
Reunião com Lurdinha 11/12/12

Sobre DR:

•• Está acontecendo auditoria permanente.

• Visita da Soraia às U.E.s para conferir os horários de DR

• Prof. de 4.9h não receberá mais ~ DR (encargos) em 2013. É dedicação exclusiva.

• DR de ciências, só se for complementação de 2 ou 3 tempos. Não será autorizada DR de

ciências.

• PEI poderá fazer DR, inclusive no maternal.

• DR de itinerante tem que ser justificada, e os interessadas terão que se cadastrar no 3.0. A

CRE deverá 'Iotá-Io onde estiver regendo turma (2 tempos semanais dando reforço em

alguma turma).

• Preferencialmente, Prof. Articulador só com DR. (Só autorizar prof. Articulador de DR)

• Não existe amparo legal para manter o professor em DR. Chegando professor novo, tem que

dispensar a DR.

e No início do ano de 2013, não serão autorizadas as TRIPLAS.

• Inscrição para DR no 3.0 estará aberta na 2a semana de janeiro de 2013.

• Quem não se inscrever para DR no 3.0, não receberá a DR (avisar ás direções).

Sobre origem:

• Não existe mais o termo O~IGEM. Segundo a Secretária, o Diretor tem poder para tirar e

colocar professor. Não há mais origem.

• Administrativo e merendeira já não tinham origem, e agora os professores também.

• A CRE é livre para movimentar os funcionários (é a dona). Independente de nada a opor.

Ele é só uma deferência.

• Não existirá mais término de cessão (retorno à origem). Trocar a cessão direto .

..Sobre requisição I indicação:,

• Ofício de dispensa e indicação, só a partir de 17/12/12, portanto não pode pedir validade

retroativa a esta data.

• Os ofícios de requisição e troca de designação, devem seguir com a validade ratificada, se

for necessário.

Ex.: "Solicito a validade de ---/---/---- , uma vez que o servidor já está atuando desde esta data."

• A orientação da Secretária é para que ninguém entre no Órgão Central. O Coordenador da

. CRE tem autonomia para não liberar servidor requisitado para o Órgão Central.

~ Requisição para a CRE só se for servidor retornando de Lic. 107, saindo de função (que

estava há muito tempo) ou readaptado (este deve ser avisado que perderá a regência, ou
.r

seja, direito à aposentadoria especial).

• GEC novo - requisição INTERCRE. O professor tem que ter concluído o estágio probatório.

A INTRACRE não precisa da conclusão do estágio probatório, mas precisa de nada a opor.



Sobre PEI:

a Por determinação da Secre ária, os PEls novos, latadas em CRECHES ou EDls, terão como,
prioridade atuar no ma em ai e berçário. ( O AAC não pode ficar sozinho com a turma).

o As turmas de EI do EOI pode ficar com PII. '.

e Os PEls deverão atuar prioritariamente nas CRECHES e EDls.

• O PEI cedido em UE que tenha turma de maternal, pode continuar cedido ...•..

Sobre Prof. Articulador:

• PA continua em CRECHE, EDI ou UE que virou creche.

e UE que tenha maternal e tem CP, não pode ter PA. 'e

• CRECHE e EDI com lotação completa, não precisa de PA.
> •

• PA só na unidade que faltarPEI.

e Se tiver uma turma de maternal sem PEI, pode colocar PA no turno desta turma.

e Só autorizar PA de OR.

e 2a matrícula de diretor de creche pode pedir amparo, mas se estiver em estágio probatório,

fica como PA.

• O diretor adjunto, como não tem amparo 784, pode ser PA na 2a matrícula. Porém, se na

creche já tiver PA, deverá ser dispensado.

• Só pode ter 1 PA.

Sobre AAC contratado:

• Terão o contrato prorrogado por 3 meses.

• Caso não seja bom funcionário, o mesmo poderá ter o contrato encerrado, basta que a UE

informe à CRE, através de memorando, que informará à Prof" 8eth Arteiro.

Sobre recesso:

• Recesso para todos, menos para secretário e AAC contratado.

Sobre férias:

• Pode receber boI. de férias com PA até 31/12/12 dos seguintes cargos; Prof. Regente, AAC,

Merendeira e Ag. Educador.



Sobre professores 40h:

• Acumulação para . "só quando a municipalidade tem horário para ele. Se não tiver horário,

o prot. 40h tem que op ar por uma das matrículas.

