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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Rua: Paes Leme, 1407 – Centro – Fone: (0xx18) 3702.2010 
ANDRADINA-SP          CEP. 16.901.010 

site: www.educacaoandradina.sp.gov.br 
 

 

CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS 2016/2017 
 

DEZEMBRO 
 INSCRIÇÃO PARA REMOÇÃO – professores titulares de cargo do Ensino Fundamental (1º 

ao 5º ano - PEB I), professores de Arte e Educação Física – PEB II, professores titulares de cargo 

de Educação Infantil, titular de cargo de Educador de Creche e Diretores de Escola: 

Data: 6 a 8/12/2016 (quinta-feira) 

Horário: das 8h às 16h 

Local: U.E. 

Responsável: Diretor de Escola fazer as inscrições em ficha própria (seguir modelo de ficha 

enviado e anexar uma cópia no livro ATA da escola, a outra cópia mandar para S.M.E). Enviar 

junto com a ficha os documentos recolhidos no ato da inscrição: requerimento e Certidão de 

Apuração de tempo e títulos até o dia 9/12/2016 às 10h. A divulgação da classificação para 

remoção será a partir do dia 12/12/2016. 

 

 CADASTRO PARA CARGA SUPLEMENTAR E SUBSTITUIÇÃO DAS FUNÇÕES DE 

SUPORTE PEDAGÓGICO (DIRETOR E SUPERVISOR) - CONFORME EDITAL DE 

CADASTRAMENTO 

Carga Suplementar: professores titulares de cargo (efetivos) de Ensino Fundamental (1º ao 5º 

ano - PEB I), professores titulares de cargo de Educação Infantil e Professor de Arte e Educação 

Física- PEB II. 

Substituição Diretor/Supervisor: professores titulares de cargo (efetivos) de Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano - PEB I), professores titulares de cargo de Educação Infantil, 

Professores titulares de cargo de Arte e Educação Física- PEB II, titular de cargo de Educador de 

Creche.  

Data: : 6 a 8/12/2016 (quinta-feira) 

Horário: das 8h às 16h 

Local: U.E. 

Responsável: Diretor de Escola (os modelos de fichas de inscrição serão enviados pela SME, 

anexar a ficha também no livro ATA da escola) e recolher documentação descrita no edital). 

Entregar documentos até às 10h do dia 9/12/2016 na SME. 

Obs* A classificação dos cadastrados para ministrar aulas, a título de carga suplementar e para 

substituição de diretor de escola e supervisor de ensino será divulgada no dia 14/12/2016, após 

análise dos documentos entregues. 

 

 ENTREGA DA CERTIDÃO DE APURAÇÃO DE TEMPO E TÍTULOS – Entregar cópias da 

Certidão de Apuração de tempo e títulos I para Apuração de tempo de serviço e títulos de 

professores de todas as categorias e Classificação dos docentes do Polo de Ensino por categorias. 

As referidas Certidões serão utilizados para arquivo da Secretaria Municipal de Educação. 

Entregar até o dia 9/12/2016 na SME. 

 

ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E OU AULAS PARA 2017: 

 

 REMOÇÃO- professores titulares de cargo do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano - PEB I), 

professores de Arte e Educação Física – PEB II, professores titulares de cargo de Educação Infantil, 

Educadores de creche e diretores de escola: 

  Data: 19/12/2015 (segunda-feira) 

http://www.educacaoandradina.sp.gov.br/


 2 

  Horário: 8h 

  Local: SME 

Obs* O professor que tiver o cargo removido levará o atestado de remoção junto com sua Certidão 

de Apuração de tempo e títulos (contagem de tempo e títulos) e deverá ser incluído na 

classificação para atribuição, sendo que o tempo de serviço na U.E. deverá ser excluído e também 

ser observado se o mesmo já possuía tempo anterior trabalhado na U.E. em que o seu cargo foi 

removido. O professor também ficará incumbido de avisar a outra U.E. para ser excluído da 

classificação para atribuição. 

Com relação ao tempo de serviço trabalhado no Polo de Ensino para os professores de Educação 

Infantil e para os educadores de creche serão computados o tempo após 1/7/2009. 

 

 

 FASE I E II – EDUCADOR DE CRECHE, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: COMPOSIÇÃO DE JORNADA PARA TITULARES DE CARGO PARA PROFESSOR 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL PEB I E PEB II E EDUCADOR DE CRECHE: 

 

CEI 
a) Atribuição de Aulas a título de composição de jornada para Educador de Creche - titular de 

cargo (0 a 3 anos): 

Data: 20/12/2016 (terça-feira) 

Horário: 8h 

Local: EMEF 

Obs*- Mandar o resultado da atribuição à SME imediatamente após.  

 

b) Atribuição de classes livres- constituição de jornada de trabalho para educadores de creche 

não atendidos no Polo de Ensino; de acordo com a Resolução nº 157/2016 art. 11, Fase II, alínea 

a. 

