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São Carlos é premiada por qualidade em educação

Diário Oficial de São Carlos

 ■ JOGOS ABERTOS

A cidade de São Carlos encerrou sua 
participação nos 74º Jogos Abertos do Interior, 
disputados de 1º a 14 em Santos, tendo 
ficando em 14º lugar no quadro de medalhas 
conquistando 22 no total: 10 de Ouro; 6 de 
Prata e 6 de Bronze. ► Pág. 2

 ■ INSPIRADO EM GEPETO

O bom e velho Gepeto continua inspirando a 
arte de fazer brinquedos. Pedaços de madeira 
podem se transformar em peças para as 
brincadeiras da garotada. A Fundação Pró-
Memória ensina as técnicas de produção 
desses brinquedos. ► Pág. 2

 ■ RESGATE DA HISTÓRIA

Mostrar a história da população negra de 
São Carlos para as futuras gerações é uma 
das metas do Museu, que está recebendo 
fotografias e documentos para criar um acervo 
digital. O material doado será digitalizado e 
depois devolvido. ► Pág. 2

 ■ PPP DO LIXO

A empresa São Carlos Ambiental, do Grupo 
Solvi, que é responsável pelos serviços de 
limpeza pública no município investiu R$ 2,7 
milhões na aquisição de 8 novos caminhões. 
A nova frota já está circulando pelos bairros 
de São Carlos. ► Pág. 2

 ■ EDUCAÇÃO PREMIADA

Assessoria de Imprensa /PMSC

A Associação Brasileira dos Municípios (ABM) premiou a educação de 
São Carlos em função da qualidade e dos investimentos realizados 
na área, ao longo de 2010. A premiação aconteceu no I Encontro de 
Gestão e Qualidade Excelência de Administração. ► Pág. 2
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São Carlos é premiada por qualidade em educação
A Associação Brasileira dos Municípios (ABM) premiou a 
educação de São Carlos em função da qualidade e dos 
investimentos realizados na área, ao longo de 2010. A 
premiação aconteceu em Campinas, no último dia 11, 
durante a realização do I Encontro de Gestão e Qualidade 
Excelência de Administração.
Os quesitos avaliados pela ABM são o incentivo, o 
fomento e o subsídio das administrações públicas 
municipais na efetivação e na execução de ações 
centradas na busca pela qualidade da educação, o 
oferecimento e desenvolvimento de projetos sob a 
forma de serviços e soluções diferenciadas destinados 
a assegurar o aprimoramento da gestão educacional, 
ampliando a integração, a efetividade e a eficácia das 
políticas públicas do setor; alternativas gerenciais, 

metodológicas, tecnológicas e didáticas oferecidas pelo 
governo municipal.
São Carlos concorreu com outras cidades do estado como 
Sorocaba, Ribeirão Preto e Campinas. 

ABM – A Associação Brasileira de Municípios, fundada no 
Rio de Janeiro, em 15 de março de 1946, é uma sociedade 
civil, de âmbito nacional, hoje com sede e foro em Brasília 
- DF, operando num regime de íntima cooperação com 
as municipalidades, instituições congêneres e afins, bem 
como Entidades, Estaduais, Federais e Internacionais. 
A associação é uma sociedade civil sem fins lucrativos, 
que tem como membros os municípios e associações 
estaduais de municípios constituídos em pessoa jurídica 
e reconhecidas pela ABM.

São Carlos encerra
 participação nos Jogos Abertos
A cidade de São Carlos encerrou sua 
participação nos 74º Jogos Abertos do 
Interior, disputados em Santos, tendo 
ficando em 14º lugar no quadro de 
medalhas conquistando 22 no total: 10 de 
Ouro; 6 de Prata e 6 de Bronze, terminando 
com 28 pontos na 28ª colocação, entre 210 
cidades participantes.
A equipe de ginástica artística EGOS/
Objetivo/Prefeitura foi vice-campeã da 
modalidade, ao somar 174,728 pontos, 
conquistando desta forma o único 
troféu para cidade .
Os atletas PCD – Pessoas com Deficiência 
mais uma vez foram o destaque da 
delegação com a conquista de 12 medalhas. 
Na Natação PCD Henrique Sacomano Nasser 
e Guilherme Confella conquistaram duas 
medalhas de Ouro e uma de Prata cada 
um, Daniel Mendes dos Santos e Valdecir 
Eduardo Felix com uma medalha de Ouro 
cada, e Tiago Moda que ficou com duas 
medalhas de Bronze.

O atletismo PCD teve Maxuel Ferreira 
ficando com a medalha de Prata nos 100m 
Rasos, Valdomiro Guimarães com o Bronze 
nos 1.500m Rasos e Daniel dos Santos na 4ª 
colocação nos 1.500m Rasos.
A equipe de Natação feminina foi outro 
destaque nestes Jogos com 7 medalhas. 
Renata Martins conquistou 4 medalhas 
de Ouro nas provas dos 50, 100 e 200m 
Borboleta e nos 400m Livre.   
Na prova do Revezamento as meninas 
também foram muito bem. Prata e Bronze 
para o Revezamento 4x100m e 4x200m 
Livre e Bronze no 4x100 Medley. O Karatê 
masculino também conquistou duas 
medalhas. Adriano de Simone ficou com 
a medalha de Prata no Kata (Formas de 
Combate), enquanto Carlos Reinaldo 
Mattos foi Bronze no Shiai Kumite (Lutas).
O Tênis de Mesa feminino, ficou com a 4ª 
colocação. Já o Handebol masculino foi o 
5º colocado disputando a Divisão Especial.

Fundação incentiva a arte 
dos brinquedos de madeira

O bom e velho Gepeto continua inspirando 
a arte de fazer brinquedos. Pedaços 
de madeira sem aparente utilidade 
podem se transformar em verdadeiras 
peças para as brincadeiras da garotada. 
Oficinas realizadas pela Fundação Pró-
Memória da Prefeitura de São Carlos 
ensinam as técnicas de produção desses 
brinquedos. Os encontros reúnem 
participantes de todas as idades com os 
mais diversos interesses. 
Gustavo César Ribeiro, arquiteto e 
responsável pelas oficinas, ressalta que a 
proposta é resgatar as boas lembranças 
desses brinquedos e a arte de fazer essas 
obras. “Os participantes fazem pesquisas 
com os brinquedos antigos para reproduzir 
nas aulas”, explica. 
A proposta quer também mudar hábitos, 
como o de comprar os brinquedos e 
oferecer a possibilidade de produzir o 
próprio produto. Ribeiro lembra ainda que 
a ideia é manter viva tradições que foram 

passadas de pai para filho e que estão se 
perdendo na sociedade contemporânea. 
“Nossa ideia é fomentar a pesquisa para 
essas tecnologias, que estão sendo 
esquecidas”, afirma. 
A oficina também é uma oportunidade 
para produzir brinquedos e aumentar 
a renda familiar. O porteiro Silvio Wick 
diz que, além de atender aos pedidos 
da família, quer preparar várias opções 
para aumentar a renda. “Quem sabe, 
fazendo esses brinquedos, posso 
vender nas escolas?”, planeja.  
A Fundação Pró-Memória mantém 
ainda oficinas de restauro de móveis 
de madeira, maquetismo e constru-
ção. Para mais informações sobre as 
próximas oficinas procurar a Funda-
ção, localizada na Estação Cultura 
(antiga estação ferroviária), na Praça 
Antônio Prado, s/nº, das 9h às 11h30 
e das 14h às 17h. 