• PII 40h não pode ter horário partido. Tem que atuar no diurno. '.

• Prof. 4Uh tem direito de ac-u... u!2f, de.~.@ que te..nhg horário para isso. "Nàcinv@ntar lugar

para acomodá-Io."..•..

• PI 40h pode ter horário partido, porque trabalha com tempo, mas quando for Dedícação

Exclusiva, não pode.

Em 2013, continuar lotando-os 40h, em UE de turno único.

Em 2013 não haverá pagamento de encargos para 40h. .•

---.' -P-o-d-e-rá-ficar com 1 turma num horário e estratégia na co'mplementação de PII--(C-ent"ró -êfe.·----
Estudos), pode ficar no luqar do prof. de sala de leitura ( o professor de sala de leitura vai

atuar em outra atividadenaU~l __ .... _ -' . _o ... '--- "'---~' ------
J
-:

•

Sobre itinerante de proieto:

• Haverá uma grade feita pela Jurema, que terá que ser seguida. Ela será assinada pela

gerente da GED.

e Os itinerantes darão 2 tempos de aula semanais, em turma, dando reforço. A lotação deverá

ser ria' UE de regência.

Sobre remoção:

• INTRACRE - faltando o quadro de previsão assinado, para enviar para publicação.

• INTERCRE - a desistência será dia 17/12.

• O candidato deverá apresentar a identidade para conferirmos e compararmos a assinatura

com o formulário.

• Atender até ás 17h, após enviar por FAX para Ma Luísa até as 12h.

Sobre aposentadoria: de' ser v I dof.lE.S GO VVl PA P
• A SMA está permitindo tirar 1 mês de LE para aposentadoria (para aguardar aposentadoria).

• São 2 processos: 1 para Augusta (apos.) e LE p/ Glorinha.

Texto no processo: Solicito desligamento do PAP' por motivh de aposentadoria, que

aguardarei de LE (1 mês).



Sobre inscritos para o GEC:

• A designação dos inscritos será feita por Ma Luisa, através da publicação do 0.0., precisa da

declaração ex-ofício.

Sobr~.co_nGurso ~ nQva lotac.ão:

• Classificação geral para concurso será dividida em 3 grupos:....
e 1a, 2a e 3a CRE - 4a, 5a e 6a CRE - T", sa, ga e 10a CRE - O candidato vai optar pelo grupo

que quer.

e Haverá uma chamada de 36 professores de Inglês que estão no banco.

e Chamada de 13 professores de ciências para a 7a CRE. .•

e Atualizar o quadro de secretários e enviar email para Regininha informando a atualização do

quadro.·

e O funcionário novo, após lotação na crê, deverá ser lotadopela EU logo que entre em efetivo

exercício. A data de exercício é a data da posse, a não ser que ele não apareça para

trabalhar.

e Os professores novos (Espanhol, geografia ...) que ficaram dando reforço por falta de vaga

nas UEs, tem que entrar no URANIA e marcar regência para eles e no MAGISTER

acrescenta: "reforço nas turmas de 6° e .7° ano". Esse cuidado deve ser tomado para que

eles não fiquem sem regência nesse período.

e O professor de Espanhol, caso não tenha turma para ele (vaga na UE), poderá ser colocado

em reforço de L.P.

e O PI de inglês atuará nas turmas de 5° ao SO ano e o de Espanhol, no go ano.

go ano - Espanhol

6° e 8° ano"':" Inglês

5° ano - 2 tempos de inglês.

Tentar fechar até o SO ano com inglês, mas não conseguindo, poderá colocar espanhol no SO

ano.

• Provavelmente, haverá sobra de prof. de ciências, neste caso, "se a GED tiver um projeto

maravilhoso de ciências", ele será autorizado pela Lurdinha. (Apenas em caso de sobra de

professor).

Os servidores lotados, que não entrarem em exercício, fazer exoneração ex-ofício.

Enviar 1 via do Memorando de lotação para Ma Luisa .

li

•
Os professores que forem lotados no final de dezembroi2012 e janeiroi2013, deverão

trabalhar por uma semana para caracterizar efetivo exercício, depois pode deixá-Ios de

recesso. Porém, no CP deles, não é para anotar recesso. Eles assinarão o mês de

_. ---_janeiro/2013. . ,,,


