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PODER EXECUTIVO DE ITAPEVI

Prêmio “PROFESSOR NOTA 10”, será “ Práticas Inovadoras
para o Século XXI”.

Secretaria de Governo

Art. 2º - Serão premiados 12 (doze) Docentes pelo Prêmio
“PROFESSOR NOTA 10”.

Atos Oficiais
Decretos
DECRETO Nº 5.464 DE 04 DE ABRIL DE 2019
“REGULAMENTA A LEI Nº 2.617,
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018, E
FIXA NORMAS PARA A PREMIAÇÃO
DO CORPO DOCENTE DA REDE
MUNICIPAL - PRÊMIO “PROFESSOR
NOTA 10”
IGOR SOARES EBERT, Prefeito do Município de Itapevi,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei, e;
CONSIDERANDO a diretriz de valorização dos Docentes,
inscrita na Lei Municipal nº 2.617, de 10 de dezembro de 2018;
CONSIDERANDO ser o Docente o principal agente no
Processo de Melhoria da Qualidade do Ensino;
CONSIDERANDO a importância da iniciativa da premiação
com o Projeto Prêmio “PROFESSOR NOTA 10”, em que
propostas pedagógicas contribuirão com o processo ensino aprendizagem, valorizando a interdisciplinaridade e o aspecto
lúdico nas diferentes áreas;
CONSIDERANDO o reconhecimento que o Prêmio
“PROFESSOR NOTA 10” proporcionará junto aos profissionais
do Corpo Docente, e, os resultados refletidos diretamente
na aprendizagem de alunos, propiciados por novas práticas
pedagógicas, planejadas e implantadas de forma criativa pelo
próprio professor;
CONSIDERANDO a relevância do Prêmio como intervenção
transformadora do trabalho de Docentes de Educação Infantil
(Berçário, Maternal, Pré I e Pré II), Ensino Fundamental I (1º,
2º e 3° ano), Ensino Fundamental I (4° e 5° ano), Educação
Inclusiva / Atendimento Educacional Especializado, mais
os Docentes de Educação Física, Arte e Inglês nas turmas
correspondentes;
CONSIDERANDO a importância da promoção dos estudos
e pesquisas entre os docentes e a troca de informações/
experiências sobre o conhecimento de práticas pedagógicas
inovadoras,
DECRETA:
Art. 1º - Fica criado o Prêmio “ PROFESSOR NOTA 10”,
destinado ao corpo docente da Rede Pública Municipal,
como forma de valorizar o trabalho docente e as práticas
pedagógicas de referência para o município, no processo de
ensino e aprendizagem dos alunos, e o seu regulamento.
Parágrafo Único - O tema a ser abordado, na 1ª Edição do

