
Prefeitura Municipal de Rio Claro 
Estado de São Paulo 

Secretaria M unicipal da Educação 

RESOLUÇÃO SME 002/2014 

De 29 de Janeiro de 2014. 

(Dispõe sobre o processo de atribuição de classes/aulas no decorrer do ano letivo de 2014 aos aprovados 

no Processo Seletivo 003/2013 (PEB I e 11}, candidatos a contrato temporário) 

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto n2 8604 de 

27/01/2009, dispõe sobre o processo de atribuição de classes/aul as para o ano leti vo de 2014 aos 

aprovados no Processo Seletivo 003/2013 (PEB I e 11}, candidatos a contrato temporário e estabe lece as 

demais providências. 

Artigo 12 - As atribuições de classes/aulas a serem efetuadas durante o ano letivo de 2014 aos candidato s 

a contrato temporário obedecerão a presente Resolução, a qual está fund amentada nas norma s previs t as 

na Lei Complement ar 024 de 15 de out ubro de 2007 e suas alterações, na Conso lidação das Le is do 

Traba lho -CLT e demais atos oficiais baixad os pe la Secretaria Municipal da Educação. 

Artigo 22 - Durante todo o processo de atribuição de classes/aulas ao candi dat o a con t rato t emporári o 

observar-se -á a habilitação específica do mesmo para o campo de atua ção pretendido. 

Artigo 32- A atribuição durante o ano aos candida tos a contrato temporár io far-se-á somente em nível de 

Sec retaria Municipal da Educação (Fase 11}, podendo ter atribuída si m ultaneamen te ca rga horária de 

t rabalho e ampliação de carga horária de t rabalho. 

§ 12 - Em caso de atribuição a título de ampl iação de carga horária aos docentes contra t ados, o núm ero de 

hora s-aula semanais não poderá exceder a 44 (quarenta e qua t ro) hora s-au la, con st it uídas de horas-aula 

com aluno e horas de trabalho pedagógico (HTP). 

§ 2º - A sequência do processo de atribuição de classes/aulas dar-se-á na ordem definida no anexo I desta 

Reso lução. 

§ 32- Para fins de contrato temporário será utilizada a classifica ção no Processo Selet ivo 003/ 2013 (PEB I e 

11}, em uma lista ún ica de Professor de Educação Básica I e Professor de Educação Básica 11 , po r di scip lina. 

§ 4º - Em todas as sessões de atribuição de classes/aulas os docentes candidatos a co nt rato t emporário 

serão chamados em ordem sequencial at é o úl t imo candidato cla ssificado, ou seja, cada sessão de 

atribuição de classes/aulas terá início a pa rtir do último candidato atendido na sessão an terior, sa lvo os 

casos de reintegração. 

§ 5º- Cada sessão de atribuição será encerrada após o esgotamento das vagas ou ausência de candidatos 

presentes . Em caso de vagas remanescentes a lista de chamada dos cla ssificados será re inici ada na m esm a 

sessão. 

§ 6º - O candidato a contrato tempo rário terá direito à reintegra ção na classificação nas seguintes 

situações : 

I. ao término do contrato por motivo de supressão de classe ou aula; 

11 . ao término da substituição; 

11 1. em caso de declinação por motivo de carga horária reduzida de traba lho (inferior a 15 aulas com 

aluno}, declarada pelo candidato no ato da atribuição. 
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§ 7º- Nas situações dos incisos I e 11 , o candidato deverá no prazo mín imo de 05 (cinco) dias anteriores ao 

término do contrato ou da substituição, protocolar requerimento na Secretaria Municipa l da Educação, 

sol icitando sua reintegração na classificação. 

§ 8º- Os candidatos reintegrados serão chamados em ordem crescen te de classificação, prioritariamente 

em relação aos demais candida to s classificados. 

§ 9º- O candidato a contrato temporário que estiver ausente ou que desistir da escolha, no momento da 

atr ibuição, terá direito a nova chamada após o término de todos os cl assificados e na mesma ordem de 

classificação inicial. 

§ 10- Os casos de ausência, declinação e desistência do candidato a cont rato temporário serão registrados 

em ata . 

