Edital de Convocação nº 26/2017
A Diretora do Departamento Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais, em face do que dispõem
as resoluções nº 02/2017, 03/2017 e 04/2017, CONVOCA:
 Os professores PEB I – Fundamental, PEB II e PEB I Infantil titulares de cargo, a fim de participarem
do processo de atribuição de classes e aulas, do concurso de remoção e da atribuição de classes e aulas de
acordo com a resolução 04/2017;
 Os professores PEB I Educação Fundamental e PEB II e PEB I Infantil, candidatos à admissão de
acordo com o Processo Seletivo vigente em 2018, para participarem do processo de atribuição de classes e aulas
de acordo com o cronograma abaixo:
Dia: 20/12/2017 às 09h00
- Na unidade escolar: atribuição de classes e aulas para titulares de cargo.
Dia: 21/12/2017 às08h00
- No DEMED, para professores que, eventualmente, ficarem na condição de adido.
Dia: 21/12/2017 às 09h00
- No DEMED, remoção de professores inscritos pela resolução 03/2016 – PEB I Fundamental, PEB II e PEB I
Infantil.
Dia: 21/12/2017 às 14h00
- No DEMED, designação, em substituição de docentes, titulares de cargo PEB I Fundamental, PEB II e PEB I
Infantil , inscritos na resolução nº 04/2017
Dia; 21/12/2017 às 15h00
- No DEMED, para constituição de jornada a servidores não atendidos na Unidade Escolar.
Dia: 21/12/2017 às 16h00.
- No DEMED, atribuição de carga suplementar de PEB II, atribuição de carga suplementar de outro campo de
atuação para PEB II.
Dia 01/02/2018 às 09h00.
- No DEMED, atribuição para candidatos à admissão do Processo Seletivo vigente em 2018.
Os servidores, titulares de cargo, que não comparecerem à atribuição terão as classes e/ou aulas atribuídas
compulsoriamente na U.E.
E para tornar público e de conhecimento de todos os interessados, a Diretora do Departamento Municipal de Educação faz
publicar o presente edital.
Martinópolis, 15 de dezembro de 2017
Leonor Barrocal Marinho
Diretora do DEMED