Art. 3º - Dos 12 finalistas que serão premiados, de acordo
com o Artigo 5º da Lei nº 2.617/18, sendo que o melhor projeto
escolhido pela Banca Examinadora será premiado com um
automóvel zero quilômetro.
Art. 4º - As inscrições deverão ocorrer no período, conforme
definido no Anexo I, a ser realizada pelo próprio docente, por
meio de preenchimento de ficha própria de inscrição (Anexo
III), e apresentação do crachá com a data de admissão e/
ou Demonstrativo de Pagamento (holerite) acompanhado de
documento individual com foto, a saber, cédula de identidade
(RG) ou carteira nacional de habilitação (CNH).
Parágrafo Único - Será permitida a inscrição por procuração
simples, com firma reconhecida, desde que acompanhada
da documentação comprobatória relacionada no caput deste
artigo.
Art. 5º - As inscrições serão efetuadas pelo Docente na
Unidade Escolar de exercício, para uma modalidade de
Ensino na qual esteja atuando com cargo efetivo, identificando
a classe - ano/disciplina em que ministra aula, atendendo às
seguintes especificações:
I - Docente deverá inscrever-se em um único vínculo;
II - Educação Infantil (Berçário, Maternal, Pré I e Pré II),
Ensino Fundamental ( 1º, 2º e 3º Anos), Ensino Fundamental
(4º e 5º Anos), Educação Inclusiva e Atendimento Educacional
Especializado/ AEE) e os docentes de Educação Física, Arte e
Inglês nas turmas, em que o titular não participe do concurso,
quando escolherá outra turma.
Art. 6º - São requisitos fundamentais para inscrição:
I - ser docente efetivo da Rede Municipal, atuando em sala
de aula;
II - não dispor, em seu histórico funcional, de nenhuma
penalidade funcional no período de 03 (três) anos anteriores à
data da inscrição.
§ 1º - Para todas as inscrições, terá prioridade o docente
titular da classe.
§ 2º - Serão desclassificados do processo os docentes que:
I - se afastarem da regência a qualquer título, durante todo
período do processo, por prazo superior a 15 (quinze) dias
(ininterruptos ou intercalados), os quais terão sua inscrição
correspondente anulada;
II - terem recebido advertência ou sanções funcionais
durante o processo, os quais não poderão participar da etapa
final.
Art. 7º - A organização do trabalho dar-se-á em atendimento
às seguintes fases:
I - inscrições na Unidade Escolar;
II - encaminhamento à Secretaria Municipal de Educação
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das respectivas inscrições;
III - divulgação dos inscritos;
IV - entrega dos Projetos na Secretaria Municipal de
Educação;
V - divulgação pela Secretaria Municipal de Educação dos
projetos deferidos;
VI - desenvolvimento do Projeto e construção do portfólio;
VII - análise dos portfólios, pela Banca Examinadora;
VIII - apresentação presencial individual dos 12 finalistas
para a Banca Examinadora;
IX – premiação.
§ 1º - As datas correspondentes a cada fase estão
detalhadas no Anexo I do presente Decreto.
§ 2º - A inscrição corresponderá à aceitação, pelo
participante, das disposições do presente Decreto e Anexos.
Art. 8º - A avaliação dos trabalhos será composta por duas
fases diferentes e pontuadas de forma cumulativa e sigilosa
durante todo o processo, a saber:
Fase I - análise do Projeto pela Banca Examinadora;
Fase II - análise do Portfólio pela Banca Examinadora;
Parágrafo Único – Banca Examinadora é a Comissão
de Análise que será formada por profissionais renomados
indicados pela Secretária Municipal de Educação, ou por
empresa contratada para tal finalidade.
Art. 9º - A análise e avaliação dos projetos apresentados
pelos professores inscritos, independentemente da fase em
que ocorrerem, seguirão os seguintes critérios:
I - observação da atuação do profissional, pela Equipe
Gestora da Unidade Escolar e Supervisão de Ensino da
Secretaria Municipal da Educação;
II - comprovação da atuação docente, durante o ano letivo,
mediante relatos, fotos, filmagens e produção das crianças;
III - comprovação de apropriação e comprometimento pela
aprendizagem de conteúdos relevantes do currículo escolar;
IV - tratamento pedagógico interdisciplinar que considere a
realidade do aluno, comunidade e mundo atual;

Ano 11 | Edição nº 620 | Itapevi, 09 de abril de 2019

5

alunos;
XII - atuação em conformidade com a Proposta Pedagógica
da Escola.
Art. 10 -0 A análise do projeto prevista no artigo 8º deste
Decreto, tem caráter eliminatório.
§ 1º - A respectiva apresentação do projeto deverá atender
o correspondente ao Anexo II, do presente Decreto.
§ 2º - Serão desclassificados os projetos que não estiverem
voltados às propostas educacionais e que não atendam ao
requisito de originalidade e/ou representem plágios (cópias da
rede mundial de computadores internet e/ou outros).
§ 3º- Somente permanecerão participando do processo
os docentes que obtiverem o deferimento da inscrição e da
aprovação do projeto.
Art. 11 --As avaliações do Projeto de que trata a Fase
I, do Art. 8º deste Decreto, serão conduzidas por Banca
Examinadora, e a nota máxima de 5,0 (cinco) pontos, em cada
critério.
Art. 12 - Os Portfólios representam documentação oficial
de participação no Prêmio ”PROFESSOR NOTA 10”, sendo
necessário que observem as seguintes regras:
I - avaliação dos Portfólios, conforme cronograma (Anexo
I);
II - fidelidade no desenvolvimento do trabalho elaborado à
proposta do projeto inicial;
III - coerência entre os registros e desenvolvimento no
projeto.
Art. 13 - A avaliação do Portfólio, pela Banca Examinadora,
prevista na Fase II Artigo 8º, do presente Decreto, poderá
atingir o máximo de (20,0) vinte pontos, em cada critério.
Parágrafo único. Serão critérios de avaliação do portfólio a
serem usados pela Banca Examinadora:
I - metodologia - organização e estruturação do processo e
das práticas pedagógicas eficazes e coerentes;
II - clareza e fluência na exposição das ideias;
III - evidências sobre a metodologia aplicada, por meio de
registros conforme os apresentados no inciso IX do Artigo 9º.
IV - reflexão sobre o processo;

