
 

DECRETO Nº 31314 
 
de 17 de outubro de 2013. 
 
Fixa critérios de classificação para Remoção e 
Escolha dos Supervisores Escolares, Diretores 
de Escola e Docentes e para classificação na 
Sede de Exercício de Docentes da rede municipal 
de ensino público de Guarulhos. 

 
SEBASTIÃO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, 

no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgânica 
do Município, considerando o que consta do processo administrativo nº 39103/2013;  

Considerando, a Lei Municipal nº 6.058, de 4 de março de 2005, 
alterada pela Lei Municipal nº 6.711, de 1º de julho de 2010, que alterou o Capítulo VI, Do 
Processo de Atribuição de Classes, artigo 13 e parágrafos; 

Considerando a necessidade de fixar critérios de classificação para os 
Supervisores Escolares, Diretores de Escola, Professores de Educação Básica, 
Professores de Educação Especial, Professores de Educação Infantil e Agentes de 
Desenvolvimento Infantil; e 

Considerando, a necessidade de fixar critérios para a permanência dos 
Professores de Educação Básica, Professores de Educação Especial, Professores de 
Educação Infantil e Agentes de Desenvolvimento Infantil em mesma sede de exercício. 

 
DECRETA: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º A classificação geral dos Supervisores Escolares, Diretores de 

Escola, Professores de Educação Básica, Professores de Educação Especial, 
Professores de Educação Infantil e Agentes de Desenvolvimento Infantil, dar-se-á por 
tempo de serviço e por títulos, considerando lista única para as funções de Professor de 
Educação Infantil e Agente de Desenvolvimento Infantil, até a vacância deste. 
 

CAPÍTULO II 
DA CONTAGEM POR TEMPO DE SERVIÇO 

 
Art. 2º A contagem de pontos por tempo de serviço dos docentes será 

apurada a partir do primeiro dia de exercício até 30 de junho anterior aos processos de 
Remoção e/ou Escolha, contando-se: 

 I - 1,00 (um) ponto por dia de efetivo exercício na função atual ou 
anterior de docente na rede municipal de ensino público de Guarulhos, ou quando 
atuando no desenvolvimento de projetos educacionais no âmbito ou em parceria com a 
Secretaria de Educação do Município de Guarulhos; 

II - 1,00 (um) ponto por dia de efetivo exercício quando designado Vice-
Diretor ou Professor Coordenador Pedagógico em Unidade Escolar; 

III - 0,50 (meio) ponto por dia de efetivo exercício quando designado no 
âmbito da Secretaria de Educação do Município de Guarulhos;  
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IV - 0,50 (meio) ponto por dia de efetivo exercício quando nomeado em 
cargo em comissão ou fora de suas atividades para prestar serviços administrativos no 
âmbito da Secretaria de Educação do Município de Guarulhos;  

V - 0,50 (meio) ponto por dia de efetivo exercício quando em restrição à 
sala de aula, devidamente atestado pela Divisão Técnica de Segurança e Saúde do 
Servidor (DTSSS);  

VI - 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto por dia de efetivo 
exercício quando designado ou nomeado em cargo em comissão ou cedido para prestar 
serviços em outras Secretarias, dentro do Serviço Público Municipal de Guarulhos ou 
outros órgãos; 

VII - 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto por dia de efetivo 
exercício em outra função, cargo ou emprego não docente, em época anterior, exercido 
na Prefeitura Municipal de Guarulhos; e 

VIII - 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto por dia de exercício 
anterior de Agente de Desenvolvimento Infantil, contado até 03 de março de 2005, data 
que entrou em vigor a Lei Municipal nº 6.058/05, quando for admitido/transferido em outra 
função do Quadro do Magistério. 

