
  

 

 

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

GABINETE DA SECRETÁRIA 

 
RESOLUÇÃO/SEMED N.º 21/2021 

Estabelecem as normas e procedimentos para permutas entre 

os Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino de 

Armação dos Búzios, ocupantes de cargos efetivos e outras 

Redes Públicas de Ensino, para o ano letivo de 2022. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DOS PARTICIPANTES 

 

Art. 1º. Estabelecer normas e procedimentos para permutas entre os profissionais da Educação 

da Rede Municipal de Ensino de Armação dos Búzios e outras Redes de Ensino Pública. 

 

Art. 2º. Todos os profissionais da educação concursados, em exercício e vinculados à Secretaria 

Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (SEMED), poderão solicitar a permuta.  

  

Parágrafo único: Os profissionais que se encontrarem em estágio probatório poderão solicitar 

permuta, ficando, entretanto, suspenso o estágio probatório até seu retorno ao Município.  

  

 CAPÍTULO II 

DAS REGRAS PARA OS SERVIDORES EM REGIME DE PERMUTA 

 

 

Art. 3º. A inscrição para permuta caracteriza aceitação das normas contidas nesta Resolução.  

  

Art. 4º. Ao firmar o acordo de permuta, o profissional efetivo vinculado à Secretaria Municipal de 

Educação, Ciência e Tecnologia, fica ciente que estará submetido às seguintes regras:  

  

I - Em caso de retorno para a Rede Municipal de Ensino de Armação dos Búzios, antes do 

prazo determinado, seja por desistência de uma das partes ou por determinação administrativa, o 

profissional será encaminhado pela SEMED para o local onde houver vaga, não sendo-lhe 

assegurado o retorno imediato ao local de lotação;  

II - Todas as questões relacionadas a horário e ao cotidiano de trabalho deverão ser resolvidas 

no sistema público para o qual foi permutado, devendo cumprir as regras do local assumido na 

permuta;  

III - O profissional permutado perderá o direito ao auxílio transporte, caso utilize o benefício;  

IV- Será de responsabilidade do profissional permutado procurar a SEMED para saber a data da 

inscrição de permuta para o ano letivo seguinte, sendo vedada a renovação automática de permuta.  

V - Caberá ao servidor permutado informar o registro de ponto, via declaração de frequência 

emitida pelo órgão em exercício, até o dia 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, sujeitando-se à 

suspensão de pagamento pelo não envio.   

VI - O servidor admitido por permuta na Rede Municipal de Ensino de Armação dos Búzios será 

submetido à avaliação de desempenho funcional, realizada semestralmente e tendo registro negativo 

referente à sua atuação, a permuta poderá ser cancelada ou impedida de renovação para o ano 

seguinte.    
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Art. 5º. O permutado admitido no município de Armação dos Búzios estará submetido ao cumprimento 

da carga horária e regras desta Rede de Ensino.   

.  

Art. 6º. Preferencialmente, o profissional permutado para o município de Armação dos Búzios, deverá 

desempenhar a mesma função e atuar no mesmo local de exercício do profissional com ele 

permutado.  

  

§1º Observada a incompatibilidade de vaga para o mesmo local de exercício, conforme 

disposto no item anterior, o permutado admitido para exercício no âmbito da SEMED de Armação dos 

Búzios, será direcionado para onde houver vaga.   

  

§2º O permutado não poderá atuar em secretaria distinta da Educação.  

 

 CAPÍTULO III 

DAS REDES DE ENSINO DOS SISTEMAS PÚBLICOS 

  

Art. 7º.  A permuta não acarretará, por parte do município de origem, nenhuma mudança na 

remuneração do servidor ou qualquer tipo de ônus para a Rede de Ensino cedente.  

  

Art. 8º.  Caberá à Rede de Ensino para onde o permutado estiver atuando, preparar o 

encaminhamento do registro de frequência, informando no documento alguma alteração, como: 

licença médica, acidente de trabalho ou outros, para que seja lançada na sua ficha funcional.  

 

 Parágrafo único: A responsabilidade pelo envio de frequência mensal é de caráter pessoal, 

cabendo ao servidor permutado encaminhar seu ponto ao Município de origem. 

  

ART. 9º.  Em caso de afastamento do profissional permutado, caberá à Rede de Ensino                   

onde estiver atuando substituí-lo.     

  

CAPÍTULO IV 

DA SOLICITAÇÃO  

  

Art. 10.  O profissional que desejar a permuta nova ou renovar a permuta já existente, deverá 

preencher o Requerimento de Permuta e/ou Requerimento de Renovação da Permuta na sede da 

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia - SEMED, situado à Avenida 12 novembro - 

Cem Braças, Armação dos Búzios, no período de inscrição de 10 a 14 de janeiro de 2022, das 9h 

às 16h; conforme descrito no anexo I desta Resolução.  

