
PORTARIA SEE 22-R/08 
Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo 

Portaria 022-R de 15 de fevereiro de 2008. 

Estabelece normas para seleção e contratação de professores de ENSINO RELIGIOSO, 

em regime de designação temporária, para o exercício da função de regência de classe 

em escolas de ensino fundamental da rede Estadual de Ensino no ano letivo de 2008. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição legal que lhe 

foi 

conferida pela lei 3.043/75, e tendo em vista o disposto nos artigos 31 a 38 da Lei 

Complementar nº 115 de 13/01/98, resolve: 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - O processo de seleção de candidatos, para admissão de professores de ensino 

religioso em designação temporária, para o exercício da função de regência de classe em 

escolas de ensino fundamental da rede estadual de ensino, será realizado por município, 

no 

âmbito de cada Superintendência Regional de Educação – SRE. 

Parágrafo único - Compreende-se como processo de seleção: a inscrição, a classificação 

e a 

chamada de professores. 

Art. 2º - Será constituída uma comissão central, a qual caberá a coordenação geral do 

processo de seleção de que trata esta portaria, formada por, no mínimo: 

I. Dois representantes da SEDU; 

Art. 3º - Será constituída no âmbito de cada Superintendência Regional uma comissão 

regional, 

formada por, no mínimo: 

I. Dois técnicos da SRE; 

II. Um pedagogo de unidade escolar 

Art. 4º - As atribuições das unidades administrativas e escolares envolvidas neste 

processo de 

seleção ficam assim definidas: 

§ 1º - Superintendências Regionais de Educação: 

I. Fazer ampla divulgação do processo de seleção no âmbito de sua jurisdição; 

II. Homologar os pedidos de designação temporária de todas as escolas sob sua 

jurisdição, 

com base no mapa de carga horária, devidamente aprovado, e encaminhá-los ao Grupo 

de 

Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, dentro do prazo estabelecido; 

III. Divulgar o número de vagas por unidade escolar de cada município. 

§ 2º - Comissões Regionais, por SRE: 

I. Realizar todo o processo de inscrição, classificação e chamada dos candidatos, de 

acordo 

com os critérios estabelecidos nesta Portaria; 

II. Elaborar quadro demonstrativo de vagas referente a todas as escolas envolvidas no 

processo, contendo informações quanto à vaga e carga horária, conforme instrumento 

próprio. 

III. Encaminhar a cada escola quadro demonstrativo de provimento de vagas, contendo 

informações relativas a : nome do professor, carga horária e outras que se fizerem 

necessárias, 

conforme instrumento próprio. 



§ 3º - Direção Escolar: 

I. Fazer mapeamento das vagas, com base na organização curricular estabelecida pela 

escola, 

identificando: carga horária, prazo de vigência e procedência da vaga, bem como 

encaminhá-lo 

á Superintendência Regional de Educação até o dia fixado em cronograma específico; 

II. Acompanhar todo o processo de seleção e escolha de vagas, de acordo com a 

classificação 

divulgada; 

III. Apresentar à Superintendência regional de educação, dentro do prazo fixado em 

cronograma, os pedidos de designação temporária para homologação. 

Art. 5º - O cronograma de execução do processo de seleção ora regulamentado é fixado 

no 

Anexo III desta portaria. 

DA INSCRIÇÃO 

Art. 6º - Poderão se inscrever os candidatos brasileiros natos ou naturalizados, com 

idade 

mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da inscrição e que atendam aos 

seguintes 

pré-requisitos: 

I - Licenciatura Plena específica de formação para o ensino religioso; 

II - Licenciatura em qualquer área do conhecimento acrescida de curso de Pós-

Graduação lato 

sensu de 360h no mínimo, em Ensino Religioso ou Ciências da Religião; 

III - Licenciatura Plena ou Licenciatura Curta, em qualquer área do conhecimento, 

acrescida de 

formação em Ensino Religioso com 300h, no mínimo, oferecidas por Instituições de 

Ensino 

Superior, autorizadas e reconhecidas pelo MEC; 

IV – Portadores de diploma de curso médio na modalidade Normal, acrescido de curso 

de 

formação específica em Ensino Religioso, com carga horária mínima de 120h, para o 

exercício 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Art. 7º - A inscrição de candidato à regência de classe em regime de designação 

temporária 

deverá ser feita por município, no período de 18/02/2008 a 20/02/2008. 