Data: 20/12/2016 (terça-feira) 

 Horário: 9h 

 Local: SME 

 

c) Atribuição de classes em substituição - constituição de jornada de trabalho para educadores de 

creche não atendidos no Polo de Ensino; de acordo com a Resolução nº 157/2016 art. 11, Fase II, 

alínea b. 

Data: 20/12/2016 (terça-feira) 

Horário: 10h 

Local: EMEF 

Obs* Mandar o resultado da atribuição à SME imediatamente após. 

 

d) Atribuição de classes/aulas em substituição - constituição de jornada de trabalho para 

educadores de creche não atendidos na U. E; de acordo com a Resolução nº 157/2016 art. 11, 

Fase II, alínea c. 

Data: 20/12/2016 (terça-feira) 

 Horário: 11h 

Local: SME 

 

EMEF 
a) Atribuição de classes e aulas de Ensino Fundamental – PEB I (1º ao 5º ano), Educação Física e 

Arte- PEB II, aos titulares de cargo para constituição de jornada de trabalho docente. 

Data: 20/12/2016 (terça-feira) 

Horário: 13h 

Local: EMEF 

Obs*- Mandar o resultado da atribuição à SME imediatamente após.  
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b) Atribuição de classes/ aulas livres - constituição de jornada de trabalho para professores do 

Ensino Fundamental PEB I (1º ao 5º ano) e PEB II (Arte e Educação Física) não atendidos na U. E; 

de acordo com a Resolução nº 157/2016 art. 11, Fase II, alínea a. 

Data: 20/12/2016 (terça-feira) 

               Horário: 14h 

 Local: SME 

 

c) Atribuição de classes/aulas em substituição - constituição de jornada de trabalho para 

professores do Ensino fundamental PEB I (1º ao 5º ano) e PEB II (Arte e Educação Física) não 

atendidos na U.E; de acordo com a Resolução nº 157/2016 art. 11, Fase II, alínea b. 

Data: 20/12/2016 (terça-feira) 

Horário: 15h 

Local: EMEF 

Obs* Mandar o resultado da atribuição à SME imediatamente após. 

 

d) Atribuição de classes/aulas em substituição - constituição de jornada de trabalho para 

professores do Ensino fundamental PEB I (1º ao 5º ano) e PEB II (Arte e Educação Física) não 

atendidos na U. E; de acordo com a Resolução nº 157/2016 art. 11, Fase II, alínea c. 

Data: 20/12/2016 (terça-feira) 

Horário: 16h 

Local: SME 

EMEI 
a) Atribuição de classes de Educação Infantil para titulares de cargo para constituição de jornada 

de trabalho docente. 

Data: 21/12/2016 (quarta-feira) 

Horário: 8h 

Local: EMEF 

Obs* Mandar o resultado da atribuição à SME imediatamente após. 

 

b) Atribuição de classes em substituição - constituição de jornada de trabalho para professores da 

Educação Infantil não atendidos no Polo de Ensino; de acordo com a Resolução nº 157/2016 art. 

11, Fase II, alínea a. 

Data: 21/12/2016 (quarta-feira) 

 Horário: 10h 

 Local: SME 

 

c) Atribuição de classes em substituição - constituição de jornada de trabalho para professores da 

Educação Infantil não atendidos no Polo de Ensino; de acordo com a Resolução nº 157/2016 art. 

11, Fase II, alínea b. 

Data: 21/12/2016 (quarta-feira) 

 Horário: 11h 

 Local: EMEF 

Obs* Mandar o resultado da atribuição à SME imediatamente após. 

 

d) Atribuição de classes em substituição - constituição de jornada de trabalho para professores da 

Educação Infantil não atendidos no Polo de Ensino; de acordo com a Resolução nº 157/2016 art. 

11, Fase II, alínea c. 

Data: Data: 21/12/2016 (quarta-feira) 

 Horário: 11h40 

 Local: SME 

Observação: Há professores com dois cargos de EMEI na rede municipal, se os mesmos forem em 

Polos distintos, os diretores devem combinar horários diferentes nos Polos dentro do intervalo 

das 8h às 9h para os docentes que acumulam cargos não sejam prejudicados. 

 

 Atribuição de substituição para o cargo de diretor de escola: 
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Data: Data: 21/12/2016 (quarta-feira) 

Horário: 12h 

Local: SME 

 

 

 ATRIBUIÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CLASSES EM CEI PARA JANEIRO/2017 

 

a) Atribuição de classes de CEI para o mês de janeiro de 2017 (férias) a título de contrato por 

prazo determinado aos docentes classificados por meio de Processo Seletivo: 

Data: 21/12/2016 (quarta-feira) 

Horário: 14h 

Local: EMEF “Profª Anna Maria Marinho Nunes” 

 

 

2017 

FEVEREIRO 
 Atribuição de classes de Educação Infantil, classes e aulas de Ensino Fundamental – PEB I 

(1º ao 5º ano), Educação Física e Arte- PEB II, aos titulares de cargo para constituição de jornada 

de trabalho docente, de acordo com § 2º e §3º do artigo 11 da Resolução nº 157/2016. 