  

Art. 11.  O procedimento de solicitação da permuta nova se finaliza após a abertura de processo no 

protocolo geral da prefeitura, no período de 17 a 19 de janeiro de 2022, das 10h às 16h; conforme 

descrito no anexo I desta Resolução com a seguinte documentação:  

I - Preenchimento do requerimento específico de permuta com as regras e assinatura dos 

servidores interessados (anexo II);  

II - Fotocópia da Carteira de Identidade das duplas compostas para permuta;  

III - Fotocópia do Contracheque do último mês de ambos os servidores;  

IV – Fotocópia da habilitação profissional para o cargo; 

V - 2 (duas) vias originais documento de NADA OPOR à permuta emitida pela Rede Pública de 

origem do interessado em trabalhar no município de Armação dos Búzios, sendo uma para o processo 

e outra para ser entregue na sede da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia – 

SEMED; 
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VI - O profissional que não tenha exercido mais de 3 (três) anos após sua admissão por 

concurso público, terá que anexar o termo de ciência de suspensão de estágio probatório, para 

constar no processo (anexo IV); 

VII - Termo de compromisso da permuta (anexo V). 

 
 Art. 12.  O procedimento de solicitação da renovação da permuta já existente, finaliza após o 

preenchimento do Requerimento de Renovação da Permuta, no período de inscrição de 10 a 14 de 

janeiro de 2022, das 09h às 16H, conforme constante no Anexo VI desta Resolução, anexando a 

seguinte documentação:  

I - Preenchimento do requerimento específico de renovação de permuta (anexo III);  

II – Declaração de NADA OPOR à permuta emitida pela Rede Pública de origem do interessado 

em trabalhar no município de Armação dos Búzios; 

III - Termo de compromisso da permuta de ambos servidores (anexo V); 

IV - O profissional que não tenha exercido mais de 3 (três) anos após sua admissão por 

concurso público, terá que anexar o termo de ciência de suspensão de estágio probatório, para 

constar no processo (anexo IV).  

 

Art. 13.  Só serão aceitas as solicitações de permutas novas e renovação de permutas, no 

período de inscrição de 10 de janeiro à 14 de janeiro de 2022, para o ano letivo de 2022, 

conforme cronograma no Anexo I desta Resolução.  

  

Art. 14.  Para arquivamento em sua ficha funcional, o profissional em estágio probatório assinará o 

termo de ciência de suspensão de permuta (Anexo IV), no ato da retirada do documento de nada 

opor, na SEMED.     

  

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 15.  A relação das Permutas deferidas será publicada no site oficial do município 

buzios.rj.gov.br, no dia 25 de janeiro de 2022. 

 

Art. 16.   O período de retirada do memorando de encaminhamento para as Unidades Escolares 

dos permutados admitidos, será de acordo com o cronograma do Anexo I deste edital. 

  

Art. 17.   Caberá ao Secretário Municipal de Educação deferir ou não a solicitação.  

  

Art. 18.  Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação de Gestão de 

Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, sob a decisão final da 

Secretária de Educação, quando houver necessidade.  

  

Art. 19.  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  

    

 Armação dos Búzios, 29 de dezembro de 2021.  

 

 

Carla Natália Gomes Marinho Trambaioli 

Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Portaria nº 188, de 27 de Janeiro de 2021 
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RESOLUÇÃO Nº 21/2021 

PERMUTA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

ANEXO I 

CRONOGRAMA DA PERMUTA 

 

 
 

DESCRIÇÃO 

 

PERÍODO 

 

HORÁRIO 

 

LOCAL 

 

 

PERÍODO  

DE  

INSCRIÇÕES 

(PERMUTAS NOVAS E 

RENOVAÇÃO) 

 

 

10/01  

A  

14/01/2022 

 

 

9H AS 12H 

13H AS 16H 

 

SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – 

SEMED - situada na Avenida 12 

novembro - Cem Braças, Armação 

dos Búzios/RJ.  

 

ENTREGA E RETIRADA DO 

“NADA A OPOR” 

 

10/01  

A  

14/01/2022 

 

9H AS 12H 

13H AS 16H 

 

SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – 

SEMED - COORDENAÇÃO DE GESTÃO 

DE PESSOAS - situada na Avenida 12 

novembro - Cem Braças, Armação 

dos Búzios/RJ. 

