
Prefeitura Municipal de Rio Claro 
Estado de São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAl DA EDUCAÇÃO 

RESOLUÇÃO SME 008/2015 
de 31 de agosto de 2015 

(Dispõe sobre regulamentação do Concurso de Remoção e Permuta da Rede 
Municipal de Ensino de Rio Claro) 

A Secretária Munic1pal da Educação. no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
Decreto 8604 de 27/01/2009, com o objet1vo de estabelecer normas e procedimentos 
que assegurem a legalidade e a transparência do Concurso de Remoção e Permuta do 
ano de 2015 e 

CONSIDERANDO as d1spos1ções do Decreto nu 1 O 388 de 26 de agosto de 2015 

RESOLVE: 

Artigo 1° - Os Diretores de Escola, Professores de Educação Bas1ca I e Educação 
Básica li (Quadro 1) mscntos no Concurso de Remoção e Permuta, partic1parao do 
certame nos termos desta Resolução. 

Artigo 2° - Para os Certificados e Atestados de participação em cursos de que trata a 
allnea '·e' do art1go 8° do Decreto n° 1 O 388 de 26 de agosto de 201 !1 . serâ 
considerado o período de JUlho de 2012 a j ulho de 2015 

Ar tigo 3° - Em atendimento ao disposto no artigo 72 da Le1 Complementar n 1 

024/2007 a somatória da pontuação da documentação de t1tulos se llm1tará ao valor 
max1mo de 10,5 (dez e meio) pontos, devendo ser desprezados os pontos excedentes 

Artigo 4° - o~ Diretores de Escola e D1ngentes de Creche deverão reallzdr as 
1nscnções dos Jacentes e arquivar nos prontuános os formulános preenchidos e 
assinados pelo l 3ndidato 

Artigo 5° - As nscnções dos Diretores de Escola serão efetivadas no Nt.kleo de 
Supervisão Esc lar da Secretaria Municipal da Educação, sendo que a declaração de 
tempo de servi• > deverá ser solicitada no Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Mun ::ipal de Educação (SME), com no mlnimo 2 (dois) dias de 
antecedência 

Artig o 6° - Na ocorrência de eventuais erros adm1n1strat1vos os mesmos serão 
corng1dos após o perlodo de encerramento c.lds mscnções para o Concurso de 
Remoção pelo Núcleo de Supervrsão Escola1 c.la SME. 

A rt igo 7° - Os mscntos serão c1ass1f1cddos em listas d1st1ntas de acordo com o campo 
de atuação e diSCiplinas 

I Professor de Educação Bás1ca I- atuando na Educação Infantil etapas I e li, no 
Ensino FLJndamental em classes dos anos in1cia1s e/ou na Educação de Jovens e 
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li Professor de Educação Bás1ca li 
111. Di retor de Escola 

Artigo 8° - A sessão de Remoção se dará em do1s momentos : 
I. Na 1a chamada (chamada inic1al) quando serão oferecidas as vagas 1nic1a1s 

11 Em chamadas sucessivas (2a, 33 , 4a. etc.) quando serão oferecidas as vagas 
potenc1a1s 

§ 1 o - Nestes do1s momentos o candidato classificado em ordem decrescente poderá 
optar no alo da escolha pela remoção, declínio ou desistência da sua opção 
§ 2° - Os candidatos que t1verem inte·esse em vaga potenc1al deverao procede1 au 
declinio, aguardando sua escolha na ordem ele classificação para as vagas potenciais 
remanescentes das chamadas. 1 '\ 2a. 3a. 4', etc 

Artigo 9° -As vagas serão oferec1das na segu1nte ordem 
I. Vagas IniCiais na 1a chamada e, se não forem escolhidas por nenhum 

candidato. nas demais chamadas até o encerramento da sessão de remoçao 
li Vagas potenc1a1s liberadas a part1r da I a chamada· nas chamadas segulntt:s ate 

a escolha dessas vagas por algum candidato ou encerramento da Sessão de 
Remoção. 