§ 1º - Para a inscrição o candidato deverá enviar a documentação, exclusivamente 

através das 

Agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – CORREIOS, endereçada à 

Comissão Regional da Superintendência Regional de Educação na SER de seu 

município, 

cujos endereços estão relacionados no Anexo IV. 

§ 2º - O candidato poderá efetuar até 2 (duas) inscrições, para municípios diferentes 

compreendidos na mesma SRE, devendo assinalar na ficha de inscrição os municípios 

escolhidos. 

§ 3º - Deverá constar no envelope o seguinte cabeçalho: 

À COMISSÃO REGIONAL DO PROCESSO SELETIVO PROFESSOR DE ENSINO 

RELIGIOSO/2008 MUNICÍPIO xxxxx 

§ 4º - Para maior segurança do candidato, é recomendável que o envio seja feito por 



AR. 

§ 5º - Não serão analisados documentos postados após a data limite estabelecida no 

caput 

deste artigo. 

Art. 8º - Para efeito de inscrição, o candidato preencherá o formulário próprio 

disponível no site 

da SEDU www.sedu.es.gov.br, fazendo a juntada da documentação necessária, a saber: 

I. Cópia legível da Carteira de Identidade e do CPF; 

II. Comprovantes de formação acadêmica exigida como pré-requisito: 

a) Cópia do Diploma OU Certidão de conclusão do curso na versão original com data de 

colação de grau E Cópia do respectivo histórico escolar; 

b) Cópia do Certificado de conclusão de curso de pós-graduação, “Lato Sensu”, com 

duração 

de 360 (trezentos e sessenta) horas com aprovação de monografia OU Certidão de 

conclusão 

do curso na versão original E cópia do respectivo histórico escolar; 

c) Cópia de certificado de curso de formação em Ensino Religioso, conforme art. 6º 

desta 

portaria. 

III. Comprovantes de títulos na área de educação, para efeito de pontuação, conforme a 

seguir: 

a) Cópia do Diploma do curso de Pós-graduação “Stricto Sensu”, Doutorado em 

educação, com 

defesa e aprovação de tese OU Certidão de conclusão do curso em versão original E 

cópia do 

respectivo histórico escolar; 

b) Cópia do Diploma do curso de Pós-graduação “Stricto Sensu”, Mestrado em 

educação, com 

defesa e aprovação de dissertação OU Certidão de conclusão do curso em versão 

original E 

cópia do respectivo histórico escolar; 

c) Cópia do Certificado de curso de Pós-graduação “Lato Sensu”, Especialização na 

área de 

educação, com duração de 360 (trezentos e sessenta) horas com aprovação de 

monografia OU 

Certidão de conclusão do curso em versão original E cópia do respectivo histórico 

escolar; 

d) Cópia do Diploma OU Certidão de conclusão do curso na versão original com data 

de 

colação de grau E Cópia do respectivo histórico escolar; 

e) Cópia de certificado de cursos avulsos, com duração mínima de 80 (oitenta) horas, na 

área 

de educação, realizado nos últimos 5 (cinco) anos. 

IV. Comprovantes de tempo de serviço de docência na disciplina pleiteada, conforme a 

seguir: 

a) Cópia da Carteira de Trabalho (páginas de identificação e de contrato); 

b) Certidão OU declaração de tempo de serviço na versão original (o documento deverá 

estar 

em papel timbrado, conter o CNPJ, carimbo e assinatura do representante do órgão ou 

instituição). 

http://www.sedu.es.gov.br/


§ 1º - Só serão consideradas as informações expressas no formulário devidamente 

preenchido 

e assinado pelo candidato, comprovadas pelos documentos apresentados. 

§ 2º - A documentação exigida a que se referem os Incisos II e III deste artigo, deverá 

conter 

obrigatoriamente atos de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento 

do 

curso e credenciamento da Instituição de Educação Superior. 

§ 3º - Exigir-se-á revalidação do documento pelo órgão competente, quando se tratar de 

cursos 

mencionados nos Incisos II e III deste artigo, realizados no exterior. 

