
                                         Município de Indiana/SP 

                                          PORTARIA Nº 767/2015  

 

Dispõem diretrizes e estabelece cronograma para inscrição, 

classificação e atribuição de classes e ou aulas aos docentes, da 

Rede Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2016.  

 

 

                           O Diretor da Divisão Municipal de Educação de Indiana/SP, no uso de 

suas atribuições legais, objetivando o atendimento ao disposto no Decreto Municipal nº 

921/2015, referente à Comissão de Atribuição, ao Processo de Inscrição/Classificação e 

Atribuição de classes e/ou aulas do pessoal docente do quadro do magistério público 

municipal de Indiana, 

 

RESOLVE: 

 

I – COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO 
 
Artigo 1º - Designar a Comissão de Inscrição e Atribuição de Classes/Aulas para 

execução, coordenação, acompanhamento e supervisão do processo que estará sob sua 

responsabilidade em todas as etapas: 

- PRESIDENTE    Sílvia Elaine Munhoz Rodrigues – RG: 25.810.328-0 

- MEMBRO         Onézio Henrique B. Vagula – RG: 25.575.801-7 

         Dinorá Assugeni – RG: 8.724.258 

 

Artigo 2º - Compete à Comissão de Inscrição e Atribuição de Classes/Aulas, observadas as 

normas legais e respeitada a classificação dos docentes, por campo de atuação, atribuir as 

classes e/ou aulas da Unidade Escolar, compatibilizando as cargas horárias das classes e 

das disciplinas, bem como os horários e turnos de funcionamento da escola. 

 

II - DAS INSCRIÇÕES  

 

Artigo 3º - As inscrições realizar-se-ão 01 e 04 de dezembro/2015, na EMEIF Mariana 

Madia Poleto. 

 

 

Parágrafo único - As inscrições serão efetuadas através do requerimento anexo I a esta 

resolução, que serão preenchidos pelas Unidades Escolares. 

 

 

 III - DA CLASSIFICAÇÃO 
  
Artigo 4º - A classificação dos docentes será afixada nas Unidades Escolares até 

11/12/2015. 

§ 1º - Os recursos referentes ao processo de classificação atenderão ao disposto no decreto 

nº 921/2015. 

 

 

IV – DA ATRIBUIÇÃO DAS CLASSES E OU AULAS 
 

Artigo 5º - A atribuição de classes e ou aulas para o ano letivo de 2016, seguirá o seguinte 

cronograma: 



 

I – FASE 1 – Dia 17/12/2015 às 09h00 na EMEIF Mariana Madia Poleto: 

a) Docentes titulares de cargo efetivo; 

b) Docentes adidos. 

 

II – FASE 2 – Dia 17/12/2015 – 11h00 na EMEIF Mariana Madia Poleto 

a) Docente Adidos não contemplados na fase 1. 

 

Artigo 6º - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Educação. 

 

Artigo7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogando as 

disposições em contrário.  

 

 

Indiana, 24 de novembro de 2015      

 

 

 

 

 

Alice Estevam Cruz Dundes 

Dirigente Municipal de Educação 

                   Município de Indiana-SP 

 

 

 

 

 

 

 



ANO LETIVO DATA BASE

NOME RG

nº Dias Pontos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nº de filhos:

Data

RG 0

0,00TOTAL DE PONTOS

PONTOS NO TEMPO DE SERVIÇO

d) Curso de pós-graduação, Latu Sensu, na área de educação com carga horária mínima de 

360 horas: 2,0 pontos (máximo 6,0 pontos)

diretor de escola

0 Concordo com os dados registrados no

assinatura do professor

presente anexo.

0,0

0
h) Curso de capacitação realizado ou reconhecido pela Divisão de Educação, na área de educação, 

realizado nos últimos 5 anos - 0,002 por hora (máximo 3,0 pontos)

e) Título de mestre em educação - 6,0 pontos

b) No magistério público estadual, municipal ou privado 0,003 por dia (máximo 30 pontos)

FORMAÇÃO E TITULAÇÃO

ANEXO I - Tempo de Serviço - PEB I e PEB II

SITUAÇÃO FUNCIONAL
ÁREA DE 

ATUAÇÃO

TEMPO DE SERVIÇO DOCENTE ATÉ:

0,0

ACUMULA CARGO/FUNÇÃO

0,0

f) Título de doutor em educação - 8,0 pontos

Dados para desempate

Data de nascimento:

g) Curso de aperfeiçoamento, na área de educação, com carga horária mínima de 180 horas - 

1,0 ponto (máximo 3,0 pontos)

b) Certificado de aprovação em conc. no mesmo campo de atuação do magistério - 1,0 ponto (máximo 

3,0 pontos)

c) Diploma de licenciatura plena na área da educação -  1,0 ponto (máximo 3,0 pontos)

a) Certificado de aprovação em concurso público a qual é titular - 10 pontos

a) No magistério público municipal de Indiana 0,005 por dia (máximo 40 pontos)

 
 


