
 

                     PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
                     ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

                      SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

 

 

EDITAL Nº 04/2019  

CONCURSO DE REMOÇÃO – MAGISTÉRIO  

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, torna 

pública, por intermédio deste Edital, a realização de Concurso de Remoção para servidores efetivos, 

ocupantes dos cargos de magistério, com observância das disposições a seguir: 

1. O presente Edital estabelece normas e procedimentos para o Concurso de Remoção, 

previsto no artigo 6º da Lei nº 054, de  23 de dezembro de 1997 do Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Municipal, e  obedecerá o seguinte cronograma: 

 
 Período Horário Local 

Inscrições 25 a 27/11/2019 9h do dia 25/11 a 23h59min 

do dia 27/11/2019  
Pela internet no sítio 

buzios.rj.gov.br  

Entrega da 

Documentação 

28 e 29/11/2019 9h às 16h CEPEDE – Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Educação. 

Divulgação do 

Resultado 

03/12/2019 A partir das 10h Pela internet no sítio 

buzios.rj.gov.br. 

Período para Recursos 04/12/2019 9h as 12h 

13h as 16h 
Sede da Secretaria Municipal de 

Educação, Ciência e Tecnologia.  

Divulgação da 

Classificação Final 
 

05/12/2019 

 

A partir das 10h 

Pela internet no sítio 

buzios.rj.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolha  

 

 

 

 

 

 

06/12/2019  

 

8h30min as 11h30min – 

Professores habilitados para 

atuar na Educação Infantil e 

nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 
 

13h as 14h30min – 

Professores de Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa e 

Arte e Cultura.  
 

15h as 16h30min – 

Professores de  História e 

Geografia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEPEDE – Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Educação. 

 

 

 

09/12/2019  

 

 

 

8h30min as 10h – Professores 

de Matemática, Ciências e 

Educação Física. 
 

10h30min as 12h – Professor 

Orientador Educacional e 

Professor Supervisor Escolar 
 

         

  1.1. Os interessados deverão preencher formulário de inscrição (anexo I) emitido pela 

internet no sítio buzios.rj.gov.br,  assumindo inteira responsabilidade pelas informações fornecidas. 

 

1.2. Poderão concorrer à remoção os professores efetivos em regência na educação infantil, 

nos anos iniciais do ensino fundamental e nos anos finais do ensino fundamental (de acordo com as 

Publicado no Boletim Oficial do Município 
de Armação dos Búzios nº 1016, de 20 e 21 
de novembro de 2019. 



 

                     PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 
                     ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

                      SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

disciplinas previstas no cronograma deste Edital), assim como os de assessoria pedagógica 

(professor orientador educacional e professor supervisor escolar). 

1.3. Será vedada a participação de servidor em estágio probatório ou em processo de 

readaptação. 

 

1.4. Considera-se em efetivo exercício o servidor do magistério que se encontrar: 

 I - em Licença Especial; 

II - em Licença Maternidade; 

III - em Licença de Gala e Nojo; 

IV - em Licença Prêmio; 

V - em Função na SEME.     

 

1.5. O tempo de efetivo exercício será calculado considerando o período compreendido entre 

a data de início do exercício do candidato na unidade escolar e o último dia de inscrição para a 

remoção, sendo atribuídos 5 (cinco) pontos por ano trabalhado no exercício da função do cargo na 

Rede Municipal de Ensino de Armação dos Búzios. 

 

1.6. O concurso de remoção não pode acarretar desvio de função, para qual o profissional foi 

admitido. 

 

1.7. A inscrição para movimentação por remoção caracteriza aceitação das normas contidas 

no presente Edital. 

 

2. O interessado na remoção com impedimento de comparecer nos locais destinados para 

entrega de documentação e/ou para a escolha poderá emitir procuração para terceiros, desde que 

apresente o documento com firma reconhecida (anexo II). 

 

3. Os candidatos deverão imprimir o formulário de inscrição e apresentar no CEPEDE – 

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, situado à Avenida dos Desportistas, Quadra 7- 

Lote 4- São José, Armação dos Búzios, conforme cronograma, juntamente com o contracheque 

(último mês) e declaração ou declarações de tempo de serviço (anexo III), devidamente assinada e 

carimbada pelo (a) diretor (a) das unidades escolares onde atuou.  

I - caso o servidor não tenha feito remoção poderá utilizar declaração das unidades escolares, 

em que esteve em exercício, ainda que tenha atuado por remanejamento. 

II - tendo o servidor passado por processo de remoção, as declarações de tempo de serviço só 

poderão ser utilizadas a partir da última movimentação realizada. 

III - O candidato deverá entregar a documentação em envelope, que após a conferência do 

servidor será lacrado para contagem de pontos no setor de Recursos Humanos da Secretaria 

Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.     

IV - Os candidatos receberão protocolo da entrega dos documentos comprobatórios listados 

no formulário de inscrição. 

V - Não serão aceitos formulários ou declarações com emendas e rasuras. 