 Data: 01/02/2017 (quarta-feira) 

 Horário: 8h 

 Local: EMEF 

Obs*- Mandar o resultado da atribuição à SME imediatamente após.  

 
 FASE III E IV - ATRIBUIÇÃO DE AULAS (CARGA SUPLEMENTAR) A TITULARES DE 

CARGO: 

 

ARTE, EDUCAÇÃO FÍSICA e LÍNGUA INGLESA 

a) Atribuição de aulas a título de carga suplementar aos ocupantes de cargo de Arte desde que 

cadastrados. Carga suplementar aos ocupantes de cargo de Ensino Fundamental, de aulas de 

Língua Inglesa na EMEF/EMEBI, desde que cadastrados e habilitados. Atribuição de aulas de 

Educação Física/ Movimento, a título de carga suplementar, aos ocupantes de cargo de Educação 

Física, desde que cadastrados. 

Data: 01/02/2017 (quarta-feira) 

Horário: 9h 

Local: EMEFs 

Obs* Mandar o resultado da atribuição à SME imediatamente após. 

 

b) Carga suplementar aos ocupantes de cargo de Educação Infantil de aulas de Língua Inglesa na 

Educação Infantil desde que cadastrados e habilitados. 

Data: 01/02/2017 (quarta-feira) 

Horário: 10h 

Local: EMEFs 

 

c) Carga suplementar aos ocupantes de cargo de Educação Infantil de aulas de Língua Inglesa na 

EMEF e para ocupantes de cargo de Ensino Fundamental de aulas de Língua Inglesa na EMEI 

desde que cadastrados e habilitados. 

Data: 01/02/2017 (quarta-feira) 

Horário: 10h30 

Local: EMEFs 

Obs* Utilizar a classificação geral (enviada pela SME) e enviar o resultado e saldo de aulas (se 

houver); 

 

d) Atribuição de aulas a título de Carga suplementar, das aulas remanescentes, docentes efetivos, 

de aulas de Língua Inglesa, Arte (Faixa I), Educação Física desde que cadastrados e habilitados. 
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Data: 01/02/2017 (quarta-feira) 

Horário: 14h 

Local: a ser divulgado 

e) Atribuição de aulas a título de carga suplementar, das aulas remanescentes de Arte a titulares 

de cargo de EMEI, ou EMEF habilitados em Letras (Faixa II), desde que cadastrados. 

Data: 02/02/2017 (quinta-feira) 

Horário: 16h 

Local: a ser divulgado 

 

f) Atribuição de aulas, a título de carga suplementar, das aulas remanescentes de Arte a titulares 

de cargo de EMEI, ou EMEF habilitados em Pedagogia (Faixa III), desde que cadastrados. 

Data: 02/02/2017 (quinta-feira) 

Horário: 17h 

Local: a ser divulgado 

 

 ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS REMANESCENTES PARA CLASSIFICADOS EM 

PROCESSO SELETIVO 

a) Atribuição de classes remanescentes a título de contrato por prazo determinado aos docentes 

efetivos e não efetivos classificados por meio de Processo Seletivo (Classes em CEI, Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, EJA, AEE): 

Data: 02/02/2016 (quinta-feira) 

Horário: 8h 

Local: a ser divulgado 

 

b) Atribuição de aulas remanescentes de Língua Inglesa, Arte (Faixa I) e Educação Física, a título 

de contrato por prazo determinado, aos docentes classificados por meio de Processo Seletivo. 

Data: 02/02/2016 (quinta-feira) 

Horário: 13h 

Local: a ser divulgado 

 

c) Atribuição de aulas, a título de contrato por prazo determinado, das aulas remanescentes de 

Arte a docentes não efetivos classificados em Processo Seletivo, habilitados em Letras (faixa II).  

Data: 02/02/2016 (quinta-feira) 

Horário: 16h30 

Local: a ser divulgado 

 

d) Atribuição de aulas, a título de contrato por prazo determinado, das aulas remanescentes de 

Arte a docentes não efetivos classificados em Processo Seletivo, habilitados em Pedagogia (Faixa 

III).  

Data: 02/02/2016 (quinta-feira) 

Horário: 17h30 

Local: a ser divulgado 

 

 

 

Observação: As atribuições para as substituições das CEIs, EMEIs e EMEFs acontecerão na SME às 

sextas-feiras, às 8h, conforme estabelecido no art.16 da Resolução nº 157/2016. 

Andradina, 09 de novembro de 2016. 

 

 
HENRIQUE SOEIRO SENISE 

RG: 32.732.592-6 
Secretário Municipal de Educação 

 


