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Portaria nº 002/2014 – GAB/SEMED 

 

   

NORMATIZA A FUNÇÃO DE 

COORDENADOR PEDAGÓGICO DE CMEI E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 

 

O Secretário de Educação do Município de Cascavel, Estado do Paraná, no uso das 

atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, considerando a Lei nº 

4.212/2006, a Lei nº 2.215 de 27 de junho de 1991 e a Lei n° 3.800 de 01 de abril de 2004, 

 

RESOLVE 

 

Normatizar a ocupação da função de Coordenador Pedagógico dos Centros Municipais de 

Educação Infantil – CMEI, da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, para o ano de 2014, e dispor 

sobre o funcionamento dos CMEI’s. 

 

 

DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Art. 1º. Ao Coordenador Pedagógico de Centro Municipal de Educação Infantil cabem as 

atividades descritas na Lei nº 4.212/2006, constantes no Anexo III, letra “c”.  

 

Parágrafo Único. Independente do número de alunos matriculados, cada unidade contará com 1 

(um) Coordenador Pedagógico. 

 

Art. 2º. Para atuar na função de Coordenador Pedagógico de CMEI, os ocupantes do cargo de 

Professor de Educação Infantil e de Professor submeter-se-ão a processo seletivo, composto por avaliação 

escrita e entrevista, realizado pelo Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. 

 

§1º A definição da lotação respeitará a ordem de classificação no processo seletivo, podendo o 

aprovado escolher a vaga na unidade em que atua, bem como em outras unidades em que houver vaga. 

§2º A definição do Coordenador Pedagógico de CMEI obedecerá aos seguintes requisitos: 
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I. ser do quadro do Magistério Público Municipal de Cascavel, lotado em CMEI, há no mínimo 6 (seis) 

meses na data da inscrição;  

II. ter estabilidade no serviço público municipal na data da nomeação e, no caso de ocupante do cargo 

de professor, o mesmo deverá possuir 2 (dois) padrões, sendo necessário a estabilidade em um 

padrão;  

III. ter formação em Pedagogia; ou curso de nível Superior na área de Educação, desde que também 

possua curso de Magistério; ou Formação Docente com pós-graduação na área de Educação; ou 

Normal Superior;  

IV. realizar com eficiência todas as atividades descritas na Lei nº 4.212/2006; 

V. ter experiência de docência de acordo com o art. 61, parágrafo único da LDB, Lei nº 9.394/96;  

VI. ter disponibilidade de horário, de acordo com as necessidades do CMEI e da Secretaria Municipal 

de Educação; 

VII. desempenhar a função em consonância com o Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino, 

Regimento Escolar, Projeto Político Pedagógico do CMEI e com a Lei nº 4.212/2006; 

VIII. não ter sido condenado em processo administrativo nos 5 (cinco) anos que antecedem a data da 

nomeação. 

 

§3º No caso de não haver aprovado interessado na vaga de Coordenador Pedagógico em 

determinada unidade, será convidado um professor ou Professor de Educação Infantil pertencente ao 

Quadro do Magistério Público Municipal, desde que obedeça aos requisitos definidos no parágrafo anterior. 

 

 

DO AUXILIAR DE REGÊNCIA DE CLASSE 

 

Art. 3º. Ao Auxiliar de Regência de Classe cabem as atividades descritas na Lei nº 4.212/2006, 

Anexo III, “b”. 

 

§1º. O Auxiliar de Regência de Classe dará suporte pedagógico em sala de aula e auxiliará o Diretor 

e Coordenador Pedagógico do CMEI, respeitando as atribuições do cargo. 

 

§2º. O Professor de Educação Infantil Auxiliar de Regência de Classe será definido pela Direção e 

Coordenação Pedagógica do CMEI, em consonância com a Secretaria Municipal de Educação, obedecendo 

aos seguintes critérios: 

I. ser do quadro funcional do CMEI; 

II. ter estabilidade; 

III. ter atuado em todas as turmas da Educação Infantil; 

IV. ter noções de informática. 
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Art. 4º. Nos CMEI’s com número de matrículas superior a 90 (noventa) alunos fica garantido 1 (um) 

Auxiliar de Regência de Classe. 

Parágrafo Único - Além dos profissionais acima elencados, todos os CMEIs terão em seu quadro 

1 (um) Agente de Apoio para auxiliar nas turmas referentes à faixa etária correspondente à creche.  

 

 

DO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 5º O processo seletivo será composto de duas fases, sendo uma avaliação escrita e, os que 

forem classificados, passarão para entrevista, a ser realizada pelo Departamento Pedagógico – Setor de 

Educação Infantil da SEMED. 

§ 1º. A avaliação escrita conterá 4 (quatro) questões discursivas, de caráter classificatório e 

eliminatório, devendo o candidato atingir, no mínimo, média 6,0 (seis).  

§ 2º. Os candidatos que obtiverem a melhor pontuação serão convocados para realizar entrevista, 

sendo esta de caráter eliminatório. 

 

Art. 6º As inscrições deverão ocorrer nos dias 10 e 11 de fevereiro, devendo o formulário 

constante no Anexo II desta Portaria ser preenchido e devidamente entregue na SEMED, Departamento 

Pedagógico, Setor de Educação Infantil, das 8h às 11h 30min e das 13h 30 às 17h 30 min.  

 

Art. 7º A avaliação escrita realizar-se-á em 25 de fevereiro de 2014, no período da manhã, às 8h 

30 min. no Centro de Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos de Cascavel- CEAVEL, localizado na Rua 

Hieda Baggio Mayer, nº 1718, Parque São Paulo. 

§ 1º A SEMED se reserva o direito de alterar a data de aplicação, comprometendo-se a informar 

através do Portal da SEMED, com antecedência mínima de 72 horas da aplicação das provas.  

§ 2º O candidato deverá comparecer no local de prova com antecedência mínima de 15 minutos 

antes do horário previsto para aplicação da prova, que terá duração máxima de 4 horas. 

§ 3º O candidato deverá estar munido de caneta esferográfica azul ou preta e de documento de 

identificação. 

§ 4º O conteúdo programático objeto da avaliação consta no Anexo I da presente Portaria.  

 

Art. 8º Após a correção das provas, o candidato aprovado será informado sobre a data e o horário 

de sua entrevista, respeitada a ordem de classificação. 

 

Art. 9º Os candidatos que não comparecerem no local, data e hora previstos para qualquer das 

fases desta seleção estarão automaticamente desclassificados. 

 

Art. 10 O processo seletivo de que trata esta Portaria terá validade para o ano letivo de 2014. 
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Art. 12 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

Art. 13 Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Secretário Municipal de Educação. 

Cascavel, 22 de janeiro de 2014 

 

 

Valdecir Antonio Nath 

Secretário Municipal da Educação 


