
 CRONOGRAMA DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO 2021/2022 

 3ª ETAPA: REMOÇÃO, PROMOÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE AULAS 

 12/11/2021 

 Convocação para promoção ao cargo de Diretor de Escola. 
 Divulgação  da  convocação  e  cronograma  dos  servidores  aprovados 
 no  P.S.P.I.  01/2018  aptos  para  a  promoção  aos  cargos  vagos  de 
 Diretor de Escola. 
 Obs.:  Serão  convocados  candidatos  em  número  superior  ao  de 
 vagas, caso ocorra desistência. 

 13/11/2021 
 Divulgação das vagas para remoção - Diretor de Escola. 
 Obs:  Os  diretores  promovidos  nos  processos  19/20  ou  20/21  não 
 par�cipam da remoção por não terem sua sede fixada. 

 16/11/2021 
 Local: Seduc/RH 

 Remoção - Diretor de Escola. 
 Remoção de Diretor de Escola. 
 Do 1º ao 29º: às 9 horas. 
 Do 30º ao 57º: às 10 horas. 
 Obs: 

 ●  Só poderão par�cipar os inscritos para a remoção. 
 ●  A remoção não é obrigatória para os inscritos. 

 16/11/2021 
 Divulgação  das  vagas  e  convocação  para  atendimento  aos 
 Diretores  de  Escola,  sem  sede  fixa,  cujos  cargos  foram  preenchidos 
 por remoção  . 

 16/11/2021 
 Local: Seduc/RH 

 Horário: 16h 

 Atendimento  aos  Diretores  de  Escola,  sem  sede  fixa,  cujos  cargos 
 foram preenchidos por remoção  . 

 16/11/2021  Divulgação das vagas para promoção a Diretor de Escola. 

 17/11/2021 
 Local: Seduc/RH 

 Horário: 9h 

 Promoção ao cargo de Diretor de Escola. 
 É  obrigatória  a  apresentação  e  a  entrega  dos  documentos  exigidos 
 no EDITAL no PSPI Nº01/2018. 
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 CRONOGRAMA DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO 2021/2022 

 3ª ETAPA: REMOÇÃO, PROMOÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE AULAS 

 17/11/2021 

 Divulgação  das  vagas  e  cronograma  de  atendimento  para  remoção 
 - Assistente de Direção e Coordenador Pedagógico. 
 Obs:  Os  assistentes  de  direção  e  coordenadores  pedagógicos 
 promovidos  nos  processos  19/20  ou  20/21  não  par�cipam  da 
 remoção por não terem sua sede fixada. 

 18/11/2021 
 Local: Seduc/RH 

 Remoção - Assistente de Direção e Coordenador Pedagógico. 
 Remoção  dos  assistentes  de  direção  e  coordenadores  pedagógicos 
 conforme cronograma divulgado em 17/11/21. 
 Obs: 

 ●  Só poderão par�cipar os inscritos para a remoção. 
 ●  A remoção não é obrigatória para os inscritos. 

 18/11/2021 
 Divulgação  das  vagas,  convocação  e  cronograma  de  atendimento 
 para  a  fixação  de  sede  dos  assistentes  de  direção  e  coordenadores 
 Pedagógicos promovidos no processo 19/20. 

 19/11/2021 
 Local: Seduc/RH 

 Fixação  de  sede  dos  assistentes  de  direção  e  coordenadores 
 Pedagógicos promovidos no processo 19/20. 

 20/11/2021 

 Divulgação  das  vagas,  convocação  e  cronograma  para  atendimento 
 aos  assistentes  de  direção  e  coordenadores  pedagógicos,  sem 
 sede  fixa,  cujos  cargos  foram  preenchidos  por  remoção  ou  fixação 
 de sede dos promovidos pelo processo 19/20  . 

 22/11/2021 
 Local: Seduc/RH 

 Atendimento  aos  assistentes  de  direção  e  coordenadores 
 pedagógicos,  sem  sede  fixa,  cujos  cargos  foram  preenchidos  por 
 remoção ou fixação de sede dos promovidos pelo processo 19/20  . 

 23/11/2021 

 Divulgação  das  vagas,  convocação  dos  candidatos  aptos  e 
 cronograma  para  promoção  à  Assistente  de  Direção  e  a 
 Coordenador Pedagógico. 
 Obs.:  Serão  convocados  candidatos  em  número  superior  ao  de 
 vagas, caso ocorra desistência. 
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 CRONOGRAMA DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO 2021/2022 

 3ª ETAPA: REMOÇÃO, PROMOÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE AULAS 

 24/11/2021 
 Local: Seduc/RH 

 Promoção  aos  cargos  de  Assistente  de  Direção  e  Coordenador 
 Pedagógico. 
 É  obrigatória  a  apresentação  e  a  entrega  dos  documentos  exigidos 
 no EDITAL no Processo Sele�vo PSPI Nº01/2018. 

