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O Presidente da Fundação Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e com 
fundamento nas Leis nº 2.307/2006, nº 2.498/2007 e nº 3.067/2013, 

RESOLVE: 
Art. 1º: A implementação do regime de vinte e duas horas semanais para o cargo de Professor II, 
instituído pela Lei nº 2.307/06, torna possível a mudança da carga horária docente de dezesseis 
horas semanais para vinte e duas horas semanais, exercidas numa mesma unidade escolar, visando 
ao aprofundamento dos vínculos profissionais e pedagógicos do Professor II com a sua unidade 
escolar de exercício.  
§1º: A mudança do regime de trabalho do Professor II de dezesseis horas semanais para vinte e duas 
horas semanais será feita gradualmente, sendo o primeiro ano de exercício sob o regime de vinte e 
duas horas semanais, considerado como período experimental, durante o qual o Professor II 
permanecerá para todos os efeitos legais, sob o regime de dezesseis horas semanais. 
§2º:O Professor II passará a atuar definitivamente sob o regime de vinte e duas horas semanais, na 
forma na Lei, após a publicação, pela Presidência da Fundação Municipal de Educação (FME), da 
Portaria de homologação de sua mudança para o referido regime. 
Art. 2º: O regime de vinte e duas horas semanais para o cargo de Professor II deverá ser cumprido, 
conforme Inciso IV, do Art. 20, da Lei nº 3.067/2013, da seguinte forma: 

 quatorze horas e trinta minutos de efetiva regência; 

 sete horas e trinta minutos para estudos, pesquisas, planejamento, avaliação do trabalho 
pedagógico, reuniões, articulação com a comunidade escolar e outras atividades de caráter 
pedagógico e formativo, das quais três horas e quarenta e cinco minutos cumpridas na unidade de 
educação e três horas e quarenta e cinco minutos cumpridas a critério do profissional da educação. 