V - consciência pedagógica e clareza conceitual;
VI - apresentação de estratégias inovadoras no tratamento
de questões relativas ao processo de ensino – aprendizagem;

Art. 14 - Caso haja empate na nota final entre os docentes,
será considerado vencedor aquele que:

VII - uso inovador do material didático utilizado pelo
município e de recursos convencionais;

I - obtiver a maior nota conforme os incisos I e III do Artigo

VIII - comprovação da melhoria no desempenho das notas
dos alunos devido a realização, em sala de aula, do projeto
em análise;
IX - assiduidade no trabalho;
X - relacionamento cordial com todos os membros da
comunidade escolar;
XI - relacionamento cordial com pais e responsáveis dos

12;
II - tiver maior tempo de vida funcional no magistério da
rede oficial de ensino municipal;
III - apresentar o menor número de faltas no período de
01/11/18 a 01/11/19.
Art. 15 - Caberá ao Diretor da Unidade Escolar, em
conformidade com as datas previstas em cronograma ( Anexo
I):
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I - providenciar atendimento a docentes para efetivação
das inscrições, encaminhando-as à Secretaria Municipal de
Educação;
II - protocolar as inscrições dos docentes inscritos na
Secretaria da Educação;
III - prever, em parceria com o Coordenador Pedagógico:
a) acompanhamento dos projetos por períodos;
b) utilização do espaço físico na unidade escolar para
armazenamento seguro dos portfólios, com acesso apenas a
docentes inscritos e profissionais responsáveis por período.
Art. 16 – Caberá a Banca Examinadora:
I - pontuar todos os participantes nas 02 (duas) fases
enumeradas no Artigo 8º deste Decreto, avaliando e atribuindo
notas aos trabalhos apresentados.
II - elaborar relatórios de avaliação dos trabalhos
apresentados pelos docentes, que contemplem os critérios
deste Decreto, bem como em ordem decrescente de pontuação
dentro dos respectivos segmentos.
Art. 17 - Será de responsabilidade da Secretaria Municipal
da Educação:
I - divulgar o Prêmio “PROFESSOR NOTA 10”, as
convocações para apresentações de portfólios e seus
resultados no Diário Oficial do Município;
II - coordenar as atividades relativas a entrega dos prêmios,
condecorações e organização do evento final.
Art. 18 - A solenidade de entrega dos prêmios será feita
em sessão pública, com a presença de todos os docentes
regularmente classificados.
Art. 19 - Os casos omissos deste Decreto serão resolvidos
pela Secretária Municipal da Educação.
Art. 20 - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de Itapevi, 04 de abril de 2019.
IGOR SOARES EBERT
PREFEITO
Publicada, por afixação, no lugar de costume e registrada
em livro próprio, na Prefeitura do Município de Itapevi, aos 04
de abril de 2019.
MARCOS FERREIRA GODOY
SECRETÁRIO DE GOVERNO
ANEXO I
CRONOGRAMA
1 - Período de inscrição na Unidade Escolar: 11,12,15,16
e 17/04/2019;
2 - Entrega das inscrições na SME: 22/04/2019;
3 - Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas:
24/04/2019;
4 - Prazo para interposição de recursos das inscrições
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indeferidas: 25 e 26/04/2019;
5 - Divulgação do julgamento dos recursos: 29/04/2019;
6 - Entrega dos Projetos na SME até: 03 /05/2019;
7 - Divulgação das projetos deferidos: 07/05/2019;
8 - Período de desenvolvimento do Projeto: 08/05/2019 a
31/10/2019;
9 - Período de avaliação dos Portfólios “in loco”- 08/05/2019
a 31/10/2019;
10 - Divulgação do Resultado Final – 04/11/2019;
11 - Prazo para interposição de recursos do Resultado
Final – 06/11/2019;
12 - Divulgação do julgamento dos recursos – 07/11/2019;
13 - Apresentação dos doze finalistas para a Banca
Examinadora – 12/11/2019;
14 - Publicação da listagem definitiva – 12/11/2019;
13 - Premiação dos 12 Finalistas e do vencedor do melhor
projeto - novembro/2019
ANEXO II
DO PROJETO
Partes do projeto/ Letra Arial - Tamanho 12
a- Capa: Nome da Escola, Nome do Docente, Título do
Projeto, Turma que será trabalhada, Município de Itapevi/SP.
b - Folha de rosto : Identificação do Trabalho, com nome
do autor, Turma de realização e desenvolvimento do Projeto,
Período, Área do Conhecimento, Município de Itapevi/SP.
c - Sumário: Enumerar as divisões e subdivisões do
trabalho na mesma ordem que aparecem na parte textual.
d - Introdução: Apresentar de forma clara e objetiva o
conteúdo que será desenvolvido no trabalho, e informações
que apresentem o tema e identifiquem a sua importância.
e - Justificativa: Justificar o tema e apresentar as razões do
que será desenvolvido.
f - Objetivos: O que pretende alcançar com o projeto objetivos gerais e específicos.
g - Procedimentos Metodológicos (Desenvolvimento):
indicar os procedimentos didáticos que serão desenvolvidos,
os conteúdos que serão trabalhados, recursos que serão
utilizados para atingir os objetivos.
h – Conclusão.
i - Fundamentação Teórica, conforme inciso III, parágrafo
único do Artigo 8º.
j - Referências Bibliográficas.
k - Anexos: tabelas, gráficos, desenhos, mapas,
questionários, depoimentos e outros que julgar importantes.
As citações devem seguir normas da ABNT.
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ANEXO III
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nº__________- Para uso da escola

