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RESOLUÇÃO SME 008/2009  

De 12 de agosto de 2009. 
(Dispõe sobre o processo de atribuição de classes/aulas para o segundo semestre  

letivo de 2009 e normatiza demais providências) 
 
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 
8604 de 27/01/2009, e considerando a necessidade de estabelecer procedimentos referentes à 
atribuição das classes/aulas, 
 
RESOLVE: 
 
Artigo 1º - As classes de Educação de Jovens e Adultos I (1ª a 4ª séries) serão atribuídas na 
seguinte conformidade: 
 

I. Em Fase I ( U.E.) ao professor de educação básica I, titular de cargo em exercício na U.E. 
como carga suplementar 

II. Em Fase II (SME) ao professor de educação básica I, titular de cargo em exercício em outra 
U.E  como carga suplementar. 

III. Em Fase I ( U.E.) ao professor de educação básica I, com contrato temporário em exercício 
na U.E., como ampliação de carga horária; 

IV. Em Fase II ( SME ) ao professor de educação básica I, com contrato temporário em 
exercício em outra U.E., como ampliação de carga horária. 

 
Artigo 2º - As aulas de Educação de Jovens e Adultos II (5ª a 8ª séries) serão atribuídas na 
seguinte conformidade: 
 

I. Em Fase II (SME) ao professor de educação básica II, titular de cargo, como carga 
suplementar.  

II. Em Fase II (SME) ao professor de educação básica I, titular de cargo, habilitado nas 
disciplinas específicas do Ensino Fundamental II, como carga suplementar. 

III. Em Fase I ( U.E.) ao professor de educação básica II, com contrato temporário em exercício 
na U.E., como ampliação de carga horária; 

IV. Em Fase II ( SME ) ao professor de educação básica II, com contrato temporário em 
exercício em outra U.E., como ampliação de carga horária; 

V. Em Fase I ( U.E.) ao professor de educação básica II, com contrato temporário em exercício 
na U.E., como ampliação de carga horária em outra disciplina; 

VI. Em Fase II ( SME ) ao professor de educação básica II, com contrato temporário em 
exercício em outra U.E., como ampliação de carga horária em outra disciplina;  

VII. Em Fase II ( SME ) ao professor de educação básica I, com contrato temporário e habilitado 
nas disciplinas específicas do Ensino Fundamental II, como ampliação de carga horária; 

 
Artigo 3º - As aulas dos Projetos Presença Esperança e Acolher serão oferecidos somente na 
Fase II (Secretaria Municipal da Educação) e atribuídas na seguinte conformidade: 
 

I. A título de carga suplementar aos titulares de cargo e 
II. Como ampliação de carga horária aos professores com contrato temporário. 
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Artigo 4º - As classes de Educação Infantil e Ensino Fundamental I serão atribuídas aos 
professores de Educação Básica I com contrato temporário como ampliação de carga horária. 
 
Artigo 5º - Durante todo o processo de atribuição de classes/aulas ao docente titular de cargo ou 
ao professor com contrato temporário, observar-se-á a habilitação específica do mesmo para o 
campo de atuação e disciplina pretendida. 
 
Artigo 6º - Em caso de atribuição de classe/aulas a título de carga suplementar aos titulares de 
cargo e de ampliação de carga horária aos professores com contrato temporário, o número de 
horas-aula semanais não poderá exceder a 44 (quarenta e quatro) horas-aula, constituídas de 
horas-aula com aluno e horas de trabalho pedagógico (HTP) desde que haja compatibilidade de 
horário. 
 
Parágrafo Único: Os titulares de cargo não inscritos para carga suplementar em 2008 poderão 
inscrever-se de acordo com o Edital de 12 /08/2009. 
 
Artigo 7º - A classificação dos docentes titulares de cargo e dos professores com contrato 
temporário respeitará os critérios estabelecidos na Resolução SME 013/2008 e na Resolução SME 
002/2009, respectivamente. 
 
Artigo 8º - Esgotadas as possibilidades de atribuição aos docentes na Fase I (Unidade 
Educacional), o Diretor de Escola comunicará, via ofício, à Comissão de Atribuição de Classes e 
Aulas da Secretaria Municipal da Educação a existência de classes e/ou aulas disponíveis, em 
quantidade, horário, turno e disciplina, para atribuição na Fase II (Secretaria Municipal da 
Educação). 
 
Artigo 9º - O docente que se encontre em licenças ou afastamentos, a qualquer título, não poderá 
concorrer à atribuição de classes e/ou aulas durante o ano letivo, exceto o titular de cargo, para 
constituição obrigatória de jornada. 
 
Artigo 10 - O professor com contrato temporário que não entrar em exercício no primeiro dia letivo 
subseqüente à atribuição perderá a classe ou as aulas, salvo em casos excepcionais, através de 
solicitação encaminhada a Secretária Municipal de Educação. 
 
Parágrafo único: o mesmo aplica-se ao docente, inclusive o titular de cargo, com relação à carga 
suplementar que lhe for atribuída. 
 
Artigo 11 - Os casos omissos serão analisados e decididos pela Comissão de Atribuição de 
Classes e/ou Aulas. 
 
 
Rio Claro, 12 de agosto de 2009. 
 
 
Heloisa Maria Cunha do Carmo 
Secretária Municipal de Educação 
 
 
Publicada na Secretaria Municipal da Educação, na mesma data supra 