VI - Não serão aceitas inscrições em que a documentação listada no formulário não for 

compatível com os comprovantes apresentados.   
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3.1. A remoção obedecerá rigorosamente, a ordem de classificação dos candidatos, obtida 

mediante contagem de pontos apurados de acordo com os seguintes critérios: 

 

I - 1(um) ponto por mês, desprezadas as frações, independente do local de exercício. 

a. Não serão pontuados os meses em que o servidor apresentar falta sem justificativa. 

 

II - Ao total de pontos obtidos serão adicionados: 

a. 5 (cinco) pontos por cada ano letivo de frequência integral, isto é, sem interrupção por 

qualquer tipo de falta ou licença, excetuando-se as especificadas no item 1.3, deste Edital;  

b. 3 (três) pontos por cada ano letivo para quem tiver até 5 (cinco) faltas abonadas (atestado 

médico ou justificativa junto à direção);  

c. 5 (cinco) pontos por cada período de 3 (três) anos letivos consecutivos de efetivo exercício 

na mesma unidade escolar.   

 

Parágrafo único. Sem a entrega das declarações originais emitidas pelos diretores das escolas 

em que atuou não haverá cômputo das pontuações previstas nos incisos I e II do item 3.1. 

 

3.2.  Serão utilizados como critérios de desempate para classificação dos candidatos: 

I - maior tempo de serviço de acordo com a data de ingresso por Concurso Público;  

II- maior idade. 

 

3.3.  Não concordando com o número de pontos obtidos, o interessado terá direito a entrar 

com recurso de acordo com o cronograma deste Edital. 

  

4. A escolha, pelo candidato, será realizada nos dias 6 e 9 de dezembro, no CEPEDE, de 

acordo com o agendamento de horários constante no cronograma deste Edital.  

   I - O candidato que não comparecer à escolha perderá o direito a remoção. 

II - O candidato que chegar atrasado escolherá imediatamente após aquele que estiver 

fazendo sua opção, mesmo que tenha obtido melhor classificação, sem invalidar as escolhas 

anteriores. 

 

5. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo setor de Recursos Humanos da 

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, sob a decisão final do Secretário de 

Educação, quando houver necessidade. 

 

6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Armação dos Búzios, 21de novembro de 2019. 

 

Carlos Eduardo Roballo Ferreira 

Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia. 
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ANEXO I – EDITAL Nº 04/2019 

CONCURSO DE REMOÇÃO – MAGISTÉRIO 

 

Formulário de Inscrição 

(Preencher para ser anexado ao envelope que será lacrado) 

. 

Nome completo: ........................................................................................................................... 

Cargo: ................................................................................. Matrícula: ........................................ 

Disciplina/área do conhecimento (quando houver): ....................................................................... 

Escola de lotação atual: ................................................................................................................. 

Telefone Res.: .............................................. Celular: ................................................................... 

 

 Discriminação dos documentos constantes no envelope Rubricar 

conferência 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Data da entrega da documentação: ................................................................................................. 

Assinatura do Candidato: ............................................................................................................... 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (via para o candidato) 

Nome Completo do Candidato:............................................................................................................... 

Cargo: .......................................................................................... Matrícula: ....................................... 

Data da entrega da documentação: ........../.........../......... 

Assinatura e matrícula do servidor que recebeu a documentação: 

............................................................................................................................................................... 
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ANEXO II – EDITAL Nº04/2019  

CONCURSO DE REMOÇÃO – MAGISTÉRIO 

 

 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento particular de procuração, eu 

______________________________________________________________ (nome do servidor), 

_________________________ (nacionalidade), ______________________________  (cargo), 

_________________________ (nº de matrícula), __________________________________ 

portador (a) da cédula de identidade nº __________________________________(órgão expedidor e 

Estado), e CPF nº_____________________________, residente e domiciliado (a) 

____________________________________________________________________________,  

nomeio e constituo _________________________________________________________, 

______________________ (nacionalidade). ______________________(estado civil), portador (a)  

da cédula de identidade nº ___________________________________ (órgão expedidor e Estado), e   

CPF nº _______________________________, a quem confio amplos poderes para representar-me 

no processo de remoção junto à Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, podendo 

praticar todos os atos necessários ao desempenho deste processo, seja para entrega de documentação 

ou escolha de unidade escolar, diante da minha ausência. 

 

 

______________________ (cidade), ____ de _____________________ de _________ 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do servidor com firma reconhecida 
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ANEXO III – EDITAL Nº04/2019  

CONCURSO DE REMOÇÃO – MAGISTÉRIO 

 

(Informar cabeçalho constando nome da unidade escolar) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro, para fins de comprovação de frequência, junto à Secretaria Municipal de Educação 

Ciência e Tecnologia que revendo os arquivos desta unidade escolar, constatei que 

____________________________________________ servidor efetivo no cargo de 

__________________________, matrícula nº _________________ atuou neste estabelecimento de 

ensino, lecionando a disciplina de __________________________ (escrever quando for o caso), 

segundo discriminação abaixo:  

 

ANO PERÍODO 
FALTAS 

OBSERVAÇÕES 
Justificadas Não justificadas 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Armação dos Búzios, ____ de _____________________ de _________ 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura e carimbo da direção 


