
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA
Secretaria Municipal de Educ:aciio

Extens5o da Praca Sant`Ana, 02 -Centro Roseira -SP
CEP:  12580fioo -  Tel.: 3646-2220

Resolucao n° 02/2021

Dispbe sobre o processo de atrjbuicao
de  classes  o/ou   aulas  aos  docentes
tempofarios  aprovados  polo  Processo
Seletivo Simplificado n°01/2021

A  Diretora  da  Secretaria  Municipal  de  Educacao  de  Roseira,  no  uso  de suas

atribuic6es, resolve:

Artigo   1°  -  Para  fins  de  atribuigao  de  classes  e/ou  aulas  aos  classificados  pelo
Processo  Seletivo  Simplificado   n°  01   de  2021,   sefao  observados  os  criterios  e

procedimentos contidos nesta Resolueao.

Artigo  2°  -  As  classes  e/ou  aulas  disponiveis  serao  oferecidas  aos  professores
classificados no Processo Seletivo.

Artigo   3°   -   0   Professor   de   Ediicagao   Basica   11   habilitado   em   mais   de   urn
componente curricular podera ter aulas atribuidas em  outro campo de atuacao que
nao  o  escolhido  para  o   processo   seletivo  somente  ap6s  esgotada  a   lista   dos
classificados em cada urn dos componentes curriculares.

Artigo  4°  -As  aulas  a  serem  atribuidas  para  PEB  11  sefao  reunidas  em  blocos  de
aulas,  considerados como criterios de agrupamento  a  natureza  das  mesmas  (Iivres
ou   em    substituigao),    a   adequagao   pedag6gica   as   unidades   escolares   e   a
racionalidade administrativa.

Artigo 50 - 0 docente ausente e/ou que declinar de classe e/ou  blocos de aulas  ro
momento  da  atribuieao,  permanecefa  classificado  ne  mesma  posig5o  em  que  se
encontra para as novas sess6es de atribuigao,  podendo escolher classe e/ou blocos
de aulas somente depois de decorrida a lista de classificacao.

Artigo  60 - A atribuieao  de classes  e/ou  aufas  de  Projetos  Especiais  da  Pasta  fica
condieionada  a  apresentagao,   pelo  docente,   de   Plano  de  Trabalho  e  cunr7ct+/ttnm
vitae.

§  1° -Os projetos apresentados,  sefao analisados e classificados por uma comissao
avaliativa,  composta  por  servidores  efetivos  da  municipalidade,  que  analisafao  as

propostas,  de  acordo com  a  modalidade (campo  de atuac;ao),  os  05  (cinco)  crit6rios
do Plano de Trabalho e os curriculos dos candidatos.





§ 2° -0 plano de trabalho apresentado pelo candidato devefa center:
I.    Objetivos;

11.    Contetldo a ser desenvoMdo;
Ill.    Estrategia ou  metodologia;
lv.    Avaliagao
V.    Refetencias  Bibliogfaficas.

§    3°    -    Os    projetos    que    nao    apresentarem    os    5    (cinco)    criterios    sefao
desclassificados.

§ 4° -Sfo considerados Projetes Especiais:
I - Escola de Tempo Integral:
a.    Experiencias Matematieas;
b.   Oficines de Portugues e Leitura;
OBS:  Os candidatos interessados em apresentar plano de trabalho rra Escola
de Tempo Integral deverao contemplar os itens a e b

11 -Apoio a Educacao Especial;

Ill-  Modalidades  ESDortivas  (futsal,  futebol  de  campo,  academia  ao  ar  livre,
handebol,   voleibol,   atletismo,   natagao),   Hidroainastica   eGinastica   da   3a
Idade:

OBS:  Os  candidatos  interessados  em  apresentar  plano de trabalho  deverao
contemplar:   Modalidades   Esportivas   -   atividades   fisicas,   Hidroginastica   e
Ginastica da 3a ldade na mesma proposta;

§ 5° -Serao requisitos para entrega de projeto:

a)   Nos  casos  dos  incisos  I  e  11  que  o  candidato  seja  classificado  na  prova  de

Educaeao lnfantil ou Ensino Fundamental I;

b)   No caso do inciso Ill,  que o candidato seja classificado na  prova de Educagao

Fisica,

c)   Sera  considerado  habilitado  no  processo  seletjvo  simplificado,   o  candidato

que obtiver nota igual ou superior a 50 -cinquenta-pontos;

§ 6° -0 curriculo do candldato devefa center:
I     Formaeao basica e especifica;

11.    Curso (s) de aperfeigoamento ou especializacao na area;

§  7°  -  A  proposta  de  trabalho  devefa  ser  entregue  na   Secretaria  Municipal  de

Educacao,  no periodo de  12/03/2021  a 19/03/2021.