 
Art. 3º Na contagem de pontos por tempo de serviço do Supervisor 

Escolar atribuir-se-á: 
I - 1,00 (um) ponto por dia de efetivo exercício na função de Supervisor 

Escolar na rede municipal de ensino público de Guarulhos;  
II - 0,50 (meio) ponto por dia de efetivo exercício quando designado, 

nomeado ou fora de suas atividades para prestar serviços administrativos no âmbito da 
Secretaria de Educação do Município de Guarulhos;  

III - 0,50 (meio) ponto por dia de efetivo exercício em função anterior 
dentro do Quadro do Magistério, exercidos na Secretaria de Educação do Município de 
Guarulhos; 

IV - 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto por dia de efetivo 
exercício em outra função, cargo ou emprego na Prefeitura Municipal de Guarulhos; 

V - 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto por dia de efetivo exercício 
quando designado, nomeado em cargo em comissão ou cedido para prestar serviços em 
outras Secretarias, dentro do Serviço Público Municipal de Guarulhos ou outros órgãos; e 

VI - 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto por dia de exercício 
anterior de Agente de Desenvolvimento Infantil, contado até 03 de março de 2005, data 
que entrou em vigor a Lei Municipal nº 6.058/05. 

 
Art. 4º Na contagem de pontos por tempo de serviço do Diretor de 

Escola atribuir-se-á: 
I - 1,00 (um) ponto por dia de efetivo exercício na função de Diretor de 

Escola na rede municipal de ensino público de Guarulhos; 
II - 0,50 (meio) ponto por dia de efetivo exercício quando designado, 

nomeado ou fora de suas atividades para prestar serviços administrativos no âmbito da 
Secretaria de Educação do Município de Guarulhos;  

III - 0,50 (meio) ponto por dia de efetivo exercício em função anterior 
dentro do Quadro do Magistério, exercidos na Secretaria de Educação do Município de 
Guarulhos; 

IV - 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto por dia de efetivo 
exercício em outra função, cargo ou emprego na Prefeitura Municipal de Guarulhos; 

V - 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto por dia de efetivo exercício 
quando designado, nomeado em cargo em comissão ou cedido para prestar serviços em 
outras Secretarias, dentro do Serviço Público Municipal de Guarulhos ou outros órgãos; e 
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VI - 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto por dia de exercício 
anterior de Agente de Desenvolvimento Infantil, contado até 03 de março de 2005, data 
que entrou em vigor a Lei Municipal nº 6.058/05. 

 
Art. 5º Serão computados para efeito de contagem de ponto por tempo 

de serviço os dias não trabalhados: 
I - por motivo de gala ou nojo; 
II - em decorrência de licença para tratamento de saúde decorrente de 

aborto, comprovado por atestado médico passado por órgão oficial; 
III - em decorrência de licença maternidade ou paternidade; 
IV - em decorrência de acidente de trabalho; 
V - em decorrência de adoção de filhos nos termos do Artigo 91 da Lei 

Orgânica do Município; 
VI - por motivo de doação de sangue, observadas as limitações de 

legislação trabalhista; 
VII - por motivo de alistamento ao Serviço Militar e do cumprimento das 

obrigações dele advindas; 
VIII - por motivo de prestação de serviços à Justiça Eleitoral ou pelo 

gozo de folga concedida pela referida prestação e pelo alistamento eleitoral; 
IX - por motivo de prestação de serviços à Justiça Comum ou pela 

participação em juízo como parte em relação processual ou colaborador formalmente 
intimado; 

X - pela participação em júri; e 
XI - pelo afastamento como candidato a cargo eletivo, nos termos da 

legislação eleitoral e pelo período de exercício de mandato eletivo. 
 
Art. 6º Não serão computados para efeito de contagem de ponto por 

tempo de serviço: 
I - as faltas justificadas ou injustificadas (inteira ou meia); 
II - os dias em licença para tratamento de saúde própria ou 

acompanhamento familiar (inteira ou meia); 
III - os dias por afastamento de INSS; 
IV - os dias da licença para tratamento de assuntos particulares; 
V - suspensão por processo administrativo; e 
VI - suspensão por incapacidade laborativa. 