§ 4º - Só terão validade a certidão ou declaração de cursos na versão original, que 

contemplarem os conteúdos programáticos e carga horária mínima exigida na área 

específica 

pleiteada, apresentadas junto com cópia simples do histórico. No caso da certidão ou 

declaração, o candidato poderá optar pela entrega de documentos autenticada em 

cartório. 

Art. 9º - O candidato poderá se inscrever para regência de classe em designação 

temporária 

para atuar nas modalidades conforme área de ensino estabelecidas nesta Portaria, sendo: 

I – séries iniciais do Ensino Fundamental (1ª a 4ª série) 

II – séries finais do Ensino Fundamental (5ª a 8ª série) 

DA CLASSIFICAÇÃO 

Art. 10 – Na classificação dos candidatos inscritos para regência de classe, em regime 

de 

designação temporária, serão pontuados os seguintes itens: 

I – tempo de serviço na área pleiteada; 

II – três títulos na área da Educação. 

Art. 11 – A pontuação referente ao tempo de serviço, para efeito de classificação de 

candidato, 

será de 0,1 (um décimo) de ponto por mês trabalhado na docência da disciplina 

pleiteada, até o 

limite de 24 (vinte e quatro) meses, compreendidos entre janeiro de 2002 a julho de 

2007, 

consecutivos ou não. 

Art. 12 - O tempo de serviço concomitante, não será considerado para contagem de 

pontos no 

processo de seleção. 

Art. 13 - Para efeito de classificação de candidatos, a pontuação referente à titulação, 

considerar-se-á somente a apresentação de até 03 (três) títulos, excluídos os exigidos 

como 

PRÉ-REQUISITO. 

§ 1º - Será de responsabilidade exclusiva do candidato a escolha dos documentos 

encaminhados para fins de pré-requisito e contagem de pontos, sendoIII – título de 

Eleitor com 

comprovante da última votação; 

IV – carteira de trabalho profissional onde conste fotografia, número/série, data de 

expedição, 

filiação, local de nascimento e página de contrato do primeiro emprego, caso possua; 

V – PIS/PASEP (se possuir); 



VI – comprovante de residência; 

VII – comprovante de conta bancária do BANESTES (se possuir); 

VIII – comprovante ano do primeiro emprego. 

IX – formação acadêmica/titulação, conforme Incisos de II e III do art. 8º desta Portaria; 

X – certificado de reservista. 

§ 1º – O início de atividades só se dará após a entrega de toda a documentação exigida e 

a 

formalização do contrato. 

§ 2º - A não cumprimento do caput deste artigo implicará na recondução do candidato 

para o 

fim da lista de classificação e na chamada do candidato imediatamente seguinte na 

ordem de 

classificação. 

DAS IRREGULARIDADES 

Art. 31 – Eventuais irregularidades constantes no processo de seleção e contratação de 

professores em regime de designação temporária, serão objeto de sindicância sob a 

responsabilidade da Corregedoria/SEDU, e os infratores estarão sujeitos às penalidades 

previstas no art. 231 da Lei Complementar Nº.46/94 (D.O. de 31/01/94). 

DO PROVIMENTO E PUBLICAÇÃO 

Art. 32 - O candidato poderá ter até 02 (dois) vínculos de professor e a carga horária de 

25 

(vinte e cinco) horas semanais em cada vínculo, no máximo. 

Parágrafo único. Depois de concluída a chamada de todos os candidatos inscritos, o 

candidato 

poderá escolher outra vaga, desde que exista compatibilidade de horário. 

Art. 33 - O ato de designação temporária para o exercício da função pública de regente 

de 

classe é de competência da Gerencia de Gestão de Pessoas da SEDU, por proposição 

dos 

Superintendentes Regionais de Educação, atendidas as disposições contidas nos artigos 

31 a 

38 da Lei Complementar nº. 115/98 (D.O. de 14/01/98) e demais normas contidas nesta 

Portaria. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 34 – Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas contidas nesta 

Portaria. 

Art. 35 – Concluído o processo de seleção dos candidatos, sempre que necessário, a 

SRE 

viabilizará nova chamada, observada a ordem de classificação. 

Art. 36 – Os casos omissos serão decididos pela Comissão Central da Secretaria de 

Estado da 

Educação e, em última instância, pelo Secretário de Estado da Educação. 

Art. 37 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Vitória, 15 de fevereiro de 2008. 

Haroldo Corrêa Rocha 

Secretário de Estado da Educação 
 


