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RESOLUÇÃO nº 59/SEMED/2017 

Dispõe sobre a lotação através de suplência e contratação em caráter temporário 
do profissional da educação básica, de que trata os artigos 56 a 60, capítulo I da Lei 
complementar n. 118 de 31 de dezembro de 2007.

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, com fun-
damento no inciso II do art. 75 da Lei Orgânica do Município de Dourados e nos 
artigos 56 a 60, capítulo I da Lei complementar n. 118 de 31 de dezembro de 2007.

R e s o l v e:
A lotação através de suplência e contratação, em caráter temporário, do profission-

al da Educação Básica na categoria de professor no âmbito da Secretaria Municipal 
de Educação obedecerá ao disposto nesta resolução.

Capítulo I
Da suplência
Art.1° Suplência é o exercício em caráter temporário da função docente de profis-

sional efetivo do quadro do magistério e ocorrerá por:
I. Aulas complementares
§ 1°. A atribuição de aulas complementares só será permitida ao professor efetivo.
§ 2°. Conforme critérios do anexo I e II, o professor efetivo poderá ser lotado na 

unidade escolar que atua ou onde houver vaga.
§ 3° O professor suplente será remunerado conforme a classe A, para as aulas 

complementares. (L. C. n° 118 de 31 de dezembro de 2007.)
§ 4°. A suplência só deverá ocorrer com professor que tenha titulação e habilitação 

correspondente exigida pelo cargo do profissional da Educação Pública para classi-
ficação. .(L. C. n° 118 de 31 de dezembro de 2007.)

§ 5°. A suplência terá preferência em relação à contratação. (L. C. n. 118 de 31 de 
dezembro de 2007.)

Capítulo II
Da contratação
Art. 2° A contratação é o exercício do docente não titular de cargo efetivo em 

caráter temporário.
§ 1° A contratação de professor será através de contrato administrativo por prazo 

determinado em caráter temporário, classe A, nível P-I.
§ 2° A contratação temporária para o exercício na função de profissional do mag-

istério somente poderá ocorrer quando não existir a possibilidade de suplência. .( L. 
C. n. 118 de 31 de dezembro de 2007.)

§ 3°. Conforme critérios do anexo III, o professor contratado poderá atuar na uni-
dade escolar onde houver vaga.

§ 4°. A contratação só deverá ocorrer com professor que tenha titulação e habili-
tação correspondente exigido para o cargo.

§ 5° Os classificados em concurso interessados em aulas, deverão se apresentar na 
SEMED e preencher a ficha cadastral, nos dias e horários estabelecidos pelo crono-
grama, conforme área de atuação. 

§ 6°. Fica assegurado a ordem de preferência de contratação de acordo com a 
ordem de classificação no concurso, conforme item 1 do ANEXO III.

§ 7°. Não havendo concursados classificados será feita na SEMED uma seleção 

prévia entre os candidatos, seguindo os critérios do anexo III, itens de 2 a 5.
Art. 3° As vagas para suplência e contratação só serão disponibilizadas em vagas 

não puras devido a eminência da chamada do concurso.
Parágrafo Único: As vagas remanescentes após o concurso serão disponibilizadas 

para suplência e contratação respectivamente.
Art. 4° Os critérios dispostos nos anexos são classificatórios e não cumulativos, 

exceto anexo III, itens de 2 a 5.
ANEXO I

CRITÉRIOS PARA SUPLÊNCIA

1. Lotação na unidade escolar do concurso na área do objeto do concurso.
2. Lotação na unidade escolar do concurso conforme habilitação
3. Por maior tempo de serviço na unidade pleiteada sem interrupção
4. Por classificação de nível
5. Por maior tempo de serviço na rede
6. Por classificação em títulos de capacitação dos últimos cinco anos (exceto o 

titulo do nível).
Obs.: Em caso de mais de uma pós-graduação, pode ser utilizado as demais.
Em caso de empate, considera-se o maior idade. 

ANEXO II
CRITÉRIOS PARA SUPLÊNCIA DA REDE

1. Lotação em outras unidades escolares no objeto de concurso ou conforme sua 
habilitação

2. Por maior tempo de serviço na rede municipal
3. Por classificação de nível
4. Por classificação em títulos de capacitação dos últimos cinco anos (exceto o 

titulo do nível).
Obs.: Em caso de mais de uma GRADUAÇÃO E pós-graduação, pode ser utiliza-

do as demais.
ANEXO III

CRITÉRIOS PARA CONTRATAÇÃO

1. Seguir a classificação do concurso 20h
2. Provas de títulos com pontuação
3. Pós-graduação (01especialização, 02 mestrados e 03 doutorados)
4. Por classificação em títulos de capacitação dos últimos cinco anos, exceto o 

título do nível (somatório da carga horária)*. 
5. Em caso de empate, considera-se o maior idade.
*Mínimo de 20 horas - 0.01 ponto por hora
Obs.: Em caso de mais de uma pós-graduação, podem ser utilizadas as demais.
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