comunidade escolar;

RE __________ Nome _____________________________

XII - atuação em conformidade com a Proposta Pedagógica
da Escola.

XI - relacionamento cordial com pais e responsáveis dos
alunos;

Sede de Frequência ______________________________
Endereço: ___________________________nº________

2 - Fase 2 - Análise dos Portfólios - Total de Pontuação:

Bairro: ___________________ Cidade ______________

I - avaliação dos Portfólios, conforme cronograma (Anexo

CEP:___________ Email ____________ Telefone _______

I);

RG. ______________ CPF ________________________

II - fidelidade no desenvolvimento do trabalho elaborado à
proposta do projeto inicial;

Nível/ Modalidade de Ensino:
1 - Educação Infantil: Berçário ( ) Maternal ( ) Pré I ( ) Pré II

III - coerência entre os registros e desenvolvimento no
projeto.

2 - Ensino Fundamental : 1º Ano ( ) 2º Ano ( ) 3º Ano

.............................................................................................................................................

Secretaria de Planejamento

3 - Ensino Fundamental: 4º Ano ( ) 5º Ano( )
4 - Educação Inclusiva e Atendimento Educacional
Especializado: ( )
Docente Titular/ Especialista
Docente Polivalente ( ) Inglês ( ) Arte ( ) Educação Física ( )
Ano/
Turma
que
desenvolverá
projeto:_____________________________

o

Itapevi, _____ de abril de 2019.
Assinatura do Docente_____________________________
Deferido ( ) Indeferido( )
Assinatura do Diretor_____________________________
ANEXO IV
INSTRUMENTOS/CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1 - Fase I - Análise do Projeto pela Banca Examinadora Total de pontuação:
I - observação da atuação do profissional, pela Equipe
Gestora da Unidade Escolar e Supervisão de Ensino da
Secretaria Municipal da Educação;
II - comprovação da atuação docente, durante o ano letivo,
mediante relatos, fotos, filmagens e produção das crianças;
III - comprovação de apropriação e comprometimento pela
aprendizagem de conteúdos relevantes do currículo escolar;
IV - tratamento pedagógico interdisciplinar que considere a
realidade do aluno, comunidade e mundo atual;
V - consciência pedagógica e clareza conceitual;
VI - apresentação de estratégias inovadoras no tratamento
de questões relativas ao processo de ensino – aprendizagem;
VII - uso inovador do material didático utilizado pelo
município e de recursos convencionais;
VIII - comprovação da melhoria no desempenho das notas
dos alunos devido a realização, em sala de aula, do projeto
em análise;
IX - assiduidade no trabalho;
X - relacionamento cordial com todos os membros da

Comunicados
A Secretaria Municipal de Planejamento faz saber que
firmou o seguinte Acordo de Cooperação. Cooperador:
Leandro Tolentino Costa Itapevi ME. Objeto: Cooperação para
doação de 150 Mouse Pad para o Município. Valor: sem custo
para a Prefeitura. Prazo: 20 dias contados da assinatura do
Acordo.
.............................................................................................................................................