§  8°  -  A  atribuigao  de  classes  e/ou  aulas,  da  pasta  de  projetos  especiais,  sera
realizada mediante analise e aprovagao dos projetos apresentados pelos candidatos

interessados e classificados.





§ 9° -0 profissional de Apoio a  Educacao Especial,  cumprifa carga  hofaria de 30h
semanais, distribuidas nos periodos da manha e tarde.

Artigo   7°-   Os    professores   que    n5o   cumprirem   com   os   seus   projetos,    nao

apresentarem  competencia,  comprometjmento,  assiduidade e  perfil compativel  com

os projetos no desenvolvimento das ag6es,  poderao ser dispensados pela Secretaria

de Educaeao.

Artigo  8°  -  A  atribuigao  de  classes  e/ou  aulas  durante  o  ano  far-se-a,  em  nivel  de

Secretaria  Municipal  de  Educagao,  todas  as  sextas-feiras  as  9h,  na  Secretaria  de

Educaeao,   publicada  somente  no  Site  Oficial  da  Prefeitura  Municipal  de  Roseira.

Sendo   obrigagao   do   candidato   aprovado   no   processo   seletivo   acompanhar   as

publicag6es dos editais de atribuigao no respectivo enderego eletr6nico.

§  1° -De acordo com  o Anexo  I  do  Processo Seletivo  N°  01/2021  todas as fung6es

sao para cadastro reserva;

§ 2° -As classes e/ou aulas sefao atribuidas sempre que houver:
I.   Afastamento do docente por periodo superior a  15 (qujnze) djas,

11.    Abertura de nova classe ou turma;
Ill.    Vacancia de cargo.

§ 3° -As sess6es de atribuieao no decorrer do ano letivo deverao observar a ordem

de classificagao,  por campo de atuagao.

Artigo 9° - Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao e revoga todas

as disposi96es em contfario.

Roseira,10 de margo de 2021.

wHrf#Galviac
Diretora da Secretaria Municipal de Educagao





CRONOGF~
Drfu:i2ro3;202i-sEXTAfEiRA

Local: Secretaria Municipal de Educaeao

•     Hofario: 09 horas:

•     EJA(Ciclol);
1  sale.

Monitor:

02 vagas;

•     Educacao lnfantil;
05 sales;

Hofario:  10 horas:

•     Ensino Fundamentall;
14 salas;

Dia:  12/03/2021-SEXTA-FEIRA

Local:  Secretaria Municipal de Educa9ao

Hofario:  14  horas:

•     EnsinoFundamental ll;

Aries:  03;

Educagiv Fisica: 02;
Lingua Portuguesa: o3;
Matematica: 04;
Ciencras:  01 ;

Hist6ria:  01 ;

Geografia: 03,

Divulgacao dos Prqjetos Selecionados:
•     Dfa24/03/2021  a partirdas l0h.
•     A atribuieao dos Prpjetos ocorrefa medfante as necessidades de cada segmento.

Artigo 80 - A atribuigao de classes e/ou aulas durante o ano far-se-a, em nivel de Secretaria
Municipal de Educacao, todas as sextas-feiras as 9h, na Secretaria de Educaeao,  publicada
somente  no  Site  Oficial  da  Prefeitura  Municipal  de  Roseira.  Sendo  obrigagao  do candidato
aprovado  no  processo  seletivo  acompanhar  as  publicac6es  dos  editais  de  atribuicao  no
respectivo endereco eletr6nico.
§  1° -   De  acordo  com  o Anexo  I  do  Processo  Seletivo  N°  01/2021  todas  as fune6es  sao
para cadastro reserve;
§ 2°-  As classes e/ou aulas serao atribuidas sempre que houver:

I.    Afastamento do docente por periodo superior a  15 (quinze) dias;
11.    Abertura de nova classe ou turma;

111.    Vacancia de cargo.

§  3° - As  sess6es  de  atribui?ao  no  decorrer  do  ano  letivo  deverao  observar a  ordem  de
classificaeao, por campo de atuaeao.

Roseira,10 de margo de 2021.

Wanda Ara JO Alkmim Galvao

Diretora da Secretaria Municipal de Educagao




