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AI". ao _ .:ata LeI enlra em viCOr na data da ..... pul>ltcaçJiQ. revQClldaa ai ê 

.,a.Ic6es em coolrWIo. . 
A Secretaria da FaEenda. assim a faça executar. 
~"'Io do Govb'no. em FlorianópoliS. 14 de maio de 1955. 

IRll\EU nORNHAUSEN 
H.rl~rt" RUis. 
( 'elso Ratnos Branco 
!IlooSCllh~'r Pascoal Gomes Librtrlatta 
Aroloro CArneiro de C/lI'valho 
Victor Ant6ll10 Peluso lunlor 
Pelirlo Parl,ot ~ Souu. 

Publicada • preseflte Lei na Secrelari8> da Fa .. enda. aos qilatone dias do mb 
de mato do &na d~ m11 nC~'eeentos e clnquenta e clllco. 

ItOSIIrIa Beato de Carvalho. Auxiliar de Secretaria, padJ'lo S. 

LEI N. l,2ftZ, DE 17 DE MAIO DE 1955 
Cria e dlsp6e 56l1re a carreira da Profeaor » ... 

cundirto do Quadro CDlc. do Estado 
O Governador do EstadO de Santa CatarlDJI. 
Faço saber a todos os habitantes dêste E .;tad.. que a Assembléia LeilBlaUVll 

decreta e eu .. nciono a setUlnte Lei: 
CAPITULO I 
Da carreira 

Art. 'I' - Fica criada. n,> Quadro ünlco do Estado. a carretra de ProfesaoI: 
SecundAria. de conformidade eom a tabela anexa. que intep'1I esta UlI. 

Art. 20 - A carn!lra. criada por esta Lei. constitulri o corpo docente doa es
~Ieclmentos esta/luals de en6lno normal do aecundo olclo ' e de ell81no sacUD
dirto do primeiro e segundo cicios. 

CAPITULO 11 
Do provtmeato 

SECÇAO I 
DlRposIçiles preUmlaares 

Art. ao - O provtmento na classetl inicial da carreira de Professor 8focundA"t). 
do Quadro 1l'nIco /lo E8tsdo. se farA em cariter Interino e efeUvo. 

,\n. 4° - O acesso do professor secundirlo A clGS88 Imediatamente superiur 
Aquela que ccupa. em eariter ateU,'o. na carreira a que pertence. seri feito me
diante prom~. 

Parqrafo 6n1co - A promoçlo obedeceri altemac.ilmenle ao critério de al\
tIcu1dade • d. mereclmento. e se ~erá pelo disposto no Titulo I. capitulo VII. 
ela LeI n. N. de 12 de llltelro de 1949. 
~ ~ - Ocorrente vadncIa o Diretor do I!:stabeleclmento propori, por ID

I 10 o oDepartunenlo ele EducaçAo, a competente lIomeaçAo Interina. 
da ~ -Inl vencimento do interino nomeado nas cOlldlções 4êste artlCo .... " 

t • ctal da Carreira 4e Proteaoor Secundirlo. 
.. a ~ ~1UI:erclc1o interino a que se refere kte arUeo. nlo dev.rA MJ' Iupe-

Art. ao - O InIHllD efetI 
dú10 .. Quadl'o "Cntco do vo i cta.. inicial da C~1'e'1ra de Profeaor Secuno 

para a cll..:lpUna --""v 1G6tado. aeri feito por COllCW'IO do Utuloa e da prova 
p_-o __ &- ' .~~ a. 

- ....... Wltco - O prof_ 
plJaa 110 cano DODnal do 8ehIIII r aet:\IIIdirio deveri lecionar a reapectiva dlacl. 
lUftdo ~, _ ~ 4aII l11li1':.. c&aIo • no CUI1lO Hl:,uodirlo do primelz:o • Mo 

~. _ ~ de tJ&rnae. 