Ano 11 | Edição nº 620 | Itapevi, 09 de abril de 2019

DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Secretaria Administração e Tecnologia
Convocação

Concursos Públicos/Processos Seletivos

CONVOCAÇÃO
Processo Seletivo PMI 001/2018
Estagiários
P. M. Itapevi – Proc. Nº 21012/2018 – Processo Seletivo PMI 01/2018 - Contratação
de Estagiários dos cursos de Administração, Ciencia da Computação, Direito,
Pedagogia.
A Secretária Municipal de Administração e Tecnologia CONVOCA os candidatos
CLASSIFICADOS abaixo relacionados de acordo com Item 8 do
Edital do
Processo Seletivo 01/2018 - para exercer a função de estagiário da Prefeitura
Municipal de Itapevi. O classificado deverá comparecer junto ao Departamento de
Gestão de Pessoas, sito à Rua Isola Belli Leonardi, nº 8 - 1º andar - Nova Itapevi,
Itapevi/SP, no prazo de 72 (Setenta e duas) horas, nos dias 10, 11 e 12 de Abril de
2019 , no horário das 08:00 ás 17:00 sob pena de deserção. Itapevi, 09 de Abril de
2019.
ESTAGIÁRIO-ADMINISTRAÇÃO
LISTAGEM CLASSIFICAÇÃO GERAL
CLAS

NOME

RG

22

YASMIN NICOLE SILVA DE SANTANA

39686983X-SP

23

VALDENICE SOARES DOS SANTOS

600855673-SP

ESTAGIÁRIO-CIENCIA DA COMPUTAÇÃO
LISTAGEM CLASSIFICAÇÃO GERAL
CLAS

NOME

RG

2

LEANDRO CARDOSO REIS

38717218x-SP

3

JOÃO VICTOR SILVA DA CRUZ

397284974-SP

4

KEYLLA OLIVEIRA SILVA

55229407X-SP

ESTAGIÁRIO-DIREITO
LISTAGEM CLASSIFICAÇÃO GERAL
CLAS

NOME

RG

46

JAQUELINE ALVES BELÉM

60602752-SP

47

LAÍS REGINA RODRIGUES DE CARVALHO

419395131-SP

48

SIBELE SANTOS DAS NEVES

49

BRENDA CORDEIRO DA ROCHA

50

CAROLINE TAVARES BORGES

452718429-SP
50.129.260.3-SP
38914728X-SP

ESTAGIÁRIO-PEDAGOGIA
LISTAGEM CLASSIFICAÇÃO GERAL
CLAS

NOME

RG

15

VIRNA BACCAS BEZERRA DE MELO

343063116-SP

16

ROSIMARY RAMOS BROCHADO

146466036-SP

17

LUCILENE APARECIDA DE LIMA GARCIA

309391222-SP

18

ERICA CRISTINA DOS SANTOS COSTA

43356303-5-SP

19

BARBARA AZEVEDO LIMAS

232655005-SP

20

FABIANA MEIXEDO BARRETO BELLI

408609515-SP

21

SELMA FONSECA SANTOS

387462958-SP

Publicação autorizada pela Secretária Municipal de Administração e Tecnologia
Paula Pezzoni Schekiera
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ITAPEVIPREV
Atos Oficiais
Portarias
Publicação de Portarias de nº 022/2019 a 026/2019
022/2019

ELIANA DE JESUS
VERDADEIRO

Aposentadoria por Invalidez com
Proventos Proporcionais ao Tempo de
Contribuição, a partir de 01/04/2019,
conforme processo nº 006324/2015.

023/2019

ELIETE DA SILVA

Aposentadoria Voluntária por Idade e
Tempo de Contribuição com Proventos
Integrais, a partir de 08/04/2019,
conforme processo nº 000076/2014.

024/2019

MARCIA DE MORAES

Aposentadoria Voluntária (ESPECIAL
PROFESSOR) por Idade e Tempo de
Contribuição com Proventos Integrais, a
partir de 08/04/2019, conforme processo
nº 000129/2017.

025/2019

MARIA DAS GRAÇAS DE
ALCANTARA

Aposentadoria Voluntária por Idade e
Tempo de Contribuição com Proventos
Integrais, a partir de 08/04/2019,
conforme processo nº 000197/2018.

026/2019

LUCIANE SANCHES
CASAGRANDE

Aposentadoria por Invalidez com
Proventos Proporcionais ao Tempo de
Contribuição, a partir de 08/04/2019,
conforme processo nº 014628/2003.

Publicação autorizada pela Superintendente – Valéria
Cristina Ianaconi
.............................................................................................................................................
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