 
CAPÍTULO III 

DA CONTAGEM POR TÍTULOS ESCOLARES 
 

Art. 7º Na contagem de pontos por títulos escolares atribuir-se-ão aos 
integrantes do Quadro do Magistério especificados no artigo 1º deste Decreto, os títulos 
juntados em prontuário até 30 de junho anterior à Remoção e Escolha:  

I - 100,00 (cem) pontos pelo título de doutorado em qualquer área da 
educação, desde que não utilizado como pré-requisito para o ingresso; 

II - 80,00 (oitenta) pontos pelo título de mestrado (stricto sensu) em 
qualquer área da educação, desde que não utilizado como pré-requisito para o ingresso; 

III - 60,00 (sessenta) pontos pelo título de pós – graduação (lato 
sensu), em qualquer área da educação, desde que não utilizado como pré-requisito para 
o ingresso; 

IV - 50,00 (cinquenta) pontos pelo título de licenciatura plena em 
Pedagogia, Normal Superior e afins, desde que não utilizados como pré-requisito para o 
ingresso; 
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V - 50,00 (cinquenta) pontos pelo título de licenciatura plena em 
qualquer área da educação, desde que não utilizado como pré-requisito para o ingresso;  

VI - 10,00 (dez) pontos para cada habilitação complementar na área de 
Pedagogia, desde que não utilizada como pré-requisito para o ingresso; 

VII - 5,00 (cinco) pontos para cada curso de extensão universitária ou 
aperfeiçoamento na área de educação, com a carga horária mínima de 180 (cento e 
oitenta) horas, desde que cursado em universidades ou em faculdades, expedido nos 
últimos cinco anos anteriores a 30 de junho do ano vigente; 

VIII - 2,00 (dois) pontos para cada curso na área de educação, na 
modalidade presencial ou à distância, para os Docentes, Diretores de Escola e 
Supervisores Escolares, com a carga horária mínima de 30 (trinta) horas até o máximo de 
2 (dois) certificados, por período de contagem, expedido nos últimos cinco anos anteriores 
a 30 de junho do ano vigente;  

IX - 10,00 (dez) pontos pelo certificado de aprovação em concurso 
público de provas e títulos, pelo qual foi admitido na Prefeitura Municipal de Guarulhos, 
exceto para Agentes de Desenvolvimento Infantil e para os Professores de Educação 
Infantil reenquadrados, ingressantes pelos concursos homologados até 03 de março de 
2005;  

X - 5,00 (cinco) pontos a cada certificado de aprovação em concurso 
público de provas e títulos na área docente na Prefeitura Municipal de Guarulhos, exceto 
para os Diretores de Escola e Supervisores Escolares, desde que não utilizado como pré-
requisito para o ingresso na função; 

XI - 5,00 (cinco) pontos ao Diretor de Escola para cada certificado de 
aprovação em concurso público de provas e títulos, nesta função, na Prefeitura Municipal 
de Guarulhos, não utilizado para ingresso; 

XII - 5,00 (cinco) pontos ao Supervisor Escolar para cada certificado de 
aprovação em concurso público de provas e títulos, nesta função, na Prefeitura Municipal 
de Guarulhos, não utilizado para ingresso; e 

XIII - 5,00 (cinco) pontos aos integrantes do Quadro do Magistério que 
apresentarem cursos de libras, com duração mínima de 140 (cento e quarenta) horas, as 
quais poderão ser acumuladas em módulos, desde que realizados na mesma instituição. 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso VIII, caso o emitente do 
certificado do curso na área de Educação seja a Secretaria de Educação de Guarulhos, 
serão aceitos os certificados sem limitação, por período de contagem, desde que 
expedidos nos últimos 5 (cinco) anos anteriores a 30 de junho do ano vigente. (Parágrafo 
único inserido pelo Decreto nº 38208/2021)

