos integrantes do quadro do magistério público da Rede Municipal de Ensino;
CONSIDERANDO a necessidade de reajustamento do quadro do magistério nas unidades
escolares municipais, sem prejudicar os direitos dos servidores e nem comprometer a
continuidade do serviço;
RESOLVE:
Art. 1º - Estabelecer o processo seletivo para remoção a pedido dos servidores efetivos
integrantes do quadro do magistério da Rede Municipal de Ensino, em atenção ao disposto
na Lei Complementar 008/2008 e Lei Municipal 461/2008.
Art. 2º - O processo seletivo de remoção compreenderá as fases de Requerimento através
do SAC Municipal correspondendo ao ato de inscrição, de classificação, de divulgação do
resultado, com os respectivos prazos, a serem fixados por ato expedido pelo Secretário da
Educação.
Art. 3º- As inscrições serão realizadas a partir de 23 de setembro de 2019.
§1º - No ato da inscrição, o servidor indicará as unidades escolares de interesse para a
remoção.
§2º - O candidato somente poderá se inscrever para preenchimento de vaga, compatível
com sua habilitação, nível de atuação e disciplina de concurso ou enquadramento.
§3º - A inscrição no processo seletivo interno de remoção independerá de autorização ou
ciência do superior hierárquico da unidade.
Art.4º - A classificação final no processo seletivo interno será publicada no Diário Oficial do
Município, observando a opção do servidor no momento da inscrição, e assegurará a
preferência de ocupação nas vagas disponibilizadas, conforme critérios previstos no artigo
6º desta portaria.
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Art. 5º - Após a divulgação da lista classificatória final, a Secretaria de Educação convocará
os candidatos habilitados à remoção para que confirmem a opção desejada dentre as
indicadas no ato de inscrição, observando a disponibilidade do quadro de vagas e o seu
regime de trabalho.
Art. 6º - Não poderá se inscrever no processo seletivo de remoção a pedido o servidor que
esteja:
I - em licença para tratar de interesse particular;
II- em exercício de mandato eletivo ou mandato sindical;
III- cedido para outros órgãos da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo
Estadual, Municipal ou Federal, ou colocado à disposição de outros Poderes;
IV- em estágio probatório,
V- afastado do cargo efetivo em razão de processo administrativo disciplinar.
Art. 7º - A classificação dos concorrentes será feita observando os critérios na seguinte
ordem de preferência:
I-maior tempo de efetivo exercício do magistério;
II-padrão mais elevado na carreira;
III- que não esteja em readaptação de função;
III- de idade maior.
Parágrafo único - Em qualquer caso, a remoção estará condicionada à compatibilidade de
horários, de modo a não prejudicar as condições exigidas para o pleno exercício das
atividades inerentes aos cargos.
Art. 8º - Os atos de remoção serão publicados no Diário Oficial do Município, de acordo com
o cronograma fixado pela Secretaria da Educação e observando a conveniência do serviço.
Art. 9º- Os processos de remoção pendentes de análise serão arquivados, garantindo-se ao
interessado a inscrição no processo seletivo de que trata esta portaria.
Art. 10. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Secretário Municipal de Educação e Cultura de Teixeira de Freitas/BA, em 07
de Agosto de 2019.
HERMON LOPES DE FREITAS - Secretário Municipal de Educação e Cultura
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