Museu irá resgatar a história 
da população negra

Mostrar a história da população negra 
de São Carlos para as futuras gerações é 
uma das metas do Museu de São Carlos. 
Na última semana foi lançado o projeto 
“Histórias e Memórias da População Negra 
em São Carlos: a construção de um acervo 
histórico-cultural” que pretende criar um 
acervo digital de fotografias, depoimentos e 
documentos destas comunidades.
Mas para que a população negra sinta-se 
representada é preciso a colaboração de 
todos. As pessoas que possuem imagens, 
documentos, objetos ou conhecem outras 
pessoas da história da comunidade negra de 
São Carlos devem entrar em contato através 
do telefone (16) 3373-2708 ou do e-mail 
museu.cultura@saocarlos.sp.gov.br.
O material doado será digitalizado e depois 
devolvido. O Museu vai fazer duas cópias 
digitalizadas. Uma ficará no próprio Museu 
e a outra será devolvida para a pessoa 
juntamente com o documento original.
Em seguida, todo o material será 

disponibilizado gratuitamente para 
consulta na sede do Museu de São Carlos 
e brevemente em seu site, assim como no 
Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira 
“Odette dos Santos”, desde que acordada 
a doação ao Museu de São Carlos da 
reprodução digital dos documentos, das 
fotografias e das entrevistas.
Este projeto é uma proposta coletiva de 
trabalho da Prefeitura de São Carlos, que 
envolve o Museu, a Coordenadoria de Artes 
e Cultura e as secretarias de Cidadania 
e Assistência Social e de Educação. O 
objetivo principal é promover a construção 
da igualdade social e racial através da 
valorização da cultura negra de São Carlos. 
E neste sentido, Museu de São Carlos, que 
já possui um acervo 100% catalogado e 
digitalizado composto por documentos, 
fotografias e objetos referentes à história 
local, quer construir também um acervo 
que pretende ser referência da cultura da 
população negra na cidade.

PPP do Lixo: empresa 
investe 2,7 milhões

A empresa São Carlos Ambiental, do Grupo 
Solvi, que é responsável pelos serviços de 
limpeza pública no município investiu R$ 
2,7 milhões na aquisição de oito novos 
caminhões. A nova frota começou a circular 
pelos bairros de São Carlos no início do mês. 
Com este investimento, a coleta de lixo em 
São Carlos se torna mais ágil e moderna. 
Estes novos caminhões têm sistema de 
rastreamento por GPS, possibilitando 
um controle maior da coleta de lixo 
e são mais silenciosos, pois possuem 
alimentação de força exclusiva para 
o compactador de lixo e controle 
eletrônico do sistema de compactação.
Esta iniciativa é mais uma conquista do 
contrato assinado em agosto deste ano para 
a implantação da Parceria Público-Privada 
(PPP) para a coleta do lixo em São Carlos. 
Considerada uma das primeiras no Estado, 
esta PPP foi elogiada pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo que a elegeu como 
modelo para a solução do problema do lixo 

enfrentado nas grandes cidades. 
Com a PPP, a empresa São Carlos Ambiental 
Serviços de Limpeza Urbana e Tratamento 
de Resíduos Ltda. será responsável pela 
implantação de um novo aterro sanitário 
e deverá investir aproximadamente R$ 
18 milhões no local. A empresa também 
deverá oferecer estrutura física para 
a cooperativa do programa de coleta 
seletiva do município. 
Um dos principais diferenciais dessa 
parceria é o pagamento fixo pelo volume 
de lixo coletado, que também terá como 
obrigação coletar o lixo hospitalar. A 
nova modalidade incentiva a empresa a 
implantar programas de coleta seletiva e 
reciclagem de lixo, reduzindo o volume 
encaminhado ao aterro sanitário. No 
modelo até então vigente, a empresa 
recebia por tonelada de lixo coletado e 
encaminhado ao aterro.
O contrato estabelece ainda a 
implantação de um sistema de queima 
controlada do gás metano gerado pelo 
lixo orgânico. 

Assessoria de Imprensa /PMSC
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Portaria nº 816
de 18 de novembro de 2010

INSTITUI CRITÉRIOS PARA REMOÇÃO E PERMUTA, E PARA ATRIBUIÇÃO DE TURMAS, 
CLASSES E/OU AULAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. 
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 
33.644/10
CONSIDERANDO a necessidade de instituir critérios para remoção e permuta, e 
para atribuição de turmas, classes e/ou aulas nas Unidades Escolares municipais; e
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 13.889, de 18 de outubro de 2006, 
e alterações posteriores, que “Estrutura e organiza a educação pública municipal 
de São Carlos, institui o Plano de Carreira e Remuneração para os profissionais da 
educação, e dá outras providências”;
DETERMINA:
CAPÍTULO I
DA REMOÇÃO
Art. 1º O processo de remoção docente entre as Unidades Escolares municipais 
ocorrerá na Secretaria Municipal de Educação, obedecendo ao cronograma pre-
visto no Anexo I desta Portaria e dar-se-á:
I – de forma compulsória, caso haja redução do número de cargos na Unidade 
Escolar, iniciando a remoção pelo docente com menor pontuação;
II – a pedido, conforme estabelecido por esta Portaria, considerando os seguintes 
critérios para pontuação:
a) títulos;
b) tempo de exercício;
c) índice de absenteísmo no último ano;
d) cursos de aperfeiçoamento e atualização.
Art. 2º Poderão participar do processo de remoção, os docentes com três anos 
de efetivo exercício no emprego público de docência na rede municipal de São 
Carlos, completos ou a completar até 28 de fevereiro de 2011. 
Parágrafo único. Aos Educadores de Creche será permitida a remoção apenas para 
as Unidades Escolares que atendam crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade.
Art. 3º As turmas, classes e/ou aulas para a remoção nas Unidades Escolares mu-
nicipais serão livres.
§ 1º Compete ao diretor da Unidade Escolar preencher a ficha elaborada pela Se-
cretaria Municipal de Educação e encaminhá-la ao Departamento Pedagógico no 
prazo estabelecido no Anexo I desta Portaria.
§ 2º A Secretaria Municipal de Educação, após análise das fichas publicará uma 
lista respeitando a ordem de classificação dos docentes. 
§ 3º O recurso da classificação mencionado no Anexo I desta Portaria poderá ser 
elaborado de próprio punho, desde que fundamentado quanto ao motivo, de-
vendo conter os seguintes itens, para sua apreciação pela Comissão prevista no 
art. 40 desta Portaria:
I - nome completo;
II - emprego;
III - unidade de origem;
IV - número da classificação;
V - justificativa;
VI - data;
VII - assinatura.
Seção I
Dos Prazos
Art. 4º O processo de remoção docente entre as Unidades Escolares municipais, 
dar-se-á em ordem decrescente de pontuação e será realizado nas datas estabele-
cidas no Anexo I desta Portaria, para:
I -a Educação Infantil;
II -os anos iniciais do Ensino Fundamental;
III - as séries/anos finais do Ensino Fundamental dos diferentes componentes cur-
riculares;
IV - a Educação Especial e a Educação de Jovens e Adultos.

