PREFEITURA MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Educação
Rua Dr. Salomão Galib Tannuri, 827- Jd. Primavera
Fone: (17) 3817-1478 / 3817-1291
E mail: educacaoseverinia@hotmail.com

EDITAL 18/2022
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
A Comissão responsável pela Atribuição de Classes e/ou aulas, designada pela Res. 01/2022 de
14 de janeiro de 2022 no uso de suas atribuições expede o presente Edital para atribuir aulas
abaixo especificadas e, será realizada no dia 10/06/2022 às 9h, na Secretaria Municipal da
Educação, localizada à Rua Salomão Galib Tannuri, 827 – Jardim Primavera.
Observações:
1)
Aos Docentes classificados no processo seletivo 01/2021, deverão apresentar os
documentos comprobatórios de sua graduação no ato da atribuição e, portanto, sem a
documentação não poderá participar da atribuição de aulas.
2)
Ao docente que ministrar aulas em Escola Estadual e/ou em outra Escola Municipal deverá
apresentar, no ato da atribuição, horário compatível ou horário unificado emitido pela sede de
controle de frequência, para regularização do acumulo de cargos.
3)
Aos Docentes classificados no processo seletivo 01/2021 que desejarem participarem do
ato de atribuição de aulas deverão apresentar cópia do comprovante de vacinação contra COVID
19.
- 01 sala de aula de Fase I, no período da manhã, junto à EMEI “Renée Martins Tannuri”, em
substituição à Profª Luciana Andréa Magro que encontra-se de Férias de 09/06 à 08/07/2022.
- 07 aulas semanais de Língua Portuguesa, em substituição, no período da tarde, junto à CEC
“Victória Maldonado Cazarine”.
- 07 aulas livres de Matemática, no período da tarde, junto à EM Esmeralda Duarte da Silva.
- 02 aulas semanais de Arte, no período da manhã, em substituição à Profª Graziele Chianpesan
junto ao CEC “Victoria M. Cazarine”.
- 13 vagas de Prof. Monitor para Unidades Escolares.
Observação: Estão convocados todos os docentes classificados no Processo Seletivo 01/2021,
pois não havendo Professores habilitados nas disciplinas acimas citadas, serão oferecidas e
atribuídas (em caráter excepcional) aos docentes habilitados nas disciplinas correlatas e/ou aos
docentes habilitados em outras disciplinas.
Severínia, 08 de junho de 2022
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