 

 

ABERTURA DE PROCESSO 

(PERMUTAS NOVAS) 

 

17/01 A 

19/01/2022 

 

 

A PARTIR DAS 10H 

 

PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA 

DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. 

DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA: 

Conforme artigo 4º deste Edital. 

 

 

PUBLICAÇÃO 

DO 

 DEFERIMENTO 

 

 

25/01/2022 

 

A PARTIR DAS 14H 

 

Pela internet no sítio oficial buzios.rj.gov.br 

 

RETIRADA DOS 

MEMORANDOS DE 

ENCAMINHAMENTO ÀS 

UNIDADES ESCOLARES 

 

26 E 27/01/2022 
9H AS 12H 

13H AS 16H 

 

SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – 

SEMED - COORDENAÇÃO DE GESTÃO 

DE PESSOAS - situada na Avenida 12 

novembro - Cem Braças, Armação 

dos Búzios/RJ. 
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RESOLUÇÃO Nº 21/2021 

PERMUTA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

ANEXO II 

REQUERIMENTO DE PERMUTA 

 

Ilma. Srª. Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia; 

 
Eu,_______________________________________________________________________________, cargo de 

___________________________________________, matrícula  nº _______, servidor(a) concursado(a)  

da Prefeitura Municipal de Armação do Búzios, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Ciência e 

Tecnologia - SEMED,   

e _____________________________________________________________________, cargo de 

_______________________________________________, matrícula  nº __________, servidor (a) 

concursado(a) vinculado à Secretaria Municipal de Educação do município de 

_________________________________________________________________________________,vimos 

requerer PERMUTA para o ANO LETIVO DE 2022, tendo ciência das seguintes condições:  

I – Ambos os servidores deverão assinar o Termo de Compromisso de Permuta; 

II - A permuta pode ser desfeita por desistência de uma das partes ou por interesse da Administração, 

estando o servidor vinculado à SEMED de Armação dos Búzios, sujeito a ser encaminhado para onde 

houver vaga, não sendo assegurado o retorno imediato ao local de lotação;  

III - Todas as questões relacionadas a horário e ao cotidiano de trabalho deverão ser resolvidas no sistema 

público para o qual o servidor foi permutado, devendo cumprir a carga horária e as regras do local 

assumido na permuta;  

IV - O profissional vinculado à SEMED de Armação dos Búzios, permutado perderá o direito ao auxílio 

transporte, caso utilize o benefício;  

V - Será de responsabilidade dos profissionais permutados entre si procurar a SEMED para saber a data 

da inscrição de permuta para o ano letivo seguinte, sendo vedada a renovação automática de permuta.  

VI - Caberá ao servidor permutado, vinculado à SEMED de Armação dos Búzios, informar o registro de 

ponto, via declaração de frequência emitida pelo órgão em exercício, até o dia 5º (quinto) dia útil do mês 

subsequente, sujeitando-se à suspensão de pagamento pelo não envio.   

VII - O servidor admitido por permuta na Rede Municipal de Ensino de Armação dos Búzios é submetido à 

avaliação de desempenho funcional, realizada semestralmente, e que negativada sua atuação, a 

permuta poderá ser cancelada ou impedida de renovação para o ano seguinte.    

 Cientes dos termos acima descritos, pedimos deferimento.  

  

Armação dos Búzios, _______ de ________________________ de _________.  

 
 

___________________________________________________________________ 

Assinatura – servidor SEMED de Armação dos Búzios 

Telefone:__________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura – servidor da outra Rede Pública de Ensino 

Telefone:__________________________ 
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RESOLUÇÃO Nº 21/2021 

PERMUTA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

ANEXO III 

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA PERMUTA 

 

Ilma. Srª. Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia; 

 

Eu,_______________________________________________________________________________, cargo de 

___________________________________________, matrícula  nº _______, servidor(a) concursado(a)  

da Prefeitura Municipal de Armação do Búzios, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Ciência e 

Tecnologia - SEMED,   

e ____________________________________________________________________________, cargo de 

________________________________________, matrícula  nº __________, servidor (a) concursado(a) 

vinculado à Secretaria Municipal de Educação do município de 

_________________________________________________________________________________,vimos 

requerer a RENOVAÇÃO DA PERMUTA para o ANO LETIVO DE 2022, tendo ciência das seguintes condições:  

I - Ambos os servidores deverão assinar o Termo de Compromisso de Permuta; 

II - A permuta pode ser desfeita por desistência de uma das partes ou por interesse da Administração, 

estando o servidor vinculado à SEMED de Armação dos Búzios, sujeito a ser encaminhado para onde 

houver vaga, não sendo assegurado o retorno imediato ao local de lotação;  

III - Todas as questões relacionadas a horário e ao cotidiano de trabalho deverão ser resolvidas no sistema 

público para o qual o servidor foi permutado, devendo cumprir a carga horária e as regras do local 

assumido na permuta;  

IV - O profissional vinculado à SEMED de Armação dos Búzios, permutado perderá o direito ao auxílio 

transporte, caso utilize o benefício;  

V - Será de responsabilidade dos profissionais permutados entre si procurar a SEMED para saber a data 

da inscrição de permuta para o ano letivo seguinte, sendo vedada a renovação automática de permuta.  

