SECRETARIA MUNICIPLA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER EMEF.
"PROFESSOR VICTOR PADILHA"

EDITAL DE ATRIBUICÃO
A Direção da EMEF. "PROFESSOR VICTOR PADILHA" torna pública a existência de
AULAS REMANESCENTES PARA ATRIBUIÇÃO, em caráter temporário no período de 90
dias a contar do dia 08/02/2021 nas disciplinas de: LÍNGUA PORTUGUESA e REDAÇÃO,
áreas afins e convoca os Professores aprovados no Concurso Público 001/2019 a
comparecer à sessão de atribuição.
LÍNGUA PORTUGUESA
DISCIPLINA

ANO

PERÍODO

TOTAL DE AULA

Língua Portuguesa

6º ano D

tarde

07

Língua Portuguesa

6º ano E

tarde

07

Língua Portuguesa

9º ano C

tarde

07

TOTAL

21h/a

REDAÇÃO
DISCIPLINA

ANO

PERÍODO

TOTAL DE AULA

Redação

6º ano E

Tarde

02

Redação

7º ano D

Tarde

02

TOTAL

04h/a

Horário de ATPC — Terça-Feira — 12h40min às 14h20min.
Horário de ATPF — Quinta-Feira — 18h30min às 2 Ih.
Os interessados deverão comparecer à sessão de atribuição no dia 26/02/2021 (Sexta-feira) às
09h, nas dependências da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUD MENNUCCI (ANFITEATRO), situada
na Rua Luiz Concordia no 400 Jd. Alvorada, Sud Mennucci - SP.
Obs.:
l- A atribuição será feita em conformidade com o Art. 47 do Plano de Carreira do Magistério Público
Municipal e com as demais legislações vigentes (Resolução SE-72, de 13-10-2020).
2Os interessados que acumularem cargo devem estar de posse da declaração de acúmulo no ato
da atribuição de classes/aulas.
3Esgotada a lista de candidatos classificados no concurso público, habilitados na disciplina
específica, poderão ser atribuídas aulas de disciplinas decorrente de outra (s) licenciatura (s) que o
docente classificado no Concurso Público candidato à contratação possua (áreas afins), observado o
respectivo histórico com carga horária mínima de 160 horas de estudo da disciplina a ser atribuída).
4Esgotadas as possibilidades, observada a necessidade pedagógica da unidade escolar e o perfil
do docente, poderão ser atribuídas para constituição/composição de aulas remanescentes a professores
pedagogos classificados no Concurso Público, dispostos na lista da Educação Básica I, que tenham
habilitação na licenciatura exigida mediante apresentação de diploma e histórico respectivamente.
Sud Mennucci, 24 de fevereiro de 2021.