 
Art. 8º Constituem certificados reconhecidos pela Secretaria de 

Educação do Município de Guarulhos, aqueles oriundos de: 
I - Cursos e eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Guarulhos 

mediante a apresentação do respectivo certificado de participação, acompanhado do 
programa do evento e carga horária; e 

II - Cursos e eventos promovidos ou patrocinados por instituições 
oficiais ou entidades legalmente constituídas, autorizadas e ou referendadas pelo órgão 
competente, mediante a apresentação do respectivo certificado de participação, 
acompanhado do programa do evento e carga horária, a saber: 

a) congressos, seminários, simpósios relacionados à área da educação 
e correlatos a função exercida; e 

b) cursos presenciais, cursos pelo sistema presencial conectado - 
modalidade à distância - realizados pela Secretaria de Educação do Município de 
Guarulhos ou sistemas de ensino público. 
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CAPÍTULO IV 
DA CLASSIFICAÇÃO GERAL 

 
Art. 9º Nos casos de empate na classificação será observada a 

seguinte ordem de preferência: 
I - o que tiver maior número de pontos referentes ao tempo de serviço 

na função na Prefeitura Municipal de Guarulhos;  
II - o que tiver maior número de pontos referentes ao tempo de serviço 

anterior à sua função atual na Prefeitura Municipal de Guarulhos;  
III - o que tiver maior número de pontos nos títulos escolares;  
IV - o que tiver o título escolar de maior valor; e  
V - o que tiver maior idade.  
 
Art. 10. Os integrantes do Quadro do Magistério admitidos após o dia 

30 de junho e anterior à escolha não terão computados tempo de serviço e títulos para a 
classificação do ano subsequente, ficando este tempo computado para o próximo 
exercício. 

Parágrafo único. Nos casos de empate será considerada para 
classificação a seguinte ordem: 

I - a data mais antiga de admissão na Prefeitura Municipal de 
Guarulhos; 

II - o que tiver maior idade; e 
III - o que tiver maior número de filhos. 
 
Art. 11. Os integrantes do Quadro do Magistério constantes no artigo 

1º deste Decreto, aposentados pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS na rede 
municipal de ensino público de Guarulhos, até 30 de junho, que permanecerem em 
exercício na função, ficam com a pontuação zerada, na data da concessão do benefício, 
iniciando-se nova contagem de pontos no dia subsequente a data da aposentadoria.  

Parágrafo único. Os aposentados após 30 de junho do ano vigente 
terão sua pontuação reiniciada para o próximo período de contagem. 

 
Art. 12. A primeira lista de classificação será tornada pública pelo (a) 

Diretor (a) do Departamento de Ensino Escolar. 
Parágrafo único. Da pontuação apresentada, o interessado poderá 

interpor recurso, no prazo de 3 (três) dias, a partir da data de publicação da classificação 
no Diário Oficial do Município, o qual será deferido ou indeferido pelo (a) Diretor (a) do 
Departamento de Ensino Escolar que após tornará pública a lista de classificação final. 

 
CAPÍTULO V 

DA CLASSIFICAÇÃO DE DOCENTES NA SEDE DE EXERCÍCIO  
 

Art. 13. Será considerada Sede de Exercício o local fixo, proveniente 
de vaga livre, escolhido pelo servidor no processo de escolha de sede de exercício. 

 
Art. 14. A classificação dos Professores de Educação Básica, 

Professores de Educação Especial, Professores de Educação Infantil e Agentes de 
Desenvolvimento Infantil, dentro da sede de exercício dar-se-á por tempo de serviço na 
unidade escolar, considerando lista única para as funções de Professor de Educação 
Infantil e Agente de Desenvolvimento Infantil, até a vacância deste, aos servidores que se 
encontrarem em efetivo exercício na função docente em sua sede. 
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Art. 15. A contagem por tempo de serviço na sede de exercício, 
somada a pontuação na rede municipal, tem como objetivo único a classificação dos 
docentes dentro da unidade escolar. 

