INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMED 001/2011
ESCOLHA DE TURMA E MUDANÇA DE LOTAÇÃO
10 de janeiro de 2011
Escolha de Turma e Mudança de Lotação: Deve ser seguido o regulamento da SEMED
001/2011, que trata do quadro de pessoal nas unidades municipais de ensino, da seguinte
forma:
1- A mudança de lotação ocorrerá no dia 27 de janeiro de 2011, a partir das 09:00 horas na Escola
Municipal Teodomiro Santiago, apenas para professores que solicitaram a mudança de lotação em
outubro de 2010, conforme a LEI 010/2002.
2- Para escolha de mudança de lotação será seguido o critério de tempo de trabalho no serviço
público municipal de Itajubá.
3- Os professores que atualmente ocupam a função gratificada devem escolher normalmente
segundo sua classificação, ficando suas turmas disponíveis para professores em substituição.
4- Serão chamados os servidores presentes na ordem crescente da classificação, que deverão se
manifestar individualmente sobre a escolha ou negativa dessa.
5- Quando um servidor escolher mudar de lotação, seu cargo será considerado vago e colocado na
tabela de vagas para ser submetido à rodada SEGUINTE de escolha.
6- O servidor que escolher mudar de lotação será excluído de novas chamadas que possam vir a se
realizar no processo.
7- O servidor que não responder à chamada será considerado ausente e por consequência excluído
do processo de mudança de lotação, a não ser com a apresentação de uma procuração juridica.
8- Ocorrerá no dia 28 de janeiro de 2011 a partir das 9:00 horas na escola Municipal Teodomiro
Santiago reunião com as professoras para escolha de turmas excedentes, NÃO consideradas lotação
e sim SUBSTITUIÇÃO.
9- As vagas apresentadas para a reunião, no dia 27 e 28 de janeiro não poderão ser modificadas
dentro da instituição.
10- NÃO poderá ocorrer permuta ou mudança após as escolhas de mudança de lotação ou lotação,
pois, não há base legal para este fato de acordo com a LEI 010/2002, capítulo II, artigo 72, §2°.
11- As vagas para lotação e substituições deverão ser apresentadas impreterivelmente no dia 26 de
janeiro, até as 12:00 horas e protocoladas na SEMED, estas vagas devem estar explícitas para os
professores tanto na escolha de turmas já realizadas na instituição como apresentadas para as
reuniões de mudança de lotação, lotação e substituição.
________________________
Harley David Vieira da Silva
Secretário Municipal de Educação