AJt. .,. - v~ • , • ......,.. 
..... e A 11 ... ...:~~.dt~q."".',.IIMi~. • DbttIr do D .... _ .... 
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lIlIunclar. por edital, pela Im 
que se precisará lambé prensa. a obertura da inscrição para o concurag .... 
fessor secundérlo', m. o estabelecimento d -e ensino. onde seri lotado · o pro-

Art. ao - A inscrição serà feita 
menlu loIe Educe<;üo m di pes"""lmenle ()u por procurador no n.. __ _ 
d Es . le ante requeriment - - • ~~ ... 

e ta do des NeI;óclos da Edt.cn" . o, Isento de sêlo e taxa, ao SecrelArlo 
Ar\. gu _. O r~.que .. imt:nto de çao. S~Ude e. Asslr.têncía Social. 

Departumento de Educa~ao C .... ::r o ~->C~~\80 ~ -:era regtst"'"ado em Uvro especial, n") 
estabelecido no ed,tal. far~.e:i.· ) ev~ o termo de a~rtura e. decorrido o prazo 

Art. 10 _ Será .~ sessenb 1 ~r termo (., encerramento. 
O (.{lj dias o P" °>Q d In , -

c ncurso para Ingresso efel"-o à classe i - , e serIçao de candIdAtos ao 
do Quadro único do Estado, nlclal da c~rrelra de Professor Secundilrlo. 

Parigrafo único - Contar-se-à O · . ,-
edital detefnÚnado pelo S • prazo da In,cnçao da dala da pubUelllCAo do 

• ecret.rlo de Estado dos N óc' 
e Assistência Social e asslnad p I Dtr ' eg .os da Educaç~o. SaCld .. 

• o e o etor do Depart&mento de Educação 
Art. 11 - Ao Inoerever-se. o candidato deverá juntar docwnentos que p~vem: 
1 - qualidade de brasUelro nato. quando se tratar de provimento das dlsclpU

nas de Wstórla Geral e <t:l Brasil e de Geografia Geral e do Brasil : de brasileiro 
I\&to ou naturalizado. quando de oulra disciplinas; .. ' 

11 - para 11 disciplina de Português. a qualldade de brasileiro nato. ou por-
tuJUÍ'S q~ tenhl!! adqUirido a cidadania brasileira; 

m - ter Ido.de de 21 a 4. anos. até a data do encerramento da Inscrição; 
IV - estar em gõzo dos direitos pollUcos; 
V - estar quites com as obrlpções militares; 
VI _ atividade cientlfica. literárla. técnIca ou artlsUca, demonstrada por tra

balhOs publlcadoe. por diplomas ou certificados de estudos. por obras executads .. 
por estAgio em estabelecimento técnico ()li atl\1dade proflsslonal no matllstérlo. re-

lac:onada cem a disciplina pretendida; , 
vn _ ter bOm procedimento. inclusive fôha corrida. passada no cartório cri-

minal do lugar onde tiver residido nos U1timos dOIS 12) ~nc": 
VIU _ gear de boa saúde para o exereiclo do carllO. comprovada , em Inspe

cAo ~Ica re&llZada por Junta Médica Oficiai. no Oep""tamento /le Saude \'U em 

um cios Centros de Saúde do Estado; 
IX - quitação escolar; , 
Art. li _ Além dos documentos referldcs 1\0 artigo anterior exiCir-.. -á

: 
a) diploma cu c~cado. em originai. ou cópia fo\Qstátlca devIdamente la

pllDCla, 4e lieenclado. na respectiva Secçllo. por F"culdade d. FiSOI~fia ofielal ou 
reconhecida. cu prova de estar registrado no Mlnisterlo da Educ.ç~o e CUltura. 
_ amboa 08 ciclos da ensino secundarlo. na dlsclplina pretendida. 

bl para a cadeira de Educação Flslca. diploma ou certificado de COR: 
do cuno de Escola SuperIOr de EdueaçAa F1s1ea. oficial ou reconhecida, e tro 

DO IoUnIMêrto da EdueaçAo e CUl\ura; t Orf- ônlco certificado de conclusão de 
e) para a cadeira de Música " Can o - lecl~r to oficiai ou reconhecldD • 

C\U'SO de canto orfeOnlco. concedido ~r estabe MInistério da Educação e Cultura; 
ou prava de rectstro deflnltlvo. na dlsc.pllna. no roi normallsla oU de estabe

d D nho /llploma de p essa· 
d) para a cadelra a ese. reconhecido. e registro dflInlUvo. na di .. 

