
Circular n° 001/2012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Dispõe sobre organização da 

jornada semanal de trabalho dos 

docentes que integram o 

magistério público municipal de 

Itapema, ligado a Secretaria 

Municipal de Educação, e dá 

outras providências. 

 

CONSIDERANDO, a Audiência realizada em 17 de agosto de 2012, na 

Procuradoria Regional do Trabalho da 12° Região, em referencia ao 

Procedimento Preparatório n° 000739.2001.12.000/0; 

 

CONSIDERANDO, o acordado entre Ministerio Público do Trabalho e o 

Municipio de Itapema 

 

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, edita a 

seguinte  

CIRCULAR 

 

Art. 1° Esta circular regulamenta, até nova proposta, a jornada de trabalho 

a ser desenvolvidas pelos docentes que integram o magistério público 

municipal de Itapema. 

 

Art. 2° A jornada de trabalho dos docentes que integram o magistério 

público de Itapema, será de: 

 

Carga Horária Número de horas-aula 

semanais de 45 min. 

Período de Hora-

Atividade extraclasse de 

45 min. 

40 32 8 

30 24 6 



20 16 4 

10 8 2 

 

  

 Art. 3° Será criado no prazo de sessenta (60) dias Comissão que irá 

concluir os estudos para aplicação do período de 1/3 de hora-atividade 

conforme preconiza a Lei Federal n° 11738/2008. 

 Paragrafo único. A Comissão será composta da seguinte forma, e 

nomeada por ato próprio do Poder Executivo: 

 I – um (01) representante do COMED indicado pelo Municipio; 

 II – um (01) representante do COMED indicado pelo Sindicato dos 

Servidores Municipais de Itapema – SISEMI; 

 III – dois (02) representantes do Sindicato dos Servidores Municipais de 

Itapema – SISEMI; 

 IV – dois (02) representantes do Municipio; 

 V – dois (02) representantes dos professores que lecionam de 5° a 8° 

Série, indicados pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Itapema – 

SISEMI; 

  

 Art. 4° Fica revogado de forma integral a Circular n° 01/2010. 

 

 Art. 5° Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Itapema, 20 de agosto de 2012 

 

 

Marina Gobbo Agnoletto 

Secretária Municipal de Educação  