Parágrafo Único: O professor II que solicitar alteração de regime de trabalho de dezesseis horas 
para vinte e duas horas semanais e estiver no exercício de funções de gestão, no âmbito da 
Fundação Municipal de Educação ou em unidades a ela vinculadas, deverá cumprir sua carga 
horária, integralmente, em seu setor de exercício. 
Art. 3º: O Professor II que fizer opção pelo regime de vinte e duas horas semanais, deverá distribuir 
sua carga horária em pelo menos quatro dias na semana, na mesma unidade escolar, incluindo o dia 
de planejamento coletivo. 
Art. 4º: O servidor que possuir duas matrículas de Professor II na FME poder optar pelo regime de 
vinte e duas horas semanais em apenas uma matrícula. 
Art. 5º: São requisitos para ingresso definitivo no regime de vinte e duas horas semanais: 
I -ser Professor II do Quadro Permanente da FME; 
II -estar em efetivo exercício na FME; 
III - ter cumprido o estágio probatório até a data de publicação da Portaria de homologação; 
IV -não estar em situação de redução de carga horária; 
V -não estar impedido de exercer a regência de turma por motivo de readaptação funcional. 
Art. 6º: Os professores interessados devem requerer a mudança para o regime de vinte e duas horas 
semanais mediante processo administrativo aberto no Protocolo da FME, anexando a seguinte 
documentação: 
a) requerimento padrão constante no Anexo I, devidamente preenchido e assinado; 
b) cópia do último contracheque; 
c) avaliação da unidade escolar, mediante pronunciamento documentado do respectivo Conselho 
Escola Comunidade, conforme ficha de avaliação constante no Anexo II; 
d) avaliação da chefia imediata, no caso do Professor II que estiver no exercício de funções de gestão 
no âmbito da FME, conforme ficha de avaliação constante no Anexo II. 
Art. 7º: As inscrições para o regime de vinte e duas horas semanais realizar-se-ão, a partir da data de 
publicação da presente Portaria, pelo prazo de até dez dias consecutivos. 
Parágrafo Único:Todos os processos anteriormente indeferidos serão reexaminados à luz da 
presente Portaria. 
Art. 8º: A avaliação dos requerimentos de professores II inscritos para ingresso no regime de vinte e 
duas horas semanais será realizada de acordo com o que segue: 
I – Tempo de regência: 
a) cinco pontos para cada ano de regência no Ensino Fundamental ou na Educação de Jovens e 
Adultos, na Rede Municipal de Educação de Niterói; 
b) um ponto para cada ano de regência fora da Rede Municipal de Educação de Niterói, desde que 
não haja períodos concomitantes. 
II – Nível de qualificação profissional: 
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a) Doutorado – quatro pontos; 
b) Mestrado – três pontos; 
c) Especialização – dois pontos. 
III – Tempo de gestão na Rede Municipal de Educação de Niterói: 
a) três pontos para cada ano de gestão. 
Parágrafo Único: A avaliação a que se refere o caput deste Artigo será feita com base no número de 
pontos alcançados pelos inscritos, que serão classificados em ordem decrescente de sua pontuação. 
Art. 9º: São critérios para desempate: 
I – professor com maior tempo de regência na Rede Municipal de Educação de Niterói; 
II – professor mais idoso. 
Art. 10: A avaliação dos requerimentos para ingresso no regime de vinte e duas horas semanais 
caberá à Comissão Avaliadora designada pela Presidência da FME, por meio de Portaria, que 
também estabelecerá os princípios e critérios norteadores do trabalho da Comissão. 
§1º: A primeira etapa de avaliação será feita com base na análise dos requerimentos protocolados 
pelos professores interessados, observado o disposto nesta Portaria, com vistas ao ingresso do 
Professor II no período experimental de vinte e duas horas semanais. 
§2º: No tocante à primeira etapa de avaliação, a Comissão Avaliadora terá prazo de até trinta dias, 
contados da data da abertura do processo, para encaminhar relatório ao Presidente da FME, para 
fins de publicação da relação de Professor II autorizada a ingressar no período experimental de vinte 
e duas horas semanais. 
§3º: A segunda etapa da avaliação será feita com base na análise do desempenho profissional do 
Professor II durante o período experimental. 
§4º:No tocante à segunda etapa da avaliação, a Comissão Avaliadora deverá encaminhar parecer 
conclusivo ao Presidente da FME, para homologação e publicação, até o primeiro dia letivo do ano 
subsequente ao período experimental, da relação de Professor II que mudará definitivamente para o 
regime de vinte e duas horas semanais. 
§5º: Com base no resultado da segunda etapa da avaliação, o Professor II poderá mudar 
definitivamente para o regime de vinte e duas horas semanais, após assinar o Termo de Confirmação 
da Opção pelo Regime de vinte e duas horas semanais. 
Art. 11: O Professor II que ingressar definitivamente no regime especial de vinte e duas horas terá 
seus vencimentos fixados, de acordo com a tabela salarial para Professor II 22h, na forma da Lei. 
§1º: Durante o período experimental, o Professor II que estiver atuando sob o regime de vinte e duas 
horas semanais receberá uma Gratificação por Regime Especial de Trabalho, nos termos dos 
Decretos nº 9.782/06 e nº 11.476/13, relativa à carga horária que ultrapassar o disposto para o 
regime de dezesseis horas semanais. 
§2º: A homologação da mudança de regime trabalho do Professor II para vinte e duas horas 
semanais dependerá:  
I – da avaliação do período experimental por Comissão previamente instituída pela Presidência; 
II – da política de pessoal do órgão; 
III – da necessidade de Professor II em regime de 22h. 
Art. 12: Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência da FME. 
Art. 13: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, em especial as Portarias FME nº 987/2006, nº 296/2008 e nº 85/2009. 
 