 26/11/2021 
 Divulgação  das  vagas  e  cronograma  de  atendimento  para  remoção 
 dos professores da Classe de Docente Titular (PEB I e PEB II). 

 27/11/2021 
 Local: União Cívica 

 Remoção da Classe de Docente Titular (PEB I e PEB II). 
 Remoção  dos  Professores  de  Educação  Básica  I  e  II  da  Classe  de 
 Docente Titular conforme cronograma divulgado em 26/11/21. 
 Obs: 

 ●  Só poderão par�cipar os inscritos para a remoção. 
 ●  A remoção não é obrigatória para os inscritos. 

 30/11/2021 

 Divulgação  das  vagas,  convocação  dos  candidatos  aptos  (PAEB  I  e 
 PAEB  II)  e  cronograma  para  promoção  à  Classe  de  Docente  Titular 
 (PEB I e PEB II). 
 Obs.:  Serão  convocados  candidatos  em  número  superior  ao  de 
 vagas, caso ocorra desistência. 

 02/12/2021 
 Local: a ser 
 divulgado 

 Promoção  dos  professores  adjuntos  (PAEB  I  e  PAEB  II)  aos  cargos 
 da  Classe  de  Docente  Titular  (PEB  I  e  PEB  II)  conforme  cronograma 
 divulgado em 30/11/2021. 

 06/12/2021 
 Local: a ser 
 divulgado 

 Reunião  presencial  com  as  equipes  gestoras  das  unidades 
 escolares  a  respeito  da  Cons�tuição  de  Jornada  dos  Professores  da 
 Classe de Docente Titular (PEB I e PEB II). 
 Obs: O cronograma e local serão divulgados posteriormente. 

 07/12/2021 
 Local: unidade 

 escolar 
 Cons�tuição de jornada na unidade escolar. 
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 CRONOGRAMA DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO 2021/2022 

 3ª ETAPA: REMOÇÃO, PROMOÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE AULAS 

 07/12/2021 
 Local: Seduc/RH 

 Horário: até às 16h 

 Entrega da Ata e o�cio da Cons�tuição de jornada. 
 O  diretor  deverá  entregar  a  Ata  da  Cons�tuição  de  jornada  no 
 Departamento  de  Recursos  Humanos  da  SEDUC,  no  máximo,  até  às 
 16h00 do dia 07/12/2021. 
 Entrega do o�cio (conforme modelo enviado por e-mail) 

 13/12/2021 
 Divulgação  do  saldo  de  aulas,  das  classes  e  convocação  dos 
 professores  da  Classe  de  Docente  Titular  (PEB  I  e  PEB  II) 
 considerados disponíveis na unidade escolar. 

 14/12/2021 
 Local: a ser 
 divulgado 

 Cons�tuição  de  jornada  dos  professores  disponíveis  na  unidade 
 escolar. 
 A  presença  do  professor  disponível  é  obrigatória,  conforme 
 convocação  divulgada  anteriormente.  Em  caso  de  ausência,  a 
 cons�tuição da jornada será compulsória. 

 16/12/2021 
 Local: Unidade 

 escolar 

 Ampliação de jornada na unidade escolar. 
 Atribuição  de  aulas  para  professores  da  Classe  de  Docente  Titular  II 
 que  se  inscreveram  para  ampliação  de  jornada.  (Os  professores 
 promovidos  no  processo  2021/2022  não  podem  par�cipar  desta 
 ampliação) 

 16/12/2021 
 Local: Seduc/RH 

 Horário: até às 16h 

 Entrega da Ata e o�cio da Ampliação de jornada. 
 O  diretor  deverá  entregar  a  Ata  da  Ampliação  de  jornada  no 
 Departamento  de  Recursos  Humanos  da  SEDUC,  no  máximo,  até  às 
 16h00 do dia 16/12/2021. 
 Entrega do o�cio (conforme modelo enviado por e-mail). 

 18/12/2021 

 Divulgação  do  saldo  de  aulas  e  cronograma  de  atendimento  aos 
 professores  da  Classe  de  Docente  Titular  (PEB  II)  inscritos  para 
 Ampliação  de  jornada  que  não  foram  atendidos  na  unidade 
 escolar. 
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 CRONOGRAMA DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO 2021/2022 

 3ª ETAPA: REMOÇÃO, PROMOÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE AULAS 

 20/12/2021 
 Local: a ser 
 divulgado 

 Ampliação  de  jornada  dos  professores  PEB  II  no  âmbito  da 
 Secretaria da Educação. 

 ●  Só  poderão  par�cipar  os  inscritos  para  a  ampliação  que  não 
 tenham  sido  atendidos  na  unidade  escolar  por  insuficiência 
 de saldo de aulas. 

 ●  A ampliação não é obrigatória para os inscritos. 

 05 a 07/01/2022 
 Local: Seduc/RH 

 Inscrição para Remoção por Permuta. 