Artigo 4º - Esgotadas as possibilidades de atribuição aos docentes ti tu lares de cargo na Fase I (Unidade 

Educacional), a Direção da Escola comunicará , v ia ofício, em 3 vias, à Comissão de Atribuição de Classes e 

Au las da Secretaria Municipal da Educação a existência de classes e/ou aulas disponíveis, em quantidade, 

horário, turno e di scipl ina, para atribuição na Fase 11 (Secretaria Munici pa l da Educação). 

§lo- A Comissão de Atribuição afixará em local público da Secretaria Municipal da Educação e no Portal da 

Ed ucação - www.educacaorc.com.br - link Atribuição de Classes/Aul as a relação das classes e aulas 

di sponíveis semanalmente, às terças- feiras, após as 15 horas, para con hecimento dos interessados. 

§2°- A atribuição de ci<Jsses/aulas em nível de Secretaria Municipal da Ed ucação dar-se-á semanalmente, às 

quartas-feiras, a partir das 14 horas. 

§3º - No decorrer do ano let ivo de 2014 a Secretaria Mu~icipal da Educação não publicará edi tai s e/ou 

convocações para atribuição de cla sses e/ou aulas no Diário Oficial do M unicípio, considerando as med idas 

previ stas na presente Resolução. 

Artigo 5º - O cand idato a contrato temporár io que não entrar em exerc1c1o no dia estabelecido pela 

Comissão de Atribuição de Classes e Aulas, perderá a classe ou as au las e fi cará impedido de conco rrer à 

nova atribui ção no decorrer do ano. 

Parágrafo único: O mesmo aplica-se ao docente contratado, com relaçã o à ampliação da ca rga horária de 

traba lho que lhe for atribuída . 

Artigo 6º- Compete à Direção da Escola autorizar o exercício do cand idato a contrato temporá rio a quem 

se tenha atribuído classe ou aulas, em Fase 11 , para sua Unidade Ed ucacional, desde que apresente os 

seguintes documentos: 

1. Diploma que comprove a formação necessária para o campo de atuação/disciplina para o qual teve 

classe/aulas atribuídas . No caso de apresentação de Declaração de Conclusão, deverá estar 

acompanhada do Hi stórico Escolar constando todas as notas finais inclusive a do Trabalho de 

Conclusão de Curso ou Monografia (cópia acompanhad a do ori gi nal); 

2. Cédula de identidade- R.G. ou RNE, co mprovando ser brasile iro nato ou naturalizado e ser maior 

de 18 anos (cópia acompanhada do original); 

3. Certidão de nascimen to ou casamento (cóp ia acompanhada do o riginal); 

4. Titulo de eleitor e comprovante de votação nas 2 (duas) últimas ele1ções (cópia acompanhada do 
original); 

5. Certificado de reservista ou dispensa de incorporação (cópia acompanhada do original) ; 
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6. Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, inform ando não haver fe ito o ca dastro 

(cópia acompanhada do original); 

7. Cadastro de pessoa física- CPF/CIC (cópi a acompanhada do or iginal ); 

8. Certidão de nascimento e cade rnet a de vacinação dos filhos menores de 14 anos, se houver (cópia 

acompanhada do original); 

9. Atestado de antecedente criminal; 

10. Carteira Pro fissional (págs .: foto - fren t e e verso e últ imo contrato de t rabal ho) (cópia 

acompanhada do o riginal); 

11. Declaração, de próprio punho, de boa conduta e de não ter sof rido penalidades ou sido demit ido, 

mediante processo administrativo disc ipl inar ou por justa causa, nos termos da C.L.T, nos últimos 5 

(cinco) anos; 

12. Declaração de próprio punho de que acumula ou não cargo ou função docente, no âmbito do 

serviço público federal, estadual, municipal ou ainda em Autarquias, Fundações, Empresas 

Públicas, Sociedades de economia mista, suas subsidiárias e Sociedades co ntrol ad as direta ou 

indiretamente pelo Poder Público. Aplica-se igualmente ao contratado que rece be proventos 

referentes a cargo ou função pública exercida em qualquer es fe ra (federal, estadua l ou mu nicipal) 

e que exercerá o emprego em regime de acumulação; 

13 . Comprovante de atribuição de classe/au las expedido pela Com issão de Atribuição de Classes e 

Aulas da Secretaria Municipal da Educação; 

14. Atestado de Saúde Ocupacional expedido pelo Serviço de Aten dimento ao Servidor. 

Artigo 7º - O candidato a contrato temporário que t eve classe/aul as atr ibuídas deverá submeter-se a 

ava liação médica real izada pelo Serviço de Atendimento ao Servido r (SAS) ou empresa co ntratad a e 

aut orizada pela SME. 