 
 
Art. 16. A contagem de pontos por tempo de serviço, na sede de 

exercício, dos docentes será apurada a partir do primeiro dia de exercício até 30 de junho 
anterior aos processos de Remoção e/ou Escolha, contando-se:  

 I - 0,50 (meio) ponto por dia de efetivo exercício na função, dentro da 
unidade escolar sede de exercício; e 

II - 0,25 (vinte e cinco centésimos) ponto por dia de efetivo exercício 
quando em restrição à sala de aula, devidamente atestado pela Divisão Técnica de 
Segurança e Saúde do Servidor (DTSSS). 

 
Art. 17. Para efeito de contagem de pontos para classificação de 

docentes em sede de exercício serão computados os dias trabalhados de acordo com o 
artigo 5º deste Decreto. 

 
Art. 18. Para efeito de contagem de pontos para classificação de 

docentes em sede de exercício não serão computados os dias de acordo com o Art. 6º 
deste Decreto. 

 
Art. 19. Nos casos de empate na classificação de docentes na sede de 

exercício será observada a seguinte ordem de preferência: 
I - o que tiver maior número de pontos referentes ao tempo de serviço 

na sede de exercício; 
II - o que tiver maior número de pontos referentes ao tempo de serviço 

na função na Prefeitura Municipal de Guarulhos; e 
III - o que tiver maior idade.  
 
Art. 20. O docente que em decorrência do processo de remoção de 

escola, tiver sua sede de exercício alterada, terá sua pontuação na unidade escolar de 
origem zerada iniciando nova contagem na nova sede de exercício. 

§ 1º A classificação em sede de exercício, de acordo com a pontuação 
adquirida, se dará a partir da vigência deste Decreto. 

§ 2º Excepcionalmente, no processo de remoção/escolha 2014, para 
classificação dos docentes na sede de exercício, será utilizada a Lista de Classificação 
Final, de acordo com a pontuação na rede.  

 
Art. 21. A lista de classificação de docentes, por sede de exercício, 

será divulgada pela unidade escolar. 
§ 1º Os docentes deverão tomar ciência de sua classificação através 

de assinatura em ata e a mesma deverá ser arquivada na unidade escolar. 
§ 2º Da pontuação apresentada na unidade escolar, o interessado 

poderá interpor recurso, no prazo de 3 (três) dias, a partir da divulgação da classificação, 
endereçado ao Departamento de Ensino Escolar, o qual será deferido ou indeferido pelo 
(a) Diretor (a) do Departamento. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 22. O processo de remoção dar-se-á bienalmente, sempre nos 
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anos ímpares e, o processo de escolha de período e atribuição de classes, anualmente. 
 
Art. 23. Para regulamentar os processos de remoção e escolha será 

editada norma regulamentadora com base neste Decreto. 
 
Art. 24. Será nomeada Comissão para organizar o Processo de 

Remoção/Escolha previsto neste Decreto. 
 
Art. 25. Os casos omissos, decorrentes da aplicação deste Decreto 

serão resolvidos pelo (a) Diretor (a) do Departamento de Ensino Escolar. 
 
Art. 26. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 2013, revogando-se as disposições em 
contrário, em especial os Decretos Municipais nºs 21.507/02, 21.998/03 e 22.348/03.  

 
Guarulhos, 17 de outubro de 2013. 

 
 
 

SEBASTIÃO ALMEIDA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

MOACIR DE SOUZA 
Secretário de Educação 

 
 
Registrado no Departamento de Relações Administrativas da Secretaria do Governo 
Municipal da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de costume 
aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e treze. 
 
 

  
Engº JOÃO ROBERTO ROCHA MORAES ADRIANA GALVÃO FARIAS 

Secretário de Governo Diretora do Departamento de 
Relações Administrativas 

 
 
 

Publicado no Diário Oficial do Município em 18 de outubro de 2013. 
Decreto editorado com as alterações inseridas pelo Decreto nº 38208/2021 
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