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Lorena, 18 de fevereiro de 2019 

Memo. n.º 155/2019 

 

Do: Secretário da Educação de Lorena 

Para: Srs. Gestores e Vice Gestores Responsáveis por U.E da Rede Municipal de Ensino e 

Docentes PEB I - inscritos e classificados para atribuições previstas para hoje 18.02.2019. 

Assunto: Torna Pública a Relação de Unidades Escolares com CLASSES VAGAS e 

CLASSES em SUBSTITUIÇÃO disponíveis para atribuição supracitada. 

   

              

O Secretário da Educação torna pública a seguir, a Relação de Unidades Escolares com 

CLASSES VAGAS e CLASSES em SUBSTITUIÇÃO disponíveis para atribuição no dia de 

hoje 18/02/2016. 

Esclarece que constam da Relação aqui tratada: 

1- Vagas iniciais que foram disponibilizadas para Remoção 2019 e que não foram 

escolhidas, bem como as Vagas Potenciais deixadas pelos docentes removidos e que não 

foram preenchidas na Remoção. 

Registra que para estas vagas já está sendo providenciada chamada de docentes classificados 

no Concurso n.º 001/2018, pois são vagas que passaram pelo Concurso de Remoção/2019 

2-  Vagas cuja vacância por aposentadoria ou desmembramento ocorreu após 

levantamento de vagas para Remoção. 

Registra que para estas classes vagas e outras classes que vierem a vagar após o 

Concurso de Remoção, está sendo analisada a forma de preenchimento, pois somente poderá  

ocorrer ingresso, após oferecimento em Remoção. 

 3-    Classes em Substituição por Afastamento, Designações, Licença saúde e Licença 

Gestante. 

Informa que a atribuição das classes relacionadas de 1 a 3 neste Memorando se dará 

em caráter de substituição temporária, podendo excepcionalmente se estender além dos 45 

(quarenta e cinco) dias previstos para este tipo de substituição (dobra),  visando 

atendimento aos alunos e o cumprimento de dias letivos, até que ocorra seu preenchimento legal   

por candidatos aprovados no Concurso ou se possa utilizar o novo Cadastro Reserva/Concurso 

001/2018.   

Lembra que a sessão de Atribuição aqui tratada, será realizada em dois níveis, na 

seguinte ordem: 
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1- Nível Unidade Escolar - UE (classificação por U.E.) 

2- Nível Secretaria da Educação – SMEL (classificação geral) 

Lembra também o local de atribuição: Prédio do CIEