RERRERRATIFICAÇÃO DO EDITAL nº 05/SMECE DE 24 DE SETEMBRO DE 2020.
Dispõe sobre a realização de Atribuição de Classes/aulas no ano letivo de 2021.

O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte no uso de suas atribuições legais
e
Considerando o Decreto Municipal Nº 008, de 08 de Janeiro de 2021.
Considerando o Edital nº 005/SMECE, de 24 de setembro de 2020.
Considerando a necessidade de adequar a atribuição de aulas do ano letivo de 2021 as
disciplinas incorporadas pela Resolução SMECE Nº 04, de 22/01/2021.
Resolve:
1. Retificar os Artigos 3º e 17 e seus itens:

Onde se lê:
Artigo 3º - A inscrição do docente é única por campo de atuação e para o
processo inicial de atribuição de classe e aulas, e deverá ser efetuada na
jurisdição da Secretaria Municipal de Educação, os seguintes docentes:
I – Titulares de Cargo da própria Rede;
II – Professores a serem Admitidos em Caráter Temporário – ACT – para
substituição dos professores titulares de cargo afastados, estão
automaticamente aptos conforme classificação no Concurso Público Nº 001/
2019;
III – Professores a serem Admitidos em Caráter Temporário – ACT – para
substituição de qualquer outra natureza, caso os classificados do Concurso
Público Nº 001/2019 não forem suficientes, aguardar Edital específico para
Processo Seletivo.
Artigo 17 - O Cronograma de Atribuição de classes e aulas para professores
efetivos lecionarem no ano letivo de 2021 obedecerá a seguinte ordem:
I – dia 26/01/2021:
a) Às 08h – ADI – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
b) Às 08h – Professor Cuidador;
c) Às 08h30 – Atribuição em 1ª opção, aos docentes PEB II Titulares de Cargos para
composição da jornada, conforme opção indicada na inscrição para as disciplinas
de: Língua Portuguesa, Matemática, Arte, Espanhol;
d) Às 10h – PEB I – Educação Especial;

e) Às 10h30 – Atribuição em 1ª opção, aos docentes PEB II Titulares de Cargos para
composição da jornada, conforme opção indicada na inscrição para as disciplinas
de: Inglês, História, Geografia;
f) Às 13h30 – PEB I classificados da 1ª à 36ª colocação;
g) Às 13h30 – Atribuição em 1ª opção, aos docentes PEB II Titulares de Cargos para
composição da jornada, conforme opção indicada na inscrição para as disciplinas
de: Ciências, Informática, Educação Física;
II – dia 27/01/2021:
a) Às 08h – PEB I classificados da 37ª à 72ª colocação;
b) Às 08h - Atribuição aos docentes PEB II Titulares de Cargos que não teve sua
jornada indicada como 1ª Opção atendida plenamente, iniciar-se-à em 2ª Opção
até completar sua jornada indicada na inscrição;
c) Ao término do item “b”, iniciar-se-á complementação em 2ª opção ao docente
PEB II Titular de Cargo, esgotando as aulas da 1ª opção;
d) Ao término do item “c”, iniciar-se-á complementação em 2ª opção ao docente
PEB II Titular de Cargo;
e) Ao término do item “d”, iniciar-se-á complementação ao docente PEB II Titular
de Cargo em classificação geral com as aulas remanescentes não previstas na 1ª
e 2ª opção, desde que o docente seja devidamente habilitado;
f) Às 13h30 - PEB I classificados da 73ª à 108ª colocação;
g) Às 16h30 atribuição aos docentes PEB I - Brinquedoteca

Leia-se:
Artigo 3º - A inscrição do docente é única por campo de atuação e para o processo inicial
de atribuição de classe e aulas, e deverá ser efetuada na jurisdição da Secretaria
Municipal de Educação, os seguintes docentes:
I – Titulares de Cargo da própria Rede;
II – Professores a serem Admitidos em Caráter Temporário – ACT – para substituição dos
professores titulares de cargo afastados ou para atribuição de aulas livres, após
esgotadas ofertas aos professores Efetivos da Rede Municipal, aguardar Edital específico
para Processo Seletivo.

Artigo 17 - O Cronograma de Atribuição de classes e aulas para professores efetivos
lecionarem no ano letivo de 2021 obedecerá a seguinte ordem:
I – dia 26/01/2021:

a) Às 08h – ADI – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil;
b) Às 08h – Professor Cuidador;
c) Às 08h30 – Atribuição em 1ª opção, a os docentes PEB II Titulares de Cargos para
composição da jornada, a ser indicada no momento da escolha, jornadas essas: Jornada
Inicial de: 20 aulas com alunos, 2 ATPC e 2 ATPL ou Jornada Básica: de 24 aulas com
alunos, 2 ATPC e 3 ATPL para as disciplinas de: Língua Portuguesa, Matemática, Arte,
Espanhol;

d) Às 10h – PEB I – Educação Especial;
e) Às 10h30 – Atribuição em 1ª opção, a os docentes PEB II Titulares de Cargos para
composição da jornada, a ser indicada no momento da escolha, jornadas essas: Jornada
Inicial de: 20 aulas com alunos, 2 ATPC e 2 ATPL ou Jornada Básica: de 24 aulas com
alunos, 2 ATPC e 3 ATPL para as disciplinas de: Inglês, História, Geografia;

f) Às 13h30 – PEB I classificados da 1ª à 36ª colocação;
g) Às 13h – Atribuição em 1ª opção, a os docentes PEB II Titulares de Cargos para
composição da jornada, a ser indicada no momento da escolha, jornadas essas: Jornada
Inicial de: 20 aulas com alunos, 2 ATPC e 2 ATPL ou Jornada Básica: de 24 aulas com
alunos, 2 ATPC e 3 ATPL para as disciplinas de: Ciências, Tecnologia e Inovação, Educação
Física;

II – dia 27/01/2021:
a) Às 08h – PEB I classificados da 37ª à 72ª colocação;
b) Às 08h - Constituição da carga suplementar em 1ª opção ao docente PEB II, titular

c)
d)

e)

f)

de cargo, se assim o desejar, para as disciplinas de: Língua Portuguesa, Matemática,
Arte, Espanhol;
Às 09h30 - Constituição da carga suplementar em 1ª opção ao docente PEB II, titular
de cargo, se assim o desejar, para as disciplinas de: Inglês, História, Geografia;
Às 11h00 - Constituição da carga suplementar em 1ª opção ao docente PEB II, titular
de cargo, se assim o desejar, para as disciplinas de: Ciências, Tecnologia e Inovação,
Educação Física;
Às 13h00 - iniciar-se-á com o docente PEB II titular de cargo que “NÃO” teve a
composição da jornada atendida em 1ª opção, iniciar-se-á em 2ª opção até compor
a jornada e se ainda houver aulas a serem atribuídas para as disciplinas de Língua
Portuguesa, Matemática, Inglês, História, Ciências.
Ao término do item “e” e esgotada as aulas da 1ª opção, iniciar-se-á constituição da
carga suplementar em 2ª opção ao o docente PEB II titular de cargo, se assim o
desejar e se ainda houver aulas a serem atribuídas para as disciplinas de Língua
Portuguesa, Matemática, Inglês, História, Ciências.

g) Ao término do item “f”, iniciar-se-á atribuição das Disciplinas: Projeto de Vida
e Eletivas aos docentes PEB II Titulares de Cargos em classificação geral, desde
que o docente seja devidamente habilitado;
h) Às 13h30 - PEB I classificados da 73ª à 108ª colocação;
i) Às 16h30 atribuição aos docentes PEB I - Brinquedoteca

II – As demais disposições constantes no Edital Nº 005/SMECE, de 24/09/2020
permanecem inalteradas.

Guapiara, 22 de janeiro de 2021.

Juliana Ferreira Ruiz Mendes
RG 40.669.640-8
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Em tempo, reforçamos:
Local da Atribuição: EMEF Dr. Noel de Freitas Gomes, R Sete de setembro, 97, Centro,
Guapiara/SP;

Durante a atribuição de aulas: Respeitar o distanciamento social; obrigatoriamente,
usar máscara; fazer uso do álcool em gel;