CaPÍtULo ii
da PermUta

Art. 5º O processo de permuta ocorrerá com a permissão da Secretaria Municipal 
de Educação obedecendo ao cronograma previsto no Anexo I desta Portaria e 
dar-se-á entre docentes de diferentes Unidades Escolares municipais, em consen-
so, após o processo de remoção.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação é responsável por elaborar 
documento que registra o processo de permuta, contendo os dados e assinatura 
dos docentes.
Art. 6º Poderão participar do processo de permuta, os docentes com três anos 
de efetivo exercício no emprego público da docência na rede municipal de São 
Carlos, completos ou a completar até 28 de fevereiro de 2011.
Parágrafo único. Aos Educadores de Creche será permitida a permuta somente 
com outro educador de creche de Unidades Escolares que atendam crianças de 0 
(zero) a 3 (três) anos de idade.
Seção I
Dos Prazos
Art. 7º O processo de permuta dar-se-á na Secretaria Municipal de Educação, em 
data e horário estabelecidos no Anexo I desta Portaria.
CAPÍTULO III
DA ATRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES
Art. 8º A atribuição de turmas, classes e/ou aulas dar-se-á nas Unidades Escolares 
municipais em ordem decrescente de pontuação, respeitando-se a jornada de tra-
balho prevista na Lei Municipal nº 13.889, de 18 de outubro de 2006, e alterações 
posteriores, conforme disposto no Anexo I desta Portaria.
Art. 9º A classificação para a atribuição de turmas, classes e/ou aulas, conforme 
dispõe o art. 28 da Lei Municipal nº 13.889, de 18 de outubro de 2006, e alterações 
posteriores, considerará os seguintes critérios para pontuação:
I – títulos;
II – publicações em anais de congressos, seminários e similares, livros ou artigos 
em periódicos e/ou livros, publicados nos últimos cinco anos;
III – participação em cursos de curta duração realizados nos últimos cinco anos, 
voltados para sua área de atuação, com carga horária mínima de 30 (trinta) horas;
IV – tempo de efetivo exercício, nos termos do art. 46 da Lei Municipal nº 13.889, 
de 18 de outubro de 2006, e alterações posteriores, que terá ponderação superior 
a soma dos demais títulos.
Parágrafo único. Aos Educadores de Creche serão atribuídas apenas turmas que 
atendam crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade.
Art. 10. Compete ao diretor da Unidade Escolar preencher a ficha elaborada pela 
Secretaria Municipal de Educação e divulgar a lista respeitando a ordem de classi-
ficação dos docentes no prazo estabelecido no Anexo I desta Portaria. 
Parágrafo único. Caberá ao diretor da Unidade Escolar coordenar o processo de 
atribuição de turmas, classes e/ou aulas, respeitada a ordem de classificação dos 
docentes de sua Unidade Escolar, compatibilizando o horário das turmas, classes 
e/ou aulas e turnos de funcionamento com as respectivas jornadas de trabalho 
docente.
Seção I
Do Processo de Atribuição
Art. 11. A atribuição de turmas, classes e/ou aulas dar-se-á em ordem decrescente 
de pontuação, respeitando-se a jornada de trabalho prevista na Lei Municipal nº 
13.889, de 18 de outubro de 2006, e alterações posteriores, conforme disposto no 
Anexo I desta Portaria.
Art. 12. Aos professores de Educação Física na Educação Infantil será atribuída 

turma por Unidade Escolar, ou Unidades Escolares agrupadas, quando assim for 
necessário, utilizando-se para isso os seguintes critérios:
I – Unidades Escolares com 7 (sete) a 13 (treze) turmas, serão atribuídas a 1 (um) 
professor de Educação Física;
II – Unidades Escolares com mais de 13 (treze) turmas, serão atribuídas a 2 (dois) 
professores de Educação Física;
III – Unidades Escolares com menos de 7 (sete) turmas, serão agrupadas perfazen-
do um total de no máximo 13 (treze) turmas e serão atribuídas a 1 (um) professor 
de Educação Física.
Parágrafo único. Para determinar o número de turmas de cada Unidade Escolar 
serão computadas as três últimas etapas da educação infantil, que correspondem 
às Fases 4 (quatro), 5 (cinco) e 6 (seis). 
Art. 13. Ao professor de Educação Física que optar pela Educação Infantil, caberá 
atender as necessidades da Unidade Escolar ou das Unidades Escolares agrupadas 
a ele atribuídas.
Art. 14. O tempo de atuação do professor de Educação Física com cada turma será 
regulamentado levando-se em consideração a jornada de trabalho do professor e 
as necessidades da Unidade Escolar ou Unidades Escolares agrupadas.
Parágrafo único. Quando uma Unidade Escolar ou Unidades Escolares agrupadas 
possuírem apenas um professor de Educação Física, este atuará em ambos os pe-
ríodos, respeitada sua jornada de trabalho.
Art. 15. Caso haja mais de um professor de Educação Física com sede na mesma 
Unidade Escolar de Educação Infantil, a atribuição das turmas será feita respeitan-
do a ordem decrescente de pontuação dos professores envolvidos.
Art. 16. Aos Professores III será oferecida jornada semanal de trabalho constante 
do inciso II do art. 44 da Lei Municipal nº 13.889, de 18 de outubro de 2006, e 
alterações posteriores. 
§ 1º A jornada de trabalho do Professor III deverá ser completada em sua unidade 
sede, nos períodos de funcionamento da Unidade Escolar.
§ 2º Somente quando não houver aulas disponíveis na unidade sede, o Professor 
III complementará sua jornada em outra Unidade Escolar, em data, horário e local 
definidos no Anexo I desta Portaria, de acordo com critérios previstos no caput 
deste artigo.
Art. 17. O aditamento para ampliação de jornada será efetuado nos termos do 
inciso I do art. 29 da Lei Municipal nº 13.889, de 18 de outubro de 2006, e altera-
ções posteriores, e dar-se-á em ordem decrescente de pontuação, obedecida a 
classificação geral.
Art. 18. Aos Educadores de Creche somente serão atribuídas turmas da Educação 
Infantil de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade.
Art. 19. Concluída a primeira etapa de atribuição nas Unidades Escolares, as tur-
mas, as classes e as aulas remanescentes serão encaminhadas para a Secretaria 
Municipal de Educação e as mesmas serão atribuídas aos candidatos aprovados 
em concursos públicos e processos seletivos. 

