
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

  RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº  02  de  03 de dezembro de 2015

(Dispõe sobre o Regulamento de atribuição     de 
 aulas/salas para o ano letivo de 2016, e dá outras
  providências.)

A  SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso da competência que lhe conferem a
Lei Complementar nº 1511 de 04 de outubro de 2011 do Estatuto do Magistério Público Municipal
de Avaré,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 29, capítulo III da LC 1511/2011 – A atribuição de classes
e de aulas será regulamentada pela Secretaria Municipal de Educação, que definirá critérios para a
classificação dos Docentes;
CONSIDERANDO o disposto no inciso I do artigo 34, capítulo III da LC 1511/2011 – caberá ao
Diretor de Escola e à Secretária Municipal da Educação, em seus âmbitos de atuação:- I- adotar
providências necessárias, à execução, ao acompanhamento e à avaliação das normas que orientarão
o processo de atribuição de classes e aulas dos docentes;
CONSIDERANDO a  necessidade  de  aprimorar  e  normatizar  os  procedimentos  referentes  à
organização para a distribuição de aulas/salas para o ano letivo de 2016; e
CONSIDERANDO os critérios para classificação dos docentes e especialistas da educação para
efeito de atribuição de aulas/classes ou  unidade escolar;
RESOLVE:
Artigo 1º- Serão considerados como tempo de serviço no Magistério Público Municipal de Avaré
para efeito de contagem de tempo para atribuição do ano letivo de 2016:
Licença maternidade e ou paternidade;
Licença adoção;
Licença Prêmio;
Licença para prestar serviço militar;
Férias;
Gala;
 Nojo
Prestação de serviços no juri e outros obrigatórios por Lei;
Faltas Abonadas; e
Doação de sangue na forma prevista em Lei.

Artigo 2º- Os critérios para classificação da contagem de pontos se fará através da somatória de:-
I- Tempo de serviço no Magistério Público Municipal de Avaré, no nível ou disciplina de

inscrição – (0,1) ponto por dia e considerando os incisos do artigo 1º até 31/10/2015;
II- Certificado de frequência em cursos de atualização ou aperfeiçoamento, ministrado pela

Secretaria Municipal da Educação de Avaré, ou reconhecido pelo MEC nos últimos (03) três ano –
(0,01) ponto por hora de curso, até 15 pontos;
      III-  Para  portadores  de outra  Licenciatura  na  área   da  Educação (além da  exigida)  será
computado (20.0) pontos para Licenciatura Plena;

IV- Certificado de aprovação em concurso público municipal de Avaré de Provas e Títulos
para provimento do cargo do qual é titular (1,0) ponto por Certificado, não podendo considerar o
qual usou para ingresso;

V- Cursos de Pós – Graduação na área da Educação no mínimo de 360 horas (Latu Sensu)
(20,0) pontos;

VI- Curso de mestrado na área da Educação  - (30,0) pontos;
VII – Curso de Doutorado na área da Educação – (40,0) pontos;

            VIII- Curso Letra e Vida – (5,0) pontos; e
            IX- Curso Pró – Letramento – linguagem – (5,0) pontos; e
            X-  Curso Pró – Letramento – Matemática – (5,0) pontos.



Artigo 3º – Caberá ao Diretor da Escola convocar os docentes da Unidade Escolar, para verificar e
analisar o tempo de serviço referente aos docentes inscritos no processo de atribuição de classe e
aulas, como também a convocação para atribuição em sua Unidade Escolar da Fase 1.

Artigo 4º  – Caberá a Secretaria Municipal da Educação a convocação dos docentes, através do
Semanário Oficial do Município, para atribuição das demais fases.

Artigo 5º –  O cronograma de atribuição  de aulas,  classes  e  unidades  escolares  fica  publicado
abaixo.

