EDITAL Nº 0020/2020
PUBLICA O SEGUINTE EDITAL:

Artigo 1º - Estão abertas as inscrições para o REMANEJAMENTO e CARGA SUPLEMENTAR
dos servidores do Quadro Permanente, detentores dos cargos de Professor de Educação Básica I ,
II e Professor de Educação Física nos termos do presente edital.
Artigo 2º - A inscrição para o REMANEJAMENTO 2021 será instruída da seguinte forma:
§ 1º - O Professor interessado deverá preencher o cadastro de inscrição para o
REMANEJAMENTO no Portal da Educação: https://conexaoeduca.saosebastiao.sp.gov.br de
08/12/2020 a 10/12/2020 – término do período de inscrição às 17h.
Artigo 3º -

Somente poderão participar do Processo de REMANEJAMENTO 2021, os

professores INSCRITOS de acordo com o presente Edital.
Artigo 4º - A inscrição para a CARGA SUPLEMENTAR 2021 será instruída da seguinte forma:
§ 1º - O Professor interessado deverá preencher o cadastro de inscrição para a CARGA
SUPLEMENTAR no Portal da Educação:

https://conexaoeduca.saosebastiao.sp.gov.br de

08/12/2020 a 10/12/2020 – término do período de inscrição às 17h.
Artigo 5º -

Somente poderão participar do Processo de CARGA SUPLEMENTAR 2021, os

professores INSCRITOS de acordo com o presente Edital.
Artigo 6º - O professor deverá conferir se recebeu confirmação de inscrição no email cadastrado ao
se inscrever, caso não acuse o recebimento, gentileza encaminhar sua queixa para:
adm.seduc@saosebastiao.sp.gov.br, relatando o problema (esse procedimento deverá ocorrer dentro
do período de inscrição).
Artigo 7º -

O professor poderá preencher inscrição para os dois processos (Remanejamento e

Carga Suplementar).
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/

Artigo 8º - A lista dos inscritos para o Remanejamento e para a Carga Suplementar 2021 estará
disponível no Portal da Educação no dia 14/12/2020.
Artigo 9º - A atribuição dos adidos, o Processo de Remanejamento, Carga Suplementar e Lotados
na Seduc será realizado entre os dias de 16 e 23 de dezembro de 2020, por ordem de classificação,
sendo que o horário, dia, local e todas as informações pertinentes ao evento será disponibilizado no
Portal da Educação, no dia 15/12/2020, cabendo ao professor interessado acessar o site buscando as
informações para sua participação.
Artigo 10º - As informações referentes ao atendimento e atribuição aos professores - Lotados na
SEDUC será disponibilizado no Portal da Educação no dia 15/12/2020.
Artigo 11º - CONVOCAMOS os servidores do quadro permanente do magistério, detentores dos
cargos de Professor de Educação Básica II (6º ao 9º ano) e Professor de Educação Física que não
atingiram a carga horária básica completa em sua Unidade Escolar, a participarem do processo
de atribuição de Complementação de Jornada que ocorrerá no seguinte dia, horário e local.
Dia: 10/12/2020 – (Quinta-feira)
Local: Secretaria Municipal de Educação
Horário: 11h00
Artigo 12º - Casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Remoção,
Remanejamento, Atribuição de Classes e Aulas do Pessoal Docente do Quadro do Magistério da
Secretaria Municipal da Educação.
São Sebastião, 07 de dezembro de 2020

VIVIAN MONTEIRO AUGUSTO
Secretaria de Educação
CMRJ/JJSC/LABS
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