Artigo 1 o - Será estabelecida como Ultima cl1amada aquela que, no seu térmmo. não 
acrescentar ma1s nenhuma vaga potencial, ou seja. as vagas oferecidas são 
exatamente 1guais as da chamada antenor 

Parágrafo Ún ico - Na últ1ma c11amada de que lrélta o caput deste art1go o canJidc:1to 
que até erttão optou pelo decl~n1o , devera obngatoriarnente opté.H pt;;lla sua remoção ou 
desistência 

Artigo 11 - Os rofessores de Educação Oásica 11 poderão no momento da remoçao 
optar por reduça ' da JOrnada de trabalro caso a Untdade Educacional de destino 11é.IU 

comporte sua jo1 ada de trabalho 

Artigo 12 - Os c 'centes remov1dos deverão ser classificados na Unidade Educacional 
de destino para 1 irticiparem do Processo lnic1al de AtrtbUtçào de Classes/Auhs 

Artigo 13 - A L .ecretaria Municipal da Educação estabelecerá cronograma para o 
Concurso de Re1 loção e Permuta com previsão dos perlodos de Inscrição, publicação 
da classifícação uos cand idatos e das vagas Iniciais recursos da sessao de rernoç .. i o t.' 

outros que se fiZt!rem necessános 

Art1go 14 -A D1reçao da escola será responsavel pela divulgaçao desta Resolut;;ao e 
do cronog1 ama aos profissionais do magislério em exercício. arastados ou licenciados 
e inscnção dos Interessados cujos cargos estejam lotados em sua Un~elade 
Educacional ou na SME. 
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Artigo 15 - A Secreta' ta Mumc1pal de Esportes será responsável pela divulgação desta 
Resoluçao, do cr anagrama aos profiss1ona1s do mag1stér10 em exerc1cio afastados ou 
licenciados e 1nscnção dos tnteressadcs cujos cargos estejam lotados na respectrvu 
Secretar ia . 

Artigo 16 - Os casos omissos serão analisados e decididos pela Secretária Munic.ipal 
de Educação ou Secretário Muntcipal de Esportes. 

Artigo 17 - Esta Resolução entrará em vtgor na data de sua publicação ficandu 
.-----r--'--evogada a Resolu@ SME O 1 O de 20 a e ngosto de 2~ 1j_ _ __ _ _ 
I CRONOGRAMA - CONCURSO DE REMOÇAO E~ERMUTA/2015_ -, 

18 a 18/09/201 5 Inscrição para remoção I permuta 

15
- - ----r-rublica~ãÕ daclass,ftcaçao dos candidatos no Portal da -

l Educaçao. na SME e na SEME. I 
r-2- 4_e_ 2-5/-0-9/_2_015 - I ~e r iodo de recurso s~bre ã ~l ass1ficação- _ _- -

08/10/2015 Publicação da classrftcaçao ftnal dos candtdatos no Portal da 

I Educação, na SME e na SEM~ _ _ __ 

04/11/2015 Data-base para levantamento de vagos para remoçao. 

0611_1_12_01_5_ -~ _ _ _ j ~~~~o_cJ<> r~ao de v~as~c1~ pa~re1110_çã~ 
--1 

Sessão de Remoção (escolha de vagas) 
-~ 

10/11 /2015 

i 11 /1 1/2015- -

12/11/2015 

I "' 08h00: Diretor de Escola 

.; 17h00: PE[3 11- Educação Espectal 

Sessão de Remoção (escolha de vagas) 

18h00. Professor de Educação Bástca I (Educação Infantil e 
_J En~1no Fund~nen~nl I~ Cducação de~ove~s e Adultos 11_. _ 

Sessão de Remoçe1o (escolha de vagas) 

1

17h00 - PEB 11- Professor de Educaçào Bastca li - Língua 
Portuguesa, Maten1àlica , Artes e Inglês 

1

18h - Professor de Educação Básica 11- Educação Flsica . 
- ------ - -- - - --- - - -- -
Iníc io do ano letivo- 2 116 lnícto no novo posto de tr aiJalho 

Rio Claro 31 de agosto de 2015. 

(J~~(J.~. ~}!({a~-~~& 
Heloísa Maria Cunha do Carmo 
Secretátta Municrpal de Educação 
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