ANEXO I 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI 

Senhor Presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói 
Nome:__________________________________________________________ 
Matrícula:___________ Cargo: _______Data de admissão: _______________ 
Data de nascimento: _________ U.E. de exercício: ______________________ 
Carteira de Identidade:_______________Órgão Expedidor:________________ 
Residente: _______________________________Bairro: ________________ 
Cidade:____________ CEP: ______________ Tel.: _____________________ 
Vem requerer a V. Senhoria a mudança para o regime de 22 horas semanais,conforme Portaria FME 
nº 029/2014. 
Nestes termos, pede deferimento. 
Niterói, ______ de ____________________ de 2014 
__________________________________________________ 
Assinatura do requerente 
 
 
 
 



ANEXO II 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI 

Ficha de Avaliação 
Critérios Pontuação 
Qualificação profissional – demonstra bom conhecimento de conteúdos, fundamentos e técnicas 
necessárias à execução das atividades relacionadas ao seu cargo: 0 a 10 pontos. 
Dedicação ao serviço – realiza seu trabalho, demonstrando compromisso com a valorização da 
escola pública, eficiência, qualidade e respeito ao trabalho coletivo: 0 a 10 pontos. 
Conduta profissional – adota postura ética, compatível com a função pública e com a profissão que 
exerce: 0 a 10 pontos. 
Assiduidade – comparece regularmente ao trabalho, conforme demonstrado em registro oficial de 
frequência: 0 a 10 pontos. 
Pontualidade – respeita a carga horária estabelecida para seu cargo, conforme a legislação vigente 
e a determinação da sua chefia: 0 a 10 pontos. 
Compreensão e respeito à coisa pública – observa, em seu exercício profissional, os Princípios da 
Administração Pública, definidos no Art. 37 da Constituição Federal: 0 a 10 pontos. 
Habilidade nas relações interpessoais – constrói, amplia e mantém relacionamentos, de forma 
equilibrada, com alunos, pais ou responsáveis, colegas de trabalho e chefias e autoridades 
superiores, demonstrando, em especial, capacidade para respeitar e lidar com a diferença e para o 
trabalho em equipe: 0 a10 pontos. 
SOMATÓRIO DA PONTUAÇÃO - Máximo de 70 pontos 
 

ANEXO III 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI 

Ficha de Avaliação 

Ficha de Avaliação 
Nome:______________________________________________________ 
Matrícula:___________________________________________________ 
Período de avaliação:____________________Disciplina:_______________ 

Fatores que definem merecimento: Pontuação 

Qualificação profissional – demonstra bom conhecimento de conteúdos, 
fundamentos e técnicas necessárias à execução das atividades relacionadas ao seu 
cargo: 0 a 10 pontos. 

 

Dedicação ao serviço – realiza seu trabalho, demonstrando compromisso com a 
valorização da escola pública, eficiência, qualidade e respeito ao trabalho coletivo: 0 
a 10 pontos. 

 

Assiduidade – comparece regularmente ao trabalho, conforme demonstrado em 
registro oficial de frequência, efetuando com base no anexo 2: 0 a 10 pontos. 

 

Pontualidade – respeita a carga horária estabelecida para seu cargo, conforme a 
legislação vigente e a determinação da sua chefia: 0 a 10 pontos. 

 

Compreensão e respeito à coisa pública –observa, em seu exercício profissional, 
os Princípios da Administração Pública, definidos no Art. 37 da Constituição Federal: 
0 a 10pontos. 

 

Habilidade nas relações interpessoais – constrói, amplia e mantém 
relacionamentos, de forma equilibrada, com alunos, pais ou responsáveis, colegas de 
trabalho e chefias e autoridades superiores, demonstrando, em especial, capacidade 
para respeitar e liderar com a diferença e para o trabalho em equipe: 0 a 10 pontos. 

 

Conduta profissional – adota postura ética, compatível com a função pública e com 
a profissão que exerce: 0 a 10 pontos. 

 

SOMATÓRIO DA PONTUAÇÃO – Máximo de 70 pontos.  

Pronunciamento do Conselho Escola-Comunidade: 
 

Nome e assinatura dos membros do CEC: 
_____________________________________________________________________ 
Em , ______/______/_______ 
 

 


