
 

 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ – PI  

AV. AGOSTINHO BARBOSA, N° 420, CENTRO 

CNPJ: 01.612.592/0001-65 

 

Lei n.º 217/2022 

Altera a Lei Municipal nº 197/2021 de Nossa 

Senhora do Nazaré e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, 

ESTADO DO PIAUÍ, no uso de  suas atribuições legais, faz saber que o Poder 

Legislativo Municipal aprovou e ela sanciona a alteração da Lei Municipal nº 

197/2021 que agora passa a viger com a seguinte redação: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Fica Regulamentada a atuação dos Professores Específicos e Gestores no 

âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Nossa Senhora de Nazaré-PI, que 

se insere na política do Novo EJA, com o fito de aperfeiçoar as práticas 

educacionais na modalidade. 

CAPÍTULO II 

DO PROFESSOR NO ÂMBITO DO EJA 

Art. 2º Poderá atuar como Professor Específico do EJA o profissional portador de 

titulação, certificação ou experiência comprovada na atividade educacional, para o 

exercício de trabalho de natureza temporária, para atuar como Professor e 

Coordenador de turmas do Programa Novo Eja realizados pela Secretaria Municipal 

de Educação do Município de Nossa Senhora de Nazaré-PI. 

§ 1º - A Secretaria Municipal de Educação realizará o pagamento dos professores 

específicos aprovados no processo seletivo 001/2021, após o fechamento de cada 

bimestre, sendo o total de 06 (seis) ciclos bimestrais. 

§ 2º - A Remuneração a que se refere o §1º será computada para os fins do limite de 

gastos com profissionais da educação previsto no art. 212-A, inciso XI, da 

Constituição Federal. 

 



 

§ 3º - O Professor Específico será remunerado com 1 (hum) salário mínimo ao final 

de cada ciclo bimestral. 

Art. 3º O Professor Específico e o Coordenador de turmas poderá receber um 

incentivo para ajudar a custear cursos de qualificações na área da educação.  

CAPÍTULO IV 

DA VIGÊNCIA 

Art. 4º A participação do Professor Específico ocorrerá por um período de até dois 

anos a contar da data de assinatura do Termo de Compromisso, permitida a 

prorrogação. 

§ 1º A renovação do período a que se refere o caput deste artigo envolverá o 

processo instruído com o relatório e com a avaliação de desempenho das atividades 

desenvolvidas pelo Professor Específico no período anterior. 

§ 2º Cabe ao Coordenador Geral de Programa e aos Coordenadores de turmas 

decidir sobre a renovação do período de atividades, mediante análise dos 

documentos mencionados no caput deste artigo. 

Art. 5º A produção científica ou técnica do Professor Específico, resultante das 

atividades desenvolvidas durante o período em que exercer atividade vinculada a 

municipalidade, deverá mencionar a relação correspondente do profissional com a 

SME. 

Art. 6º O encerramento da participação do profissional como Professor Específico 

na SME ocorrerá: 

I - A pedido do Professor; 

II - Por decisão justificada do Coordenador Geral do Programa ou dos 

Coordenadores de turmas.  

III - Em função do término do prazo celebrado no termo de adesão. 

Art. 7º Ao encerrar sua adesão, em quaisquer dos três casos previstos no artigo 

anterior, o profissional fará jus a um Certificado de Participação como Professor 

Específico, emitido pela SME. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 8º O Professor Específico compromete-se, durante o período de realização de 

suas atividades, a observar e cumprir a Legislação Federal e Municipal, sob pena de 

suspensão das atividades, assegurando-lhe, em todos os casos, o direito à ampla 

defesa. 

Art.9º As atividades de ensino desenvolvidas pelos Professores Específicos serão 

exercidas em locais a serem desiginados pela Secretaria de Educação, com turmas 

formadas por no mínimo 06 alunos. 

Art.10º Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário(a) Municipal de Educação 

ou Coordenador Geral, respectivamente, conforme se tratar a área de interesse. 

Art. 11º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE 

NAZARÉ, Estado do Piauí, aos 15dias do mês de fevereiro de 2022. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

DOS CARGOS 

 

FUNÇÃO QUANTITATIVO REMUNERAÇÃO FORMA  

Coordenador de turma 1 a cada 7 turmas R$ 1.212,00 MENSAL 

Professor Específico De acordo com as 

matriculas  

R$ 1.212,00 BIMESTRAL 

Supervisor 1 R$ 2.000,00 MENSAL 

Coordenador Rural 1 R$ 1.500,00 MENSAL 

Coordenador Urbano 1 R$ 1.500,00 MENSAL 

Apoio Técnico 2 R$ 1.100,00 MENSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