leelmallto de enslno ..rt!8t\Cq. oficial OU. , . , ..... rto d Educaçio e Cultura. _u __ 
c\P1In8. no Mun...... SI 08 Manuais. diploma de profeaOr nonn .... - OU 

.) para a cadeira de TrabBlh ria1 tlclal ou reconhecida. oU relistro defI-
t por eeeoJa Indust • o 

de aperfelçoamen o de Educaçio e CUltura; 
IÜtivo na d15ciP1tna. no )(1I11II*I0 

__ 'alo nO caso de haver o candidato lecIIIII&-
d tempP da ~eth'O ex_w.... • • 

cIO t =-\Iel~ento estadUal de ~::::,n sed:un:::~~ao MI> .. apreeentar candlda-
e:xptr." o ... -- 6cI ,\&alstenm. lIOaI8l ....... N .. Oclos da BciuciiÇao. sa • e __ .... _ 

~_..-iCID 18 -nta (6'). di"" nnclos OS '1-., por _ ... -~ 



com 
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G
ovêrnG, preencberá .. disciplina por melo de cQntr .. to 

b.aJa concorrente, o 
tempo derennlnado. 

SECCÃO UI 
Da !ta.nca examiD.a.dora 

, in~criçãç, e publicados o~ nomeS dps CON.correntes. o 
.~rt. 14 - Er"'cerr9.da N~ . _ ios da Educação Saúde e Assistência Social nomea-

SecretArIo de Estado dos eeoc ' d d I 
. d tiluid'" de um professor univers1tário e e o s pro ... ra a b.lnc.a exa..7.1OZ ora caos ... l 

!..;o~c:ol'eS efetivos da cr!'l"eira de p:-ofes,.o:- SeCu.od3.1"io. espec1aUza.dos na disc lp 1nu 

\lU. na falta, em disciplinas conexaS. _ 
a dlsclpUna de Ed"ca~ao Fi.te" , ~ blnc:>. examlnador.\ § 10 _ No concurso para . _. 

se rá eomposta de dois profe.ssm"eõ de Eseol4ll SuperlO~ .à.e Edu~aç~o Ffs~ca OfiCi~l e 
~ professor efetivo da c~rreLra de prOfe.u:;or", Secun~rtO especlal~zado na disciplina... 

§ ?O _ No mesmo ato a que se refere este artIgo, será des!gnado .wn funclo
niito "dO Departamento de Ed.ucaç~o pa-ra ~erv!r de Secretário da banc:l! examl-

nadóra. _ 
i 30 _ Dentro de oUo (8) dias. após a sua nome~ção, reun1r-se-á a. banC;:-:x-. 

minadora, que escolherá o ~u prestidente e prc:moverá ~. realização das provas. 
I ,. - De todos os trabalhos da banca examtnat1ora. serão la.v-radas .. tas cor

respondentes às reuniões que se realizarem. 
SEcçÃO IV 
Da, provas 

Art. 15 - Por proposta àa banca examinadora, o diretor dC) Dep,ub.mento de 
Edu.cação desie;nllrá, cem antecedência de quarenta e oIto (48) horas, o local do 
concurso. 

Art. 16 - Os trabalhos do cc:ncurso constarã.o de: 
1 - apresenta.ção d\>s Utulas e documentos oferecidos pelos candidatos no .. to 

da inscrição; 
li - proVI escrita; 
lI! - leitun. da prov~ escrita; 
IV - prova oral; 
V - prc>va pedagóe!c.; 
VI - prova prática ou afaflca. 
f 1~ - S6 haverá prova prática para as disciplinas de Fí~ica, Quimica, Ct@oncl.u 

N'ltturais, Música, 'rrabaJhos Manuais e Geografia e prova cráfic .. para de.enho. 
, 2° - As provas oral e pedagógica serão públicas, a escrita se reallzará a 

portas fechadas e ns demais a critério da banca.. exa.mmadora. 
Art. 17 - Como elemento compl'cobatórlo do mérito dos candidatos dever.u 

.er aprec!&dos os seliulntes tltulos: ' 

I - diplomas, certificados prêmios e outras distinções, obtidos ne curso . e
cWldátio ou nOrtnQl ct.J. superi~. ou e-m competições relacionadas com ao düicJ"UnQ 
em concurso; 

I1 .- trab.lbos literários, artísticos, científicos ou didáticos relacionados com 
:~~:~:3 d~Epetr1el~lmrl ente. aquel". que assinalem contribuicp.o o;I&:1l1al, ou revelem 

u na os t>e~soals de real valor' 
UI - documentação relatlvlI> às atividades dldáticlls. 

A' IV - tempo de efetivo exerclelo em estabeleclmen~o 
uotrlo_ normal Cota S~verior. oficial de .ens1no secun .. 

Parâ,rafo únlço - O sln' les d . 
QUO, e a a»re6entlçáo de trab;~ cu eEempenho ~as fur..c;ões públicas, técnicas ou 
l1tuem titulos comproba.tórios de o rne;i~~utor1a nao posse ser kutentlc,ada não cons

Art. 18 - .A prova ~scrita constará de: 
I - expOSlçDo sôbre ponto sorteado 

ot>g&ntudos com base no programa d ,na hora, de uma Usta de 15 • 20 pontos 
_A e enwno da dlsc'-li ' ---..a com 120 horas de antecedência' "lJ' na em concurso, e publ1. 

11 - exposição de Um ponto .O~teado onI 
aI tundament<>a blol6ClcOll da OduCIlç;l,,: orme" "-u • .... torlor, sóbre: 
b) (lIn<l1lm.mos p5lco16:1ocs da ed)l.aç~o; 
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"I ll-etodologia do onslno da di,c;phoa. 
§ l° - A duração da p o ·t"-
§ 20 . l' va escn c..' nao pvde~ ,x('t:du (l p.Ja.:w de quatro heras 

. d- A pro'·a .sc .. ta ser~ lolta em paprJ forn«.do r r~L-'lCldc> poJ~ bane .. 
examIna ora. 

§ 3° - Não será permitido, na prova e~crtta. o auxilio de qualqutl' reeui'.,'O 
ext~a~ho 00 preparo 1ntelectual do candid~.to. O transgressor desta djs~l,:;l.o ser.) 
CXC1Uldo do conCl,rso. 

~ 4° - De acõrdo com a natureza da prova, n50 se exi,1râ que o candidato J'e
produa de mem~r1a valores numérico~. citações, datas ou minúcias históricas ou 
cientificas. 

i 5° - Cada prov .. escrlte será datada e assinada por teu autor e pela b.nc. 
exarrünadora; em seguida, fe-chada em en\'o1t6r10 que, rubricad:J prê\'lamtnt~ peJo 
autor, ficará guardado na secretaria da bnnré:! examinadora. 

Art. 19 - ~o dia e no hora desie-nado3 para OS trabalhos, pUblú:aoos com 4tn~ 

tE:cedêncin na lmprensé4 lCCL\J. serão chamados cs concorrente ti pela ordem de 1ns~ 

crição, devendo un dêles extrair da urna o pc:-nto para f\ prova escrita, d~ssertando 
todos Mbre o mesmo ponto_ 

Art. 20 - No dia útil Eeguinte à Tealiza~ão da prcv3 es:crita. cada autor, reU· 
rOldo o envo1t6rio da sua prova, a Jerá em "r,1: alta, na ordem da inscrh;.ão, !o., 
a !nspeç5:o dos Opo:,ltores e da banca exam1nadora. 

Art. :!l - A prova oral, Qomo complemento da primeira parte da prova eq~ 

crita vIsará à , 'erif1.cação da cultUrA. do candid~to, cOm referência à disciplina enl 

ccr.curso. 
f 10 _ A prova oral, para a qual os candidatos serão chamados pela ordem de 

1nscnção, constarA d. uma dissertação sôbre o E.ssunto de ponto sorteado com 24 
l \r1nte e quatro) hara~ de antecedência, de uma lista organizada pela banca na~ 
mínadora e publicada no orgao oficIal, contendo d~ 15 lquinze) a 20 (v1nte) p<altos. 

f 20 _ A prova ora) terã a dura~:io de 50 (cinquenta.) minutos. . 
§ 30 _ A prova oral não poder~ ser assl ... tida por candidatos lnscrJtos para a 

m esma disciplina e que não i; tenha.m aJnda reall~ado. . . 
A rt. 22 _ A prova pedae6e-ica, que terâ por f1m avaliar a. capacIdade dJ(:l2tic3 

cio cAndidato, consará de : 
aI um" aula sObre assunte da dlsdpllna, do !lvre (scolha do candidato, com 

a duraç:lo de clnquenta (50) m inutos; . . . 
b ) outra aula, também de cinquenta (50) minutQR, sôbre assunt~ da ~lP!~ 

sorte3do lC40 ap6,; o t~rmino da primeira aul ... de uma lista d. lo (qulnZ ) 
• ,.. b no pfOiTama de on-

l vinte) pontos, organizados pela banca examl.nadora, com ase 
&h\o oficiai da disciplina, e public .. d .. no 6reão oficial. d \1n1 atro (UI 

! 10 _ A $l!gunda aula da prova peda,O&:1ca será mlnJotra. a ., qu 

horBl ap6s CJ sorteio do POI\to. slstimcia d. aluno •. 
J 2° - A prova pedagógica ser~ fella COm " Il! nõ·d tos à mOS!l\a 
, 3" _ A prova p~c;lag6gica não podera ser .ti$ll\tlda pOf ta 1 a 

dlsclpll1\a e que não a tenham ainda r~allzada·ar* sl>bre .assunloA do prc .... "'a ofl
Art. 23 - A prova prfillca, ou ,!'Mica ver. ;-tA sortel'da.r comunJCa4a pot 

e1al da dlsclplln~ em conCUr5C>, devendo 8
Á 

qUjO. l'~ u8 \lanea e:<~mlno.dort. • con · 
dld t (lo quais s. facultar. a u. 

escrito aos can Il O,, " • 1 tos subsidiários. 
b 1 ualsquer outro~ e emen 

""\1lto a livros, ta • as ou Q Áfi '" I.ri> a duretão quo • bane3 
• A ova prática ou /lf" c h 

ParAgrafo unlco - pr 11 ubJ!cada com quarenta e o!te 148 O · 

examinadora fixar e a lista de po~t.os 'NC"r_ Poderá scr asslslld1 por c'n~datcs li 

d ' . no oTi:ãó ofle",!. 30 p 
ras de ;:mtcce enCla. ~ m ainda realizado. 
mesma cl1ECiplina c que nao a tenha, to d cand1dato Q qUi.1QuCl' das pr." • .s . .:ou 

A falta de compareclm." o 
Art. 24 - I ortara na perda dI' lRserlção. od d ou,.n-

~ sua -"tirada do~tas. mp. f "lizarã '"' tTllbaJiJes, ":io p cn o 
. • A banca exa:nl'l\adon. ISC. 

Art. 23 -
d06 seus membros. ..rã ~l. 5UbrneUdo a "".-

tar-S' nenhum de inac:revor-se um $6 cand!d.to, 
Art. 28 - No CaiO < <iQ cQncur,o. 

"", que obedeeerá àS m~ma$ nol""~· 



Do jUlJameftto ota 
a examinador dará a cada candidato uma n 

Art. ~ - No ato de jul,ar. cad f te a cada uma das provas realizadaS. em 
tttulos e outra re cren éduJa correspondente 8()!'; (100) consignando-a separadamente em c 

nmnero intriro de zero (O) a cem ó) ro' e entregue 80 presidente até a apuração 
asslnada. Que será fechada em tnv UC 

lJna1. . proceder-se-a à apuração do~ resultados. f:om 
Art 28 _ TermJnadas 35 provas, 

bS
-- n~s notas ntrlbuldas nos Urmos do artigo anterior. ~ . d erA a média a.rltméUca das notaa que 

I 10 _ A not:l tina] de cada examma ar 5 

hOU\'f'T atrlbuido a cada um dos candidatos. notas I1na18, calculadas de contor
,eral de cada candidato. que ser· § 20 _ A dl ... 1são por trfs ,3) das ~oma.s das 

nidadc com c p:l:'ágrafo antenor, dado a rnl:dla 

,'irA para habfl1ta~ão e dassiltcaçAo. 
§ 30 _ O candidato Que tiver média inferior a 60 (Sessenta) na prova pedalógl-

ca seré considerado tnabll1tado nco concurso. 
f 40 _ O candidato que tiver média geral inferior a 50 (cinquenta) I serA con-

siderado inabilitado. . 
f 50 _ A classIficação se fará pela ordem decrescente das n"lédlaS gera,i$ obtidas 
I &O _ Em caso de empat:-. t crá prcfcré!lcla o c."lnd'dab que tiver obtido maior 

nota na prova pedagógica; perst~ Undo o empnte. a preferencia será d:.da ao can·· 
didato que cootar mais t!'mpo de ~r"\'iço públ!CO; continuando, ainda, o empate. 
pmerfnela será resolvida nos ti-rrncs -6uecs~ivos indlcados pelo ' a~ 00, da. Lei ~ . 
lHS. d. 12 de janeiro de 194n. 

Art. 29 _ O registro das notns, a que ' se refere O artlllo anterior. ""rã eonslll
nado par extenso e parrntnt<T'izadamente na prova escrtta, inclusive o resultado fI
rial. Isto é. habilitação "" in~bllltaçáo de cada um do. oposltora. devldanlnte 

clasoiflcados. 
Art. 30 _ Encerrados os trabalhos do concurse, a bUlea exunlnadora apream

tarA ao diretor do llepartamento de Educaçlio. rel&t6rto das &UaII at.1vtdadee. in
cluindo • c1asslflcaçlio final do>; candidatos. 

Art. 31 - BaMado ' no •• lntOrlo. a que "" refere '" aruco Ultertor. o diretor 
do Departamento de Educa('ão propora 3 aprovaçlo ão eoncu1"IO e u nomeac6el 
para o provtmento daa vaps. . 

f )0 _ As nomeações deverbo obedecer ~OI&mente 11 ordem de cla .. ItI.,.~40 
dos candIdatos. 

I . 20 _ A proposta do d'retor do Departamento d6 Eduaaçlo eleYer~ .., ImI
truIda com o relatório apresentado pela banca examinadora. 

Ar\. 3lI - Do julllamento do _euno haverã reeurlO. pelualvamenta d. null
-.. para o SeeretArlo de Eótadó 1101 N"IIOelos ele Edueaçlo. SaQd" " A.bttnclQ 
Ioelal. dentro do prazo de dez (lO) dia •• a conta!' ele pubUcaçAo ele claslUlea,lo 
t\IIaI DO 6rIIo Oftetal. 

I 10. - Impetrado o reéUrIo. dever' ser Informado peló J)epartamento de ~1I
caoIo. dtlllro de quarenta e oito (48) hCI\'U ••• _ iIuaI prU<l. dIddIdo. 

I .. - A PIfItIo de NC\H'IO dever' ... Úllll8da pelo candldato ou par ..... 
....... IIIIbDIDte IlabUltado e atar dfildamlllta .. latia. IfOb peDI de .. 1&10 
HaIIr ~ do recuno. 
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laçãO' de mat(>-rias, pOde.rá o substituto nomeado 
mos do art. 187. da ConstttuicAo do Estado ac:u'nutar ., dl')lS t·arlor;. "QfI tfr· 

I J<. - O substituto a . 
to de Educação pelo dlre:ued"" refere éste artiqo seTa Indicado"" Departamen-

. r o estabelecimento e d rã . 
estabelecidas no art. 12. allnea a, desta LeI. eve satIsfazer as condiçaea 

Art. 34 - A fim df> que não haja interru ~ 
permitida, excepcionalmente nos de I ~o nos trabalhos escolares. lerA 
d' • casos mpedlmento eventuaJs dHj .. ~ ... 