CaPÍtULo iv
doS CritÉrioS Para CLaSSiFiCaÇÃo 

Art. 20. Para efeito de classificação serão contados os seguintes títulos, mediante 
a apresentação de cópias dos certificados:
I - cursos de capacitação, treinamento ou extensão, participação em oficinas, 
ACIEPEs (Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão) e pro-
gramas de formação em exercício diretamente relacionados à educação e à área 
de atuação: 0,2 (dois décimos) computados a cada módulo de no mínimo 30 (trin-
ta) horas, até o máximo de 3,0 (três) pontos, desde que realizados entre 1º de no-
vembro de 2005 a 31 de outubro de 2010. As horas excedentes de cada curso não 
poderão ser somadas a fim de inteirar outro módulo de 30 (trinta) horas;
II - curso de especialização em educação ou área afim, desde que não seja pré-
requisito para o emprego do servidor, com carga horária de no mínimo 360 (tre-
zentas e sessenta) horas: 1,2 (um inteiro e dois décimos) pontos por curso até o 
máximo de 3,6 (três inteiros e seis décimos) pontos. Os cursos somente terão va-
lidade se comprovados por diploma de especialista ou se no certificado constar 
que a Monografia ou Trabalho de Conclusão de Curso foram entregues ao progra-
ma responsável, como parte necessária para a obtenção do título de especialista;
III - licenciatura plena, desde que não seja pré-requisito para o emprego do ser-
vidor: 2,0 (dois) pontos por licenciatura, até o máximo de 6,0 (seis) pontos. Os 
docentes que possuírem o curso de magistério na modalidade normal de nível 
médio ou normal superior e também apresentarem um curso de licenciatura (seja 
em Pedagogia ou qualquer outra área da educação) terão acrescidos na pontua-
ção os dois pontos, visto que a licenciatura não se configura como pré-requisito 
para o emprego;
IV - mestrado em educação ou área afim: 3,0 (três) pontos;
V - doutorado em educação ou área afim: 5,0 (cinco) pontos. 
VI - produção de livros (autor, co-autor ou organizador) e capítulos de livros: 1,0 
(um) ponto por livro ou capítulo, publicados nos últimos 5 (cinco) anos;
VII – publicações em anais de congressos, de seminários, de fóruns, colóquios, ar-
tigos de periódicos técnico científicos nacionais e internacionais diretamente re-
lacionados à área da educação e de atuação na rede municipal, até o limite de 10 
(dez) publicações, nos últimos 5 (cinco) anos, comprovados mediante apresenta-
ção de fotocópia do artigo publicado no caderno de resumo ou dos anais, acom-
panhada da fotocópia da página de rosto do documento, tendo como valores: 
a) resumo de 1 (uma) página, valendo 0,2 (dois décimos) por publicação;
b) texto completo (artigo), valendo 0,6 (seis décimos).
§ 1º Não será computada a pontuação de publicações de conteúdo idêntico, ain-
da que em eventos diferentes.
§ 2º Os títulos apresentados terão validade se concluídos até 31 de outubro de 
2010.
Art. 21. Para efeito da contagem do tempo de efetivo exercício docente, na rede 
municipal de ensino, será considerado o período compreendido da data de in-
gresso no emprego até o dia 31 de outubro de 2010, excetuando-se os períodos 
de faltas, licenças e/ou afastamentos, na forma abaixo:
I - tempo de efetivo exercício no emprego público de pajem (atual educador de 
creche) na rede municipal de ensino de São Carlos até 31 de janeiro de 2001: 0,001 
(um milésimo) por dia de efetivo exercício; 
II - tempo de efetivo exercício no emprego público de pajem (atual educador de 
creche) no município de São Carlos no período de 1º de fevereiro de 2001 até 16 
de julho de 2007: 0,003 (três milésimos) por dia de efetivo exercício;
III - tempo de efetivo exercício no emprego público como educador de creche 
na rede municipal de ensino de São Carlos a partir de 17 de julho de 2007: 0,005 
(cinco milésimos) por dia de efetivo exercício;
IV - tempo de efetivo exercício no emprego público na rede municipal de ensino 
de São Carlos, como docente no atual nível/modalidade de ensino: 0,005 (cinco 
milésimos) por dia de efetivo exercício;
V - tempo em cargo/emprego correlatos ao magistério: 0,005 (cinco milésimos) 
por dia de efetivo exercício;
VI - tempo na Unidade Escolar em que está lotado: 0,005 (cinco milésimos) por dia 
de efetivo exercício;
VII - não será computado o tempo de serviço de Admissão em Caráter Temporário 
(ACT).
Parágrafo único. Os docentes que participarem do processo de remoção/permuta 
estipulado por esta Portaria, terão o tempo de atuação na nova sede contado a 
partir de 1º de novembro de 2010. 
Art. 22. Para efeito de apuração do índice de absenteísmo, serão realizados os se-
guintes descontos do tempo de efetivo exercício, nos termos do inciso XIII do art. 
11 da Lei Municipal nº 13.889, de 18 de outubro de 2006, e alterações posteriores:
I - licença saúde ou acompanhamento familiar: 0,02 (dois centésimos) por dia de 