VI - Caberá ao servidor permutado, vinculado à SEMED de Armação dos Búzios, informar o registro de 

ponto, via declaração de frequência emitida pelo órgão em exercício, até o dia 5º (quinto) dia útil do mês 

subsequente, sujeitando-se à suspensão de pagamento pelo não envio.   

VII - O servidor admitido por permuta na Rede Municipal de Ensino de Armação dos Búzios é submetido à 

avaliação de desempenho funcional, realizada semestralmente, e que negativada sua atuação, a 

permuta poderá ser cancelada ou impedida de renovação para o ano seguinte.    

 Cientes dos termos acima descritos, pedimos deferimento.  

  

Armação dos Búzios, _______ de ________________________ de _________.  

 
 

___________________________________________________________________ 

Assinatura – servidor SEMED de Armação dos Búzios 

Telefone:__________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura – servidor da outra Rede Pública de Ensino 

Telefone:__________________________ 
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RESOLUÇÃO Nº 21/2021 

PERMUTA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO   

 ANEXO IV  

 TERMO DE CIÊNCIA DE SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

  

  

Eu,______________________________________________________________________________, 

cargo de ___________________________________________, matrícula  nº _______, 

servidor(a) concursado(a)  da Prefeitura Municipal de Armação do Búzios, vinculado à Secretaria 

Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia - SEMED, em  processo  de  PERMUTA   

para o Ano Letivo de 2022 com   ______________________________________________, cargo de 

____________________________, matrícula  nº __________, servidor (a) concursado(a) 

vinculado à Secretaria Municipal de Educação do município de 

_________________________________________________________________________________,

tenho ciência, que uma vez admitido (a) em ________/________/________ pela Prefeitura Municipal 

de Armação Búzios, encontro-me em estágio probatório que será suspenso, mediante deferimento da 

permuta, conforme constante nos artigos 11º e 14º desta Resolução, estando o cumprimento do 

referido estágio submetido ao retorno das minhas atribuições do cargo, em efetivo exercício no âmbito 

da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.   

  

Data de admissão (posse) ________/________/________  

 

                       Período restante para término do estágio probatório a contar de _____/____/______  

  

  

Armação dos Búzios, ________, de ___________________ de ___________.        

  

  

_________________________________________________________________  

                                                      Assinatura do servidor   
Telefone:__________________________ 
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RESOLUÇÃO Nº 21/2021 

PERMUTA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO   

  

ANEXO V   

TERMO DE COMPROMISSO DA PERMUTA 

 

 

 Nós, profissionais da educação, relacionados abaixo, comprometemo-nos a cumprir as 

determinações a seguir relacionadas como condições para obtermos a permuta para o Ano Letivo de 

2022: 

 

I - A permuta pode ser desfeita por desistência de uma das partes ou por interesse da Administração, 

estando o servidor vinculado à SEMED de Armação dos Búzios, sujeito a ser encaminhado para onde 

houver vaga, não sendo assegurado o retorno imediato ao local de lotação;  

II - A responsabilidade pelo envio da frequência mensal é de caráter pessoal, cabendo ao servidor 

permutado encaminhar seu ponto ao município de origem;  

III - a Permuta tem validade até 31 de dezembro de 2022 e, após essa data, cada profissional deverá 

apresentar-se ao seu município de origem;   

IV - O servidor admitido por permuta na Rede Municipal de Ensino de Armação dos Búzios será submetido 

à avaliação de desempenho funcional, realizada semestralmente, e que negativada sua atuação, a 

permuta poderá ser cancelada ou impedida de renovação para o ano seguinte.    

V – O servidor permutado assume a responsabilidade de cumprir a carga horária e as atribuições 

inerentes ao cargo no Município de Armação dos Búzios. 

 

 

Armação dos Búzios, _____ de Janeiro de 2022. 

 

 
 

___________________________________________________________________ 

Assinatura – servidor SEMED de Armação dos Búzios 

Telefone:__________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura – servidor da outra Rede Pública de Ensino 

Telefone:__________________________ 

 

 

 