e subshtut~ eSQolhldo entre os docentn de t d' • a fD8"av 
do eslabelecunento solicitar. de irr:.ediato ao ~ ras lsclpUnas. deven~ o diretor 
n.."\rão do substituto. ,partamento de Educaçao. a defit-

Parágrafo único - O 8ubst:tuto a que se refere êste :J.rtUfo será 
ato do Secretario de Estado dos Negócios da Educação. Saude 

designado por 
e AS3~ncla 

por aula efetiva· Social e perceberá a (;ratificação de CrS 40,00 (quarenta c . 
mente ministrada. ruzeJros) 

. :,rt." ~ ~ Nos afastamen!~s por' pr.:iZO an1ectpactamen1e conhecido. superiOr a 
U1."'lU ( .. O) dlas: ~e\"erá ser solicitado ... l!l.cont;nenU a nomeação do substituto. 

Parégrafo umco - Ate que o substituto norne~do aXCõuma o eXeTcJc:lo do car.o 
as funções docente serão desempenhadas de acõrJo CGm o diSposto no artigo an: 
terlor. 

CAPITULO IV 
Dao bol'8.S de InHlllo por _: das aulas extraordin.lrlas e sua r.mu .. e~o o 

do l16mere d. aula, do peSftOaJ docente do ensino lecunlÜrlo e normal 
Art. 38 - O pessoal docente dos estabelecimentos estaduaIS de 8n.'iÍno secun· 

dário e normal do segundo t"iclo é obrigado a ministrar c1nquenta '50. auJu 
meuaals. 

Parqrafo úniCO - Os trabalhos de exames dos pr"'rios aJuno& ou de alunos 
e"uanhos constituem serviço obrigatôrio dos docentes a ser atendido dentro da 
retribuição or_. 

Art. 37 _ Além do nQmero de aula. constaftt ... do artigo anlft'lor. 08 prof __ 
res poderio minlstrar aulas exlraordinârtas. sempre que tal medida se Imponha. 

Parácrafo 6nico - As aulas extraordmárias se1"50 pag:lS na base de quarent., 
CNJ'clros I Cr$ "'0.00 1 por aula efetivamente ministrada. 

Art. :)8 -_ O desconto. por falta em aula ordinária. se fará multiplicando o ven· 
ctn:ento mensal pe!o n\'urero de 3ulas que o professor tenha deixado de dar DO 
u\fs • divtdt.ndc-se o produto pelo nÍlmero de aula!!! q"..le del'eMa dar durante o me.. 
ler,: .1-eIa • dlstlnç.lo le.al entre falia abonada. justificada e snjustificada. 

Art. 39 - CompulaJ'· ... • •• como aula. nos eotabeleclmentoa de enaino seeUlldil
rio • nonna1 cio sotlUndo clQ1o. o trabalho letivo de cinqueRta 1501 mlnutoa durant,e 
• tSII 11\1 4It qu_ta t~1 mlnutoo li noite. 

CAPITULO V 

Dlspool~6e. ..rals • 
Art. .., _ OI ~.,...,.. do INfIatério nos eetabe1eclmentoa ofId&Is de elIIIno ... 

..,IIdU1o • ~ 40 "lI\lIlilo dclo, providos por co_o pranurlO IJWnCl9lbl

Udadt • vltallaledacle .., oeuPllllta . ParUnfo OaIco _ • perm1Uda a "",*0 a pedidO de um para DUtra eeIIbe-

Joollnento da .1IIIno leCunclArlo • normal do "lIIJIdo clelo. oco~ ..... -
"ante requerimento ... rllo. com firma reconhecida: do mesmo mod~ a :",u:; 

Art. 41 _ ... Io\.lçlo da carreira de PrOl"::o S:1I:=~:oe :;":do c:... e 

a.tadfl. "" estabeJeclmMI~ef=n.:.:,,:to do JO\-.rnador do Jf$tado. ~ 81\' 
no~ do se:fU.!lclo cicio • ..,.. .-
\'\1t4 q IAlerês$e do et)$.I9· :fi eretiVIJS dos ........ de Lente. 