afastamento, inclusive ausência mediante atestado médico conforme Lei Munici-
pal nº 14.424 de 28 de março de 2008;
II - faltas injustificadas: 0,5 (cinco décimos) a cada falta;
III - atrasos: 0,05 (cinco centésimos) a cada 1 (uma) hora de atraso acumulado, 
inclusive falta ou atraso em Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC).
Parágrafo único. O índice de absenteísmo deverá ser considerado apenas para fins 
de remoção, conforme disposto no art. 26, inciso II, alínea “c”, da Lei Municipal nº 
13.889, de 18 de outubro de 2006, e alterações posteriores. 
Art. 23. É de responsabilidade do diretor da Unidade Escolar a apuração de tempo 
de efetivo exercício, do índice de absenteísmo e da pontuação oriunda da titu-
lação, a quem competirá dar expressa ciência aos docentes do resultado de sua 
pontuação.
Art. 24. Para a apuração final da pontuação, considerar-se-á para classificação: o 
tempo de efetivo exercício multiplicado por 1,5 (um inteiro e cinco décimos) e a 
pontuação dos títulos multiplicada por 1 (um), em conformidade com o art. 28 
da Lei Municipal nº 13.889, de 18 de outubro de 2006, e alterações posteriores, 
representada na seguinte fórmula:
X = tempo de efetivo exercício x 1,5
Y = títulos x 1
X + Y = pontuação
Art. 25. Será garantido aos servidores em exercício de cargos em comissão ou fun-
ções gratificadas e/ou equipes de apoio, os mesmos critérios para classificação 
previstos nos arts. 20 a 22 desta Portaria.
Art. 26. Para os casos de empate na pontuação, terá prioridade o docente ou edu-
cador que:
tiver maior idade;
tiver maior tempo de efetivo exercício no magistério da rede municipal de ensino;
III - tiver maior número de filhos.
Seção I
Dos Prazos
Art. 27. O processo de atribuição das turmas, classes e/ou aulas para os docen-
tes concursados, lotados nas Unidades Escolares municipais, dar-se-á em ordem 
decrescente de pontuação e será realizado, nas datas previstas no Anexo I desta 
Portaria.
Art. 28. Os mapas das turmas/classes/aulas remanescentes e a relação de profes-
sores que não completaram jornada mínima em sua sede, serão entregues pelos 
diretores das Unidades Escolares, na Secretaria Municipal de Educação, no Depar-
tamento Pedagógico, conforme Anexo I desta Portaria.

CaPÍtULo v
daS diSPoSiÇÕeS FinaiS

Art. 29. A remoção compulsória mencionada no inciso I do art. 1º desta Portaria 
terá opção de retorno, desde que a demanda na escola de origem se restabeleça, 
e caso o docente não se interesse pelo retorno, a transferência será oficializada e 
a turma, classe e/ou aula da escola de origem será oferecida para ampliação de 
jornada ou nova contratação.
Parágrafo único. Os docentes removidos compulsoriamente terão prioridade de 
escolha no processo de remoção, considerando-se a ordem decrescente de pon-
tuação na docência na rede municipal de ensino de São Carlos.
Art. 30. Aos docentes que nas datas da remoção, permuta e das atribuições de 
turmas, classes e/ou aulas, encontrarem-se em licença sem vencimentos ou em 
licença saúde (INSS), com exceção de licença maternidade e acidente de trabalho, 
serão atribuídas turmas, classes e/ou aulas que restarem ao final do processo de 
atribuição nas Unidades Escolares.
Art. 31. Os docentes que não puderem comparecer no local determinado nas 
datas da remoção, permuta, e/ou das atribuições de turmas, classes e/ou aulas, 
deverão elaborar procuração com assinatura do outorgante reconhecida em car-
tório, que confira poderes ao outorgado para os devidos fins.
Art. 32. Nos casos em que a demanda de atendimento seja temporária ou defini-
tivamente extinta no decorrer do ano letivo, o docente será transferido ex-ofício 
para outra Unidade Escolar, garantindo-se o período e o horário de trabalho. 
Parágrafo único. A transferência mencionada no caput deste artigo será com op-
ção de retorno, desde que a demanda na escola de origem se restabeleça, e caso 
o docente não se interesse pelo retorno, a transferência será oficializada e a turma, 
classe e/ou aula da escola de origem será oferecida para ampliação de jornada ou 
nova contratação.
Art. 33. As classes referentes a projetos de correção de fluxo serão atribuídas ini-
cialmente aos professores que tenham formação específica oferecida pela Secre-
taria Municipal de Educação.
Art. 34. Aos professores de Educação Especial serão atribuídas classes de acor-
do com a regionalização do atendimento proposto pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
Parágrafo único. O professor de Educação Especial ficará lotado em uma das Uni-
dades Escolares da região de supervisão escolar, devendo sempre que solicitado, 
prestar serviço em outra Unidade Escolar.
Art. 35. Aos professores de Educação de Jovens e Adultos serão atribuídas classes 
de acordo com o atendimento proposto pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 36. Aos professores I, II, III e IV serão atribuídas turmas, classes e/ou aulas de 
apoio e substituição docente de acordo com o atendimento proposto pela Secre-
taria Municipal de Educação, devendo sempre que solicitado, prestar serviço em 
outra Unidade Escolar.
Art. 37. O horário de atendimento na Educação Infantil para o período regular é 
das 7h às 12h e das 13h às 18 horas. O horário do atendimento em período inte-
gral da Educação Infantil é das 7h às 17h. 
Parágrafo único. O educador ou professor que assumir a turma ou classe comple-
mentar do período integral cumprirá o horário das 12h às 17h. 
Art. 38. O horário de atendimento do Projeto Recreação será das 8h às 11 horas e 
das 13h30min às 16h30min.
Art. 39. A duração das Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) para todas 
as Unidades Escolares é de 120 (cento e vinte) minutos semanais, que serão cum-
pridas às segundas-feiras imediatamente após o término de todas as aulas do pe-
ríodo diurno da Unidade Escolar, respeitando o intervalo de 15 minutos.
Art. 40. Os casos omissos serão resolvidos por Comissão instituída pela Secretaria 
Municipal de Educação, composta pelos seguintes membros:
I - Alessandra M. da Cunha;
II - Áureo Alexandre Speranza;
III - Cibeli Maria Colautti;
IV - Hilda Maria Monteiro;
V - Joice Ap. T. Zainun;
VI - Mariana Cristina Pedrino;
VII - Renata Pierini Ramos;
VIII - Vanessa Cristina Paulino.
Art. 41. Fica revogada a Portaria nº 1534, de 20 de novembro de 2009. 
Art. 42. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 18 de novembro de 2010.
OSWALDO B. DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Anexo I
19/11/10 Prazo máximo para a entrega das cópias dos certificados de cursos pelos docentes aos 

diretores das Unidades Escolares para preenchimento das fichas de pontuação.
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PREFEITURA DE

22 a 24/11/10 Preenchimento das fichas de inscrição para remoção, para contagem de pontos na sede, 
para complementação de jornada e intenção de aditamento, a ser realizada pelo diretor 
da Unidade Escolar em conjunto com o docente.

25/11/10
até às 12h00min

Entrega das vagas disponíveis para remoção na Unidade Escolar e das fichas de remoção, 
de complementação de jornada e de intenção de aditamento, pelo diretor da Unidade 
Escolar, na Secretaria Municipal de Educação, no Departamento Pedagógico

29/11/10 
a partir das 
18h00min

Divulgação, na Secretaria Municipal de Educação, das listas de classificação dos inscritos 
para o processo de remoção.

30/11 e 01/12/10 
até as 17h30min

Prazo para recurso da classificação para o processo de remoção.

02/12/10
a partir das 
18h00min 

Publicação do resultado dos recursos para o processo de remoção, apreciados pela Comis-
são prevista no artigo 40 desta Portaria.