 11/01/2022 
 Local: Seduc/RH 

 Horário: 9h 

 Remoção por Permuta. 
 Os interessados deverão comparecer na Seduc com seus pares. 

 01/02/2022 
 Local: a ser 
 divulgado 

 Reunião  presencial  com  as  equipes  gestoras  das  unidades 
 escolares  a  respeito  da  carga  suplementar  dos  Professores  da 
 Classe de Docente Titular (PEB II). 
 Obs: O cronograma e local serão divulgados posteriormente. 

 02/02/2022 
 Local: Unidade 

 escolar 

 Carga Suplementar (PEB II) na unidade escolar. 
 Atribuição  de  aulas  para  professores  da  Classe  de  Docente  Titular  II 
 com jornada parcial. 
 Poderão  ser  atribuídas  aulas  em  subs�tuição  ao  professor  como 
 carga suplementar. 
 O  professor  não  é  obrigado  a  atribuir  aulas  na  unidade  escolar 
 como carga suplementar. 

 02/02/2022 
 Local: Seduc/RH 

 Horário: até às 16h 

 Entrega da Ata de Carga Suplementar. 
 Não é necessária a entrega de o�cio. 

 02/02/2022 
 Local: Seduc/RH 

 Horário: 9h 
 Atribuição aos professores Não-Estáveis. 
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 CRONOGRAMA DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO 2021/2022 

 3ª ETAPA: REMOÇÃO, PROMOÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE AULAS 

 03/02/2022 
 Divulgação  do  saldo  de  aulas  e  cronograma  de  atendimento  aos 
 professores  da  Classe  de  Docente  Titular  (PEB  II)  para  carga 
 suplementar no âmbito da Secretaria de Educação. 

 04/02/2022 
 Local: a ser 
 divulgado 

 Atribuição  de  aulas  como  carga  suplementar  aos  professores  (PEB 
 II) no âmbito da Secretaria de Educação 

 ●  Todos  os  professores  PEB  II,  com  jornada  parcial,  com 
 quan�dade  inferior  a  26  aulas,  estão  inscritos  para  par�cipar 
 da  atribuição  de  aulas  em  carga  suplementar  no  âmbito  da 
 Secretaria de Educação. 

 ●  A  atribuição  de  aulas  como  carga  suplementar  não  é 
 obrigatória para os inscritos. 

 05/02/2022 
 Divulgação  do  saldo  de  aulas  e  classes,  convocação  e  cronograma 
 de  atendimento  aos  professores  da  Classe  de  Docente  Adjunto 
 (PAEB I e PAEB II) para atribuição de carga horária. 

 07 a 09/02/2022 
 Local: a ser 
 divulgado 

 Atribuição  de  aulas  ou  classes  como  carga  horária  aos  professores 
 da Classe de Docente Adjunto (PAEB I e PAEB II). 
 A  presença  do  professor  da  Classe  de  Docente  Adjunto  (PAEB  I  e 
 PAEB  II)  é  obrigatória.  Em  caso  de  ausência,  a  atribuição  da  carga 
 horária será compulsória. 

 Todos  os  integrantes  do  quadro  do  magistério  público  municipal  de  São  Vicente  deverão 
 responder aos atos deste cronograma, nos seguintes termos: 

 ●  Professores  da  Classe  de  Docente  Titular:  responder  aos  atos  deste  cronograma  na 
 sede; 

 ●  Professores  da  Classe  de  Docente  Titular  com  sede  em  creche:  responder  aos  atos 
 deste cronograma na SEDUC; 

 ●  Professores  da  Classe  de  Docente  Adjunto  em  exercício  na  unidade  escolar: 
 responder  aos  atos  deste  cronograma  na  sede  de  controle  de  frequência  no  ano  de 
 2021; 
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 3ª ETAPA: REMOÇÃO, PROMOÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE AULAS 

 ●  Professores  da  Classe  de  Docente  Adjunto  afastados,  designados,  lotados  em  creches 
 ou projetos: responder aos atos deste cronograma na SEDUC ; 

 ●  Diretores de escola: responder aos atos deste cronograma na SEDUC; 
 ●  Assistentes  de  Direção  e  Coordenadores  Pedagógicos  com  sede  fixada:  responder  aos 

 atos deste cronograma na sua sede. 
 ●  Assistentes  de  Direção  e  Coordenadores  Pedagógicos  promovidos  pelos  processos 

 2019/2020  ou  2020/2021:  responder  aos  atos  deste  cronograma  na  sua  sede  de 
 controle de frequência em 2021. 

 ●  Assistentes  de  Direção  e  Coordenadores  Pedagógicos  promovidos  pelos  processos 
 2019/2020  ou  2020/2021  afastados  na  SEDUC  ou  cedidos:  responder  aos  atos  deste 
 cronograma na SEDUC. 
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