Art. 42 _ Serio dlstrlbuldos os atua;: :":':. .. 'iiO Visita. S-drio R. .do Qua
. padl'lO S. l'J:pfeSSOl' •. pad\'lIo R. • R:to de BdUcaçIo "DIaa VeIbO~·. da clcIade de 

tiro- (l'nlco d.. r.taclo. lotados no Jns
ls 

"V!dal JUrDCII". da cidade ele Wjeo. ··Pedro 
l'lor!anópoUI. • nu BICOIas NOr; rão lIe l\II~nlna'·. da cidade de Mal,., pcId 
U". da çldad' '" lIh'''' .... u' e ~ 
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_ arreira Professo;: SecundárJO, criaôq por esta LeI, obcdecen~ 
d.~c~ . Ttl~l ~. a1tJ.dl~' da c te da' anU.",;dade no cargo. Em caso de e.mpate por anti-
dO-"'"t' a or .:.c m ecrescell 1)...... • 60 da 

- , . e ' deCidida pelo sistema ~termlnado I'elo artigo , 
guiduLle. a ple~CrenCJa 5 ra. 
1-<» n . 24~ . de 12 de janeiro de 1949, _ . 

I d lentes professores e regentes de Educaçao FIBiCa, cujos 
Art 43 O; t ltu os os , . 

. - . ' d por esta Lei serão apastiJados pelo Secretario de Estad,) 
.cargos forem atmgl os . ' , " . . I 

d Ed caç50 Saúde e ASslstenc13 SOCla. 
dos NegóclOs a u . . t 

_ Ê autorizado o Poder Executivo a regulan'len ar esta Lei, que entra 
Art. 44 SECÇÃO V 

. da' " da sua publicação. com efeitos a contar de 10 de janeiro de 1955.. em \'12'or na ~ _ . 
Ar t. ';5 _ Os casos omissos, enquanto nao baIxado o Regulamento a ,que !re 

refere o arti~o ~nterior, serão resolvidos pelo Secretário de Estado dos Negócios da 
Educação, Saúde e Assistência Social, mediante representação do Departamento de 

Educação, 
Art. 46 - Revogam-se as disposições em contrário. 
A Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social assim a faça executar. 
Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 17 de maio de 1955. 

IRINEU BORNHAUSEN 
Monsenhor Pascoal Gomes LibrcJotlo 
Celso Ramos Branco 
lIeriberto Hillse 
Aroldo Carneiro de Carvalho 
Victor Antônio Peluso Júnior 
PeHi.gio Pari{ot de Sow.a 

Publicada a presente Lei nó). Secretaria da Educação, Saúde e Assistênc~ ' So
cial , ..:.os dezessete dias do mê!" de maio do 3no de mil novecentos e cinquenta • 
cinco. 

N. d. 
car,os I 
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20 I 
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\ 40 
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Nerlna Momm CÔl·te, Auxiliar de Socret"ria, padrão S, 
TAnE~A ANEXA À LEI N. 1.292, DE li DE MAIO DE 1955 

Carreira 

Professor Secund~rio 

Classes 
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V 

Obsenaç6es 

SOllM O~ 

LEI N. 1.296, DE 10 DE JUNHO DE 1955 
Cria ear{o no Quadro UnJco do llatado 

O Governador do Estado de Santa Catatlna, 
Faço saber. todos os habitante, <lêste Estado, que a Assembléia Leglslativ I 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1° - Fica criado, 1'10 Q,>adro único do ESt.1do (Secretaria de Estado dos 

Negócios da Fazenda), um <'ar.:o de provimento em comisJão 'de Assessor Ti:cnlco 
padrão Y. 

Art. 20 - O cargo criado por esta Lei será preenchido por têcruco em. íil'lan· 
<;as e contabilidade pÍlbllea. 

Art. 3° - Fica o Poder Executlvo autorizado a abrir por conta do excesso de 
arreca<la~o do corrente exerclcio, o crédito especial necessArlo' execuçl.o desta..LeI. 

. Art.. - A pr •• ente Lei entra em vig"r na data d .. sua P4bllcação, revo,àda.1 
.Ii dl.PO~JlÇ&e5 eln C.on..tr4rio. 