03/12/10
às 18h30min

Remoção dos docentes de Educação Especial, de Educação de Jovens e Adultos e de PIII de 
todas as áreas no CEMEI Cônego Manoel Tobias.

06/12/10
às 18h30min

Remoção dos docentes de Educação Infantil no CEMEI Cônego Manoel Tobias.

07/12/10
às 18h30min

Remoção dos docentes (PII) de Ensino Fundamental (séries iniciais) no CEMEI Cônego 
Manoel Tobias.

08/12/10
das 8h00min às 
10h00min e das 
14h00min às 
16h00min

Permuta de docentes PI, PII, PIII e PIV na SME.

09/12/10 Atribuição das turmas, classes e/ou aulas, nas Unidades Escolares, conforme Capítulo III 
desta Portaria.

09/12/10
até às 18h00min

Entrega dos mapas das turmas, classes e/ou aulas remanescentes das Unidades Escolares, 
conforme artigo 28 desta Portaria.

09/12/10
a partir das 
18h00min

Divulgação, na Secretaria Municipal de Educação, das listas de classificação para comple-
mentação de jornada e de aditamento

10 e 13/12/10
até as 17h30min

Prazo para recurso da classificação para complementação de jornada e de aditamento.

14/12/10 a partir 
das 18h00min

Publicação do resultado dos recursos da classificação para complementação de jornada e 
de aditamento apreciados pela Comissão prevista no artigo 40 desta Portaria.

16/12/10
8h00min

Complementação de jornada docente (PIII) no CEMEI Cônego Manoel Tobias.

16/12/10
Das 9h00min às 
12h00min

Aditamento de Educação Física, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos no 
CEMEI Cônego Manoel Tobias.

16/12/10
14h00min

Aditamento de Português e Inglês no CEMEI Cônego Manoel Tobias.

16/12/10
15h00min

Aditamento de Ciências e Matemática no CEMEI Cônego Manoel Tobias.

16/12/10
16h00min

Aditamento de História e Geografia no CEMEI Cônego Manoel Tobias.

16/12/10
17h00min

Aditamento de Artes no CEMEI Cônego Manoel Tobias.

Portaria nº 817
de 18 de novembro de 2010

INSTITUI CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DE SEDE E PARA ATRIBUIÇÃO DE TUR-
MAS, CLASSES E/OU AULAS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS PARA 
DOCENTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo protoco-
lado sob o nº 33.644/10
CONSIDERANDO a necessidade de instituir critérios para escolha de sede e 
atribuição de turmas, classes e/ou aulas dos docentes admitidos no período 
entre 01/03/08 a 28/02/09, e para atribuição de turmas, classes e/ou aulas 
nas Unidades Escolares municipais para docentes lotados na Secretaria Mu-
nicipal de Educação; e
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 13.889, de 18 de outubro de 
2006, e alterações posteriores, que “Estrutura e organiza a educação pública 
municipal de São Carlos, institui o Plano de Carreira e Remuneração para os 
profissionais da educação, e dá outras providências”;
DETERMINA
CAPÍTULO I
DA ESCOLHA DE SEDE
Art. 1º A escolha de sede pelos docentes admitidos no período entre 
01/03/08 a 28/02/09 será coordenada pela Secretaria Municipal de Educa-
ção, pela ordem de classificação dos concursos, na data prevista no Anexo 
I desta Portaria.
Parágrafo único. Após a escolha de sede, os docentes participarão do pro-
cesso de atribuição de turmas, classes e/ou aulas nas Unidades Escolares 
municipais em ordem decrescente de pontuação, na data prevista no Anexo 
I desta Portaria.
Art. 2º A classificação para a atribuição de turmas, classes e/ou aulas nas Uni-
dades Escolares dos docentes que escolheram sede, considerará os critérios 
para pontuação dispostos no art. 4º desta Portaria.
§ 1º Caberá ao diretor da Unidade Escolar coordenar o processo de atribui-
ção de turmas, classes e/ou aulas, respeitada a ordem de classificação dos 
docentes de sua Unidade Escolar, compatibilizando o horário das turmas, 
classes e/ou aulas e turnos de funcionamento com as respectivas jornadas 
de trabalho docente. 
§ 2º Caberá ainda ao diretor da Unidade Escolar, a entrega no Departamen-
to Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, dos mapas de turmas, 
classes e/ou aulas atribuídas e as remanescentes na data prevista no Anexo 
I desta Portaria.

CaPÍtULo ii
da eSCoLHa de tUrma, CLaSSe e/oU aULa 

Art. 3º A atribuição de turmas, classes e/ou aulas para os docentes admitidos 
a partir de 01/03/2009, será coordenada pela Secretaria Municipal de Edu-
cação e considerará os critérios para pontuação dispostos no art. 4º desta 
Portaria.
Parágrafo único. A atribuição de turmas, classes e/ou aulas ocorrerá na data 
prevista no Anexo I desta Portaria.
Art. 4º A classificação para a atribuição de turmas, classes e/ou aulas, confor-
me dispõe o art. 28 da Lei Municipal nº 13.889, de 18 de outubro de 2006, 
e alterações posteriores, considerará os seguintes critérios para pontuação:
I – títulos;
II – publicações em anais de congressos, seminários e similares, livros ou arti-
gos em periódicos e/ou livros, publicados nos últimos cinco anos;
III – participação em cursos de curta duração realizados nos últimos cinco 
anos, voltados para sua área de atuação, com carga horária mínima de 30 
(trinta) horas;
IV – tempo de efetivo exercício, nos termos do art. 46 da Lei Municipal nº 
13.889, de 18 de outubro de 2006, e alterações posteriores, que terá ponde-
ração superior a soma dos demais títulos.
Art. 5º Compete ao diretor da Unidade Escolar preencher a ficha elaborada 
pela Secretaria Municipal de Educação e encaminhá-la ao Departamento Pe-
dagógico no prazo estabelecido no Anexo I desta Portaria. 
§ 1º A Secretaria Municipal de Educação após análise das fichas publicará 
uma lista divulgando a ordem de classificação dos docentes. 
§ 2º O prazo para impetrar recurso será de dois dias após a publicação da 
classificação, conforme disposto no Anexo I desta Portaria
§ 3º O recurso da classificação poderá ser elaborado de próprio punho, 
desde que fundamentado quanto ao motivo, devendo conter os seguintes 
itens, para sua apreciação pela Comissão prevista no art. 28 desta Portaria:

I - nome completo;
II - emprego;
III - unidade de origem;
IV - número da classificação;
V - justificativa;
VI - data;
VII - assinatura.

