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Convocados devem comparecer nesta sexta

Atribuição de aulas para 
efetivos  será nesta sexta

REDE ESTADUAL

A partir desta sexta-fei-
ra, 25, as escolas da rede 
estadual de ensino iniciam 
o processo de atribuição 
de classes e aulas para os 
profissionais da educação 
(professores, técnicos e 
apoio), conforme portaria 
571/2018, publicada no 
Diário Oficial do Estado 
(DOE). O Processo de Atri-
buição Simplificado (PAS) 
é complementado pela Ins-
trução Normativa 10/18, 
publicado no DOE no dia 
25 de outubro.

Conforme a portaria, no 
dia 25 janeiro a atribuição 
será para o servidor efetivo 
em sua escola de lotação.

A segunda etapa da atri-
buição será entre os dias 
29 a 31 de janeiro para os 
remanescentes (efetivos 
que não conseguiram vaga 
na escola). Essa fase será 
na Assessoria Pedagógica 
do Município.

Temporários - No dia 
1º de fevereiro, na terceira 
etapa, haverá atribuição 
de aulas, na unidade es-
colar, “excepcionalmente 
para atender a demanda 
das unidades escolares 
em conformidade com 
o Edital de Seleção nº 
024/2018”.

A unidade escolar de-
verá divulgar o quadro 
de aulas disponíveis para 
atribuição e a lista de clas-
sificação dos professores 

As aulas para 
temporários 
serão atribuídas 
na terceira etapa

O ano letivo inicia dia 11 de fevereiro

candidatos a contrato tem-
porário, para preenchimen-
to do quadro de aulas livres 
e/ou em substituição.

A quarta etapa, a partir do 
dia 5 de fevereiro, ocorrerá 
na Assessoria Pedagógica, 
tanto para aulas adicionais 
(para professores efetivos) 
como contrato temporário.  
Isso, caso tenha esgotada a 
relação de candidatos ins-
critos na unidade escolar, e 
ainda necessitando de pro-
fissional para composição 
do quadro docente, deverá 
recorrer ao cadastro geral 

da Assessoria Pedagógica.
No período de 4 a 8 de 

fevereiro será a realização 
de atividades da Semana 
Pedagógica. O ano letivo de 
2019 para os alunos da rede 
estadual começa no dia 11 
de fevereiro.

Para orientação de to-
dos estão sendo dispo-
nibilizadas videoaulas e 
orientativos, com passo a 
passo, em relação procedi-
mentos a serem realizados 
em cada etapa e fase de 
atribuição no sistema Si-
geduca/ módulo GPE.

NOVA OLÍMPIA

A Prefeitura Municipal 
de Nova Olímpia, através de 
Edital assinado pelo prefei-
to Rimer de Oliveira nesta 
quinta-feira, 24, convocou 
40 professores aprovados/
classificados no Teste Seleti-
vo da Educação. Pelo edital 
são chamados 36 pedagogos 
e quatro profissionais de 
educação física.

Os candidatos devem 
comparecer nas dependên-
cias da Secretaria Munici-
pal de Educação, situada 
na rua Sebastião André de 
Souza  S/N, Bairro Boa Es-
perança, nesta sexta-feira, 
25, às 8h para atribuição 
de aulas e/ou turmas e lo-
cal de trabalho, apresentan-
do documentos citados no 
item 4.5 do Edital que são: 
cópias da Cédula de Identi-
dade, CPF, Título de Eleitor, 
Certificado de Reservista 
ou documento equivalen-
te, Certidão de Casamento 
ou Nascimento, Certidão 
de Nascimento dos Filhos 

Educação convoca 
aprovados do 
Teste Seletivo

Serão chamados 
36 pedagogos 
e quatro 
profissionais de 
educação física
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Assessoria 
(caso tenha); Carteira de 
Vacinação dos filhos de 0 
a 7 anos ou declaração de 
frequência escolar dos fi-
lhos acima de 07 anos até 
14 anos, Certificado de Es-
colaridade exigida pelo car-
go, Carteira profissional no 
caso de profissão regula-
mentada, comprovante de 
inscrição no PIS/PASEP, ex-

ceto se nunca fora inscrito, 
atestado médico admissio-
nal expedido por médico 
do trabalho e comprovante 
de residência.

O Edital completo está 
publicado no edital desta 
sexta-feira, 25, do Diário 
da Serra. 