Artigo 6º- Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação

CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES,  AULAS E UNIDADES ESCOLARES

EXERCÍCIO 2016

Conforme determina  na Lei  Municipal  nº  1511 de  04/10/2011 e Lei  Complementar  nº  168 de
10/05/2012. Convocamos os senhores docentes para atribuição de aulas, salas e unidades Escolares
para os dias e horários que seguem abaixo e ciência das entregas de documentação:-

Dia 07 de dezembro de 2015
SME

- 7h. - Secretaria Municipal da Educação – remoção de diretor de escola

-Entregar na SME relatório do Vice-Diretor pelo diretor da Unidade, com parecer de recondução ou
não à função,  na Unidade escolar.

Dia 07 de dezembro de 2015
UNIDADE ESCOLAR

- 17:15h  – Unidade Escolar - atribuição de aulas /salas para PEB I E PEB II

Dia 08 de dezembro de 2015
UNIDADE ESCOLAR

- 15:15h - atribuição de aulas/salas para PEB I E PEB II Na Unidade Escolar

Dia 09 de dezembro de 2015
SME

- Entrega na SME do QUADRO DE ATRIBUIÇÃO com classes e aulas atribuídas e livres
-Entrega na SME PROJETOS de trabalho para função de vice-diretor, com indicação de até três
unidades de ensino.

Dia 10 de dezembro de 2015
SME

-  Entrega na SME do parecer  da LICENÇA PRÊMIO atualizado e emitido pelo DRHGP, com
requerimento da programação do período para o gozo (descanso) durante o exercício de 2016.



Dia 14 de dezembro de 2015
EMEB MANECO DIONÍSIO

- 17:15h – PEB-I
 - Atribuição de sede para PEB I adido;
- Remoção de sede para PEB I;
- Atribuição de sede para PEB I lotado na SME.

Dia 15 de dezembro de 2015
EMEB MANECO DIONÍSIO

- 17:15h - PROFESSOR DE ARTE -
- 18:30h – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

-Atribuição de sede para professor adido
- Remoção de sede;
- Complementação da jornada atribuída na unidade escolar

Dia 16 de dezembro de 2015
EMEB MANECO DIONISIO

- 17:15h  – PROFESSOR DE ARTE
- 18:30h  – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

- Saída em substituição
- Carga suplementar

Dia 17 de dezembro de 2015
EMEB MANECO DIONISIO

- 17:15h  – PROFESSOR DE INGLÊS

- Atribuição de sede para professor adido;
- Remoção de sede;
- Complementação da jornada atribuída na unidade escolar;
- Saída em substituição;
- Carga suplementar

Dia 18 de dezembro de 2015
EMEB MANECO DIONISIO

-17h: –EDUCAÇÃO ESPECIAL
          -Atribuição de sede para professor adido
           - Remoção de sede;

- Complementação da jornada atribuída na unidade escolar;
- Saída em substituição
- Carga suplementar



Dia 03 de fevereiro de 2016
EMEB MANECO DIONÍSIO

-8h- Atribuição de salas em substituição para o ano letivo de 2016 para PEB I efetivo que não
possue sede e  que, portanto, permanecem  lotados na SME;
      -Atribuição de salas em substituição em outra Unidade Escolar, para PEB I efetivo com sede,
para atuação durante o ano letivo de 2016;
      -Atribuição de salas em substituição para o ano letivo de 2016  para professor monitor;
      -Atribuição de salas em substituição para o ano letivo de 2016  para professor adjunto.

- 10h –- Carga suplementar para PEB I e professor monitor;
- Carga suplementar para professor adjunto.

- 14h.  –- Lotação para efeito de vencimentos de professor adjunto que substituirão  em  caráter
eventual em todas as unidades da rede de ensino municipal, para o ano de 2016.

- 19h. - Professor EJA
            - Atribuição de sede para professor adido;

- Remoção de sede;
- Complementação da jornada atribuída na unidade escolar;
- Saída em substituição
- Carga suplementar