Parágrafo Único- A critério doSAS, o ASO (Atestado de Saúde Ocupaci onal) terá validade de 1 (um) ano ou 

2 (dois) anos, dependendo do histórico médico do candidato. 

Artigo 8º - A Direção da Unidade Educacional poderá chamar professor contratado, em ca ráter eventual, 

pa ra exercer as funções de outro em suas faltas ou impedimentos no período de até 15 (quinze) d ias, 

desde que sua carga horária não exceda a 44 horas/aula semanais. 

Artigo 9º- Fica expressamente vedada a atr ibuição de classes ou aulas em caráter de contrato tem porário: 

I . ao docente que tenha sido demitido, mediante processo ad m inist rativo discipli nar ou por justa 

causa, nos termos da C.L.T.; 

11. ao docente contratado que tenha sido dispensado a pedido, durante o ano letivo em curso, exceto 

no caso de desistência de parte das aulas para ter atribuída au las em uma das unidades em que se 

encontre em exercício, a fim de reduzir o número de esco las; 

111. ao candidato a contrato temporário ou ao docente contra ta do que se encontre em licenças ou 

afastamentos, a qualquer título. 

Artigo 10- A atribuição de aulas da Educação de Jovens e Adultos 11 (EJA 11} far-se- á junta mente com as 
aulas do ensino regular, observados os mesmos critérios de habi litação e de qualificação docentes. 
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§ 1Q - Em razão da semestralidade do curso, poderá ocorrer a redistri bu ição dos locais de t raba lho para o 

2" semestre letivo. 

§ 2Q - Para fins de reconhecimento de vínculo junto à Unidade Educacional, em termos de classi f icação, 

assi m como para todos os efeitos de redução de carga sup lementar do docente com aulas atribuídas na 

Educação de Jovens e Adultos, considera-se como término do 1" semestre do curso, o dia que antecede o 

pri meiro dia letivo do 2" semestre. 

Artigo 11 - Nas sessões de atribuição de classes/aulas o interessa do poderá fazer-se representar por 

procu rador, desde que atendida a legislação pertinente. 

Parágrafo único - De acordo com a legislação vigente é vedado ao funcionário púb lico con stitu ir-se 

procurador de partes ou serv ir de intermediário perante qualquer re partição pública, exceto quando se 

tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. 

Artigo 12 - Os recursos referentes ao processo de atribuição de classes/aulas não terão efe ito suspensivo 

nem ret roativo e deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis após a ocorrência do fato 

motivador, dispondo a autoridade recorrida de igual prazo para decisão. 

Artigo 13 - Os casos omissos serão analisados e decididos pela Com issão de Atribuição de Classes e/ou 

Aulas. 

Art igo 14- Esta Resolução entrara em vigor na dat a de sua publicação, ficando revogadas as disposições 

em contrário, em especial a Resolução SME 004, de 01 de fevereiro de 2013. 

Rio Claro, 29 de janeiro de 2014. 

~~ r[ 
Heloi sa Maria~nha ~ 
Secretária Municipal de Educação 

Pu blicada na Secretaria Municipal da Educação, na mesma data supra 
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ANEXO I 

SEQUÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS DURANTE O ANO LETIVO 2014 
-----~ 

TIPO 

ATRIBUIÇÃO AOS DOCENTES TITULARES DE CARGO DO QU ADRO 1 E 2 

AMPLIAÇÃO AOS DOCENTES COM CONTRATO TEMPORÁRIO, RE SPEITANDO O PROCESSO 

I SELETIVO PELO QUAL TEVE CARGA HORÁRIA ATRIBUIDA. 

ATRI BUI ÇÃO DE CARGA HORÁRIA AOS DOCENTES REINTEGRADOS 
-- - ----

ATRIBU IÇÃO DE CARGA HORÁ RIA AOS DOCENTES DECLINADOS 

ATRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA AOS CANDIDATOS A CONTRATO TEMPORÁRIO 