CaPÍtULo iii
do ProCeSSo de atribUiÇÃo

Art. 6º A atribuição de turmas, classes e/ou aulas dar-se-á em ordem decrescente 
de pontuação, respeitando-se a jornada de trabalho prevista na Lei Municipal nº 
13.889, de 18 de outubro de 2006 e alterações posteriores.
Art. 7º Aos professores de Educação Física na Educação Infantil será atribuída 
turma por Unidade Escolar, ou Unidades Escolares agrupadas, quando assim for 
necessário, utilizando-se para isso os seguintes critérios:
I – Unidades Escolares com 7 (sete) a 13 (treze) turmas, serão atribuídas a 1 (um) 
professor de Educação Física;
II – Unidades Escolares com mais de 13 (treze) turmas, serão atribuídas a 2 (dois) 
professores de Educação Física;
III – Unidades Escolares com menos de 7 (sete) turmas, serão agrupadas perfazen-
do um total de no máximo 13 (treze) turmas e serão atribuídas a 1 (um) professor 
de Educação Física
Parágrafo único. Para determinar o número de turmas de cada Unidade Escolar 
serão computadas as três últimas etapas da educação infantil, que correspondem 
às Fases 4 (quatro), 5 (cinco) e 6 (seis). 
Art. 8º Ao professor de Educação Física que optar pela Educação Infantil, caberá 
atender as necessidades da Unidade Escolar ou das Unidades Escolares agrupadas 
a ele atribuídas.
Art. 9º O tempo de atuação do professor de Educação Física com cada turma será 
regulamentado levando-se em consideração a jornada de trabalho do professor e 
as necessidades da Unidade Escolar ou Unidades Escolares agrupadas.
Parágrafo único. Quando uma Unidade Escolar ou Unidades Escolares agrupadas 
possuírem apenas um professor de Educação Física, este atuará em ambos os pe-
ríodos, respeitada sua jornada de trabalho.
Art. 10. Caso haja mais de um professor de Educação Física com sede na mesma 
Unidade Escolar de Educação Infantil, a atribuição das turmas será feita respeitan-
do a ordem decrescente de pontuação dos professores envolvidos.
Art. 11. Aos Professores III será oferecida jornada semanal de trabalho constante 
do inciso II do art. 44 da Lei Municipal nº 13.889, de 18 de outubro de 2006, e 
alterações posteriores.
§ 1º A jornada de trabalho do Professor III deverá ser completada em sua unidade 
sede, nos períodos de funcionamento da Unidade Escolar. 
§ 2º Somente quando não houver aulas disponíveis na unidade sede, o Professor 
III complementará sua jornada em outra Unidade Escolar, em data, horário e local 
definidos no Anexo I desta Portaria, de acordo com critérios previstos no caput 
deste artigo.

CaPÍtULo iv
doS CritÉrioS Para CLaSSiFiCaÇÃo

Art. 12. Para efeito de classificação serão contados os seguintes títulos, mediante 
a apresentação de cópias dos certificados:
I - cursos de capacitação, treinamento ou extensão, participação em oficinas, 
ACIEPEs (Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão) e pro-
gramas de formação em exercício diretamente relacionados à educação e à área 
de atuação: 0,2 (dois décimos) computados a cada módulo de no mínimo 30 (trin-
ta) horas, até o máximo de 3,0 (três) pontos, desde que realizados entre 1º de no-
vembro de 2005 a 31 de outubro de 2010. As horas excedentes de cada curso não 
poderão ser somadas a fim de inteirar outro módulo de 30 (trinta) horas;
II - curso de especialização em educação ou área afim, desde que não seja pré-
requisito para o emprego do servidor, com carga horária de no mínimo 360 (tre-
zentas e sessenta) horas: 1,2 (um inteiro e dois décimos) pontos por curso até o 
máximo de 3,6 (três inteiros e seis décimos) pontos. Os cursos somente terão va-
lidade se comprovados por diploma de especialista ou se no certificado constar 
que a Monografia ou Trabalho de Conclusão de Curso foram entregues ao progra-
ma responsável, como parte necessária para a obtenção do título de especialista;
III - licenciatura plena, desde que não seja pré-requisito para o emprego do ser-
vidor: 2,0 (dois) pontos por licenciatura, até o máximo de 6,0 (seis) pontos. Os 
docentes que possuírem o curso de magistério na modalidade normal de nível 
médio ou normal superior e também apresentarem um curso de licenciatura (seja 
em Pedagogia ou qualquer outra área da educação) terão acrescidos na pontua-
ção os dois pontos, visto que a licenciatura não se configura como pré-requisito 
para o emprego;
IV - mestrado em educação ou área afim: 3,0 (três) pontos;
V - doutorado em educação ou área afim: 5,0 (cinco) pontos. 
VI - produção de livros (autor, co-autor ou organizador) e capítulos de livros: 1,0 
(um) ponto por livro ou capítulo, publicados nos últimos cinco anos;
VII - publicações em anais de congressos, de seminários, de fóruns, colóquios, ar-
tigos de periódicos técnico científicos nacionais e internacionais diretamente re-
lacionados à área da educação e de atuação na rede municipal, até o limite de 10 
(dez) publicações, nos últimos cinco anos, comprovados mediante apresentação 
de fotocópia do artigo publicado no caderno de resumo ou dos anais, acompa-
nhada da fotocópia da página de rosto do documento, tendo como valores: 
a) resumo de 1 (uma) página, valendo 0,2 (dois décimos) por publicação;
b) texto completo (artigo), valendo 0,6 (seis décimos).
§ 1º Não será computada a pontuação de publicações de conteúdo idêntico, ain-
da que em eventos diferentes.
§ 2º Os títulos apresentados terão validade se concluídos até 31 de outubro de 
2010.
Art. 13 Para efeito da contagem do tempo de efetivo exercício docente, na rede 
municipal de ensino, será considerado o período compreendido da data de in-
gresso no emprego até o dia 31 de outubro de 2010, conforme o disposto no art. 
46 da Lei Municipal nº 13.889, de 18 de outubro de 2006, e alterações posteriores, 
excetuando-se os períodos de faltas, licenças e/ou afastamentos, na forma abaixo:
I - tempo de efetivo exercício no emprego público no município de São Carlos, 
como docente no atual nível/modalidade de ensino: 0,005 (cinco milésimos) por 
dia de efetivo exercício;
II - tempo em cargo/emprego correlatos ao magistério: 0,005 (cinco milésimos) 
por dia de efetivo exercício;
III - não será computado o tempo de serviço de Admissão em Caráter Temporário 
(ACT). 
Art. 14. É de responsabilidade do diretor da Unidade Escolar, a apuração de tempo 
de efetivo exercício e da pontuação oriunda da titulação a quem competirá dar 
expressa ciência aos docentes do resultado de sua pontuação.
Art. 15. Para apuração final da pontuação para classificação considerar-se-á o 
tempo de efetivo exercício multiplicado por 1,5 (um inteiro e cinco décimos), e 
a pontuação dos títulos multiplicado por 1 (um), em conformidade com o art. 28 
da Lei Municipal nº 13.889, de 18 de outubro de 2006, e alterações posteriores, 

