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ATO NORMATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Instruções Especiais nº 01 de 30 de outubro de 2018 Instruções para o que estabelece 
o Decreto nº 355 de 30 de outubro de 2018  
 
1. O professor inscrito nos termos do Decreto nº 355, de 30 de outubro de 2018, para 
participar do processo de remoção por títulos e/ou permuta, no período de 06 a 08 de  
novembro de 2018, deverá observar o cronograma que faz parte destas Instruções 
Especiais.  
2. O professor poderá indicar escolas onde existam vagas iniciais e/ou potenciais, que 
serão afixadas pela Secretaria Municipal de Educação, na data prevista no cronograma 
mencionado.  
3. O professor relacionará a escola ou escolas para onde deseja remover-se, por ordem 
de preferência.  
4. A compatibilidade de horários, no caso de professor que pretenda acumulação de 
cargos, é de inteira responsabilidade do mesmo.  
5. Na publicação das vagas, não há possibilidade de definição de horários já que isso 
depende do processo de atribuição de aulas/2019.  
6. As indicações serão feitas pelo próprio professor, através do login, no site www. 
smelimeira.com.br, impressas e entregues ao Diretor da Escola .  
7. O professor que não fizer indicação de pelo menos uma Unidade Escolar, através do 
login, no site www.smelimeira.com.br, imprimir e entregar ao Diretor de Escola, será 
automaticamente considerado desistente do Concurso de Remoção.  
8. Após o prazo previsto não será atendida qualquer solicitação que implique em 
inclusão ou modificação das escolas indicadas, bem como alteração da ordem das 
indicações.  
9. Não conseguindo a remoção desejada o professor permanece em sua Unidade 
Escolar.  
10. O professor removido por títulos e/ou permuta deverá apresentar-se na nova 
Unidade Escolar no dia 07/12/2018, onde será classificado entre seus pares e 
participará normalmente do processo de atribuição de aulas em 17/12/2018, devendo 
assumir exercício em 01/02/2019.  
11. O diretor de escola deverá comunicar por escrito aos professores de sua Unidade 
Escolar, todos os atos relativos à remoção-2018/2019.  
12. A Secretaria Municipal de Educação somente receberá inscrições para remoção por 
permuta, dos professores que apresentarem simultaneamente os modelos I e II 
devidamente preenchidos.  
 
Remoção 2018/2019 - Professores Efetivos e Professores Substitutos Efetivos 06 a 
08/11/2018 - Na Secretaria Municipal de Educação - inscrição para Remoção por 
Permuta, para professores efetivos e professores substitutos efetivos;  
06 a 08/11/2018 - Nas Unidades Escolares - inscrição para Remoção por Títulos, para 
Professores  Efetivos;  
09/11/2018 - Entrega dos requerimentos de inscrição de remoção por títulos dos 
professores, juntamente com os títulos, na Secretaria Municipal de Educação, pelos 
Senhores Diretores, até as 12:00 horas;  



09/11/2018 - Na Secretaria Municipal de Educação - Sessão de Remoção por Permuta: 
9:00 horas para Professores Efetivos e 9:30 horas para Professores Substitutos 
Efetivos;  
09/11/2018 - Na Secretaria Municipal de Educação - afixação do resultado da remoção 
por permuta de professores efetivos e professores substitutos efetivos;  
14/11/2018 - Na Secretaria Municipal de Educação - afixação da classificação dos 
professores efetivos, inscritos por títulos;  
21/11/2018 - Na Secretaria Municipal de Educação - recebimento de possíveis recursos 
relativos à classificação de professores efetivos;  
22/11/2018 - Na Secretaria Municipal de Educação - afixação da classificação de 
professores efetivos, pós-recurso, se houver;  
29/11/2018 - Na Secretaria Municipal de Educação - afixação das vagas para remoção 
de professores efetivos;  
30/11/2018 - Na Secretaria Municipal de Educação - entrega das indicações de vagas 
para remoção, impressas pelos professores efetivos, através do login, no site 
www.smelimeira.com.br., pelo Diretor de Escola.  
04/12/2018 - Na Secretaria Municipal de Educação - afixação do resultado da Remoção 
por Títulos, dos professores efetivos;  
07/12/2018 - Apresentação na Unidade Escolar para onde o professor foi removido: 
professor efetivo e professor substituto efetivo, para escolha de classes e períodos 
para 2019.  
01/02/2019 - Exercício na Unidade Escolar para onde o professor foi removido e já 
teve classe atribuída em 17/12/2018.  
Os eventos do Cronograma acima, na Secretaria Municipal de Educação, ocorrerão no 
horário das 8:00 às 16:00 horas.  
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos trinta dias de outubro de 2018.  
ANDRE LUIS DE FRANCESCO Secretário Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

  

 


