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Processo nº 11.633/2013 

Projeto de Lei Complementar nº 49/2013  

Autoria: Poder Executivo 

 

EMENDA Nº 

 

  Art. 1º - A Tabela contida no ANEXO I do Projeto de Lei Complementar nº 49/2013 
passará a ter a seguinte redação: 

 

Anexo I 

 

Função de 

Confiança 

Forma de 

Preenchimento 

REQUISITOS 

Diretor de Escola Designação - Docente estável; 

- No mínimo três anos em cargo efetivo de docente na 

Rede de Ensino Municipal; 

- Licenciatura em Pedagogia, preferencialmente com pós-

graduação “lato sensu” em área afim da educação ou 

licenciatura em área afim da educação e pós-graduação 

“lato sensu” em Gestão Escolar. 

Assistente de 

Direção 

Designação - Docente estável; 

- No mínimo três anos em cargo efetivo de docente na 

Rede de Ensino Municipal; 

- Licenciatura em Pedagogia, preferencialmente com pós-

graduação “lato sensu” em área afim da educação ou 

licenciatura em área afim da educação e pós-graduação 

“lato sensu” em Gestão Escolar. 

Orientador de 

Escola 

Designação - Docente estável; 

- No mínimo três anos em cargo efetivo de docente na 

Rede de Ensino Municipal; 

- Licenciatura em Pedagogia ou em área afim da 

educação, preferencialmente com pós-graduação “lato 

sensu” em área afim da educação. 

Orientador de 

Ensino 

Designação - Docente estável; 

- No mínimo três anos em cargo efetivo de docente na 
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Rede de Ensino Municipal; 

- Licenciatura em Pedagogia ou em área afim da 

educação, preferencialmente com pós-graduação “lato 

sensu” em área afim da educação. 

Supervisor de 

Ensino 

Designação - Docente estável; 

- No mínimo três anos em cargo efetivo de docente na 

Rede de Ensino Municipal; 

- Licenciatura plena em Pedagogia e pós-graduação “lato 

sensu” em áreas afins da educação. 

Coordenador de 

Ensino 

Designação - Docente estável; 

- No mínimo três anos em cargo efetivo de docente na 

Rede de Ensino Municipal; 

- Licenciatura plena em Pedagogia e pós-graduação “lato 

sensu” em áreas afins da educação. 

 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

   A presente emenda visa corrigir equívoco ocorrido na digitação dos requisitos 
necessários, retirando a expressão “plena”, que não possui utilidade nos termos da 
legislação em vigor que trata sobre educação. 

 

   A aprovação desta emenda irá aprimorar o texto da proposta em tramitação, de 
modo a evitar dificuldades futuras de interpretação. 

 

  Plenário “Mário Scholz”, 24 de outubro de 2013 

 

 

Dra. Angela 

Vereadora - Presidente 

Juliana Fraga 

Vereadora – Revisora 

Valdir Alvarenga 

Vereador - Relator 

 