representada na seguinte fórmula:
X = tempo de efetivo exercício x 1,5
Y = títulos x 1
X + Y = pontuação
Art. 16. Será garantido aos servidores em exercício de cargos em comissão ou fun-
ções gratificadas e ou equipes de apoio, os mesmos critérios para classificação 
previstos nos arts. 12 e 13 desta Portaria.
Art. 17. Para os casos de empate na pontuação, terá prioridade o docente que:
I - tiver maior idade;
II - tiver maior tempo de efetivo exercício no magistério da rede municipal de en-
sino;
III - tiver maior número de filhos.
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Art. 18. Aos docentes que nas datas das atribuições de turmas, classes e/ou aulas, 
encontrarem-se em licença sem vencimentos ou em licença saúde (INSS), com 
exceção de licença maternidade e acidente de trabalho, serão atribuídas turmas, 
classes e/ou aulas que restarem ao final do processo de atribuição nas Unidades 
Escolares.
Art. 19. Os docentes que não puderem comparecer no local determinado nas 
datas de escolha de sede, de atribuição de turmas, classes e/ou aulas, deverão 
elaborar procuração com assinatura do outorgante reconhecida em cartório, que 
confira poderes ao outorgado para os devidos fins.
Art. 20. Nos casos em que a demanda de atendimento seja temporária ou defini-
tivamente extinta no decorrer do ano letivo, o docente será transferido ex-ofício 
para outra Unidade Escolar, garantindo-se o período e o horário de trabalho.
Parágrafo único. A transferência mencionada no caput deste artigo será com op-
ção de retorno, desde que a demanda na unidade escolar de origem se restabele-
ça, e caso o docente não se interesse pelo retorno, a transferência será oficializada 
e a turma, classe e/ou aula da unidade escolar de origem será oferecida para am-
pliação de jornada ou nova contratação.
Art. 21. As classes referentes a projetos de correção de fluxo serão atribuídas ini-
cialmente aos professores que tenham formação específica oferecida pela Secre-
taria Municipal de Educação.
Art. 22. Aos professores de Educação Especial serão atribuídas classes de acor-
do com a regionalização do atendimento proposto pela Secretaria Municipal de 
Educação.
Parágrafo único. O professor de Educação Especial ficará lotado em uma das Uni-
dades Escolares da região de supervisão escolar, devendo sempre que solicitado, 
prestar serviço em outra Unidade Escolar.
Art. 23. Aos professores de Educação de Jovens e Adultos serão atribuídas classes 
de acordo com o atendimento proposto pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 24. Aos professores I, II, III e IV serão atribuídas turmas, classes e/ou aulas de 
apoio e substituição docente de acordo com o atendimento proposto pela Secre-
taria Municipal de Educação, devendo sempre que solicitado, prestar serviço em 
outra Unidade Escolar.
Art. 25. O horário de atendimento na Educação Infantil para o período regular é 
das 7h às 12h e das 13h às 18 horas. O horário do atendimento em período inte-
gral da Educação Infantil é das 7h às 17h.
Parágrafo único. O docente que assumir a turma ou classe complementar do perí-
odo integral cumprirá o horário das 12h às 17h. 
Art. 26. O horário de atendimento do Projeto Recreação será das 8h às 11 horas e 
das 13h30min às 16h30min.
Art. 27. A duração das Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) para todas 
as Unidades Escolares é de 120 (cento e vinte) minutos semanais, que serão cum-
pridas às segundas-feiras imediatamente após o término de todas as aulas do pe-
ríodo diurno da Unidade Escolar, respeitando o intervalo de 15 minutos.
Art. 28. Os casos omissos serão resolvidos por Comissão instituída pela Secretaria 
Municipal de Educação, composta pelos seguintes membros:
I - Alessandra M. da Cunha;
II - Áureo Alexandre Speranza;
III - Cibeli Maria Colautti;
IV - Hilda Maria Monteiro;
V - Joice Ap. T. Zainun;
VI - Mariana Cristina Pedrino;
VII - Renata Pierini Ramos;
VIII - Vanessa Cristina Paulino.
Art. 29. Fica revogada a Portaria nº 1549, de 8 de dezembro de 2009.
Art. 30. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 18 de novembro de 2010.
OSWALDO BAPTISTA DUARTE FILHO
Prefeito Municipal
Registre-se na Divisão de Expediente e Publique-se
ROSOÉ FRANCISCO DONATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Anexo I

19/11/10
Prazo máximo para a entrega das cópias dos certificados de cursos pelos docentes 

lotados na SME aos diretores das Unidades Escolares para preenchimento das fichas de 
pontuação.

22 a 24/11/10
Preenchimento das fichas para contagem de pontos dos docentes lotados na SME, a ser 

realizada pelo diretor da Unidade Escolar em conjunto com o docente.

25/11/10
até às 12h00min

Entrega das fichas de pontuação dos docentes lotados na SME, pelo diretor da Unidade 
Escolar, na Secretaria Municipal de Educação, no Departamento Pedagógico.

08/12/10
a partir das 

18h00min

Divulgação, na Secretaria Municipal de Educação, das listas de classificação dos docentes 
lotados na SME.

09 e 10/12/10 até as 
17h30min

Prazo para recurso da classificação dos docentes lotados na SME.

13/12/10
a partir das 

18h00min

Publicação do resultado dos recursos apreciados pela Comissão prevista no artigo 28 
desta Portaria.

14/12/10
8h00min

Escolha de sede pelos docentes da Educação Infantil (PI) admitidos no período entre 
01/03/2008 a 28/02/2009, no CEMEI Cônego Manoel Tobias

14/12/10
14h00min

Escolha de turmas na Unidade Escolar, pelos docentes da Educação Infantil (PI) admitidos 
no período entre 01/03/2008 a 28/02/2009.

14/12/10
14h00min

Escolha de sede pelos docentes do Ensino Fundamental (PII, PIII e PIV) admitidos no 
período entre 01/03/2008 a 28/02/2009, no CEMEI Cônego Manoel Tobias

14/12/10
16h00min

Escolha de turmas, classes e/ou aulas na Unidade Escolar pelos docentes do Ensino 
Fundamental (PII, PIII e PIV) admitidos no período entre 01/03/2008 a 28/02/2009

14/12/10
até as 16h00min

Entrega dos mapas das turmas remanescentes das Unidades Escolares de Educação 
Infantil, pelos diretores, conforme art. 2º, § 2º, desta Portaria.

15/12/10
8h00min

Atribuição das turmas pelos PI admitidos no período de 01/03/2009 a 2010 (lotados na 
SME).

15/12/10
14h00min

Atribuição das classes e/ou aulas pelos PII, PIII e PIV admitidos no período de 01/03/2009 
a 2010 (lotados na SME).
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