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EDITAL Nº 19/2019 
Em 10 de setembro de 2019 

 
    DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito de Butiá, em conformidade com a Lei 
Municipal nº 2.617/2011, determina a ABERTURA de inscrições para o Programa de Incentivo à Especialização 
do Magistério Público Municipal. As inscrições estarão abertas de 10 de setembro de 2019 a 10 de outubro de 
2019, no horário das 08h às 12h, no Setor de Protocolo da Prefeitura. 

 
    Os Servidores interessados deverão requerer a concessão do benefício, apresentando, 
através de pedido administrativo, a seguinte documentação, para analise da comissão e de acordo com os 
convênios com as Intuições de Ensino:  

 
    - requerimento 
    - comprovante de matricula 
    - comprovante de renda 
    - Xeróx do RG e CPF 
                         - comprovação de custo da mensalidade 
    - Se Pós Graduação deverá constar cópia do Diploma. 

 
    A seleção far-se-á por uma Comissão formada por representantes do Conselho 
Municipal de Educação, Conselho do FUNDEB e SMED, conforme Art. 5º da Lei Municipal nº 2.617/2011.  
    As áreas prioritárias, neste 2º semestre, serão definidas mediante análise do quadro de 
professores das escolas, de forma interligada, levando em consideração a clientela a ser atendida, tendo o 
parecer da Comissão prevista no Art. 5º da Lei Municipal nº 2.617/2011, como orientador na definição das 
prioridades. 

 

    Para participar do Programa, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos, 
conforme Art. 4º da Lei Municipal nº 2.617/2011: 

 
 a - ser professor efetivo do quadro do magistério municipal; 
 b - atuar na área educacional de acordo com as prioridades estabelecidas pela SMED; 
 c - cursar licenciatura na área educacional; 
 d - proceder matrícula em instituições conveniadas com a municipalidade. 

 
    Dos Resultados: 

 
- Após o encerramento das inscrições, a Comissão procederá a seleção dos candidatos inscritos, publicando, 
através de Edital, a relação dos contemplados. 
- A homologação do auxílio será efetivada através de Edital, somente após a apresentação do comprovante de 
matrícula; 
- Após a publicação dos resultados, os contemplados deverão comparecer a SMED, para firmar contrato junto à 
Prefeitura Municipal de Butiá.      
                  

                   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
                             Em, 10 de setembro de 2019. 

       
 
 
                     DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA  
                                                   Prefeito Municipal  
   
   
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 10 de setembro de 2019. 
 
 
  
      EDILSON NUNES FRANCISCO 
Secretário Municipal de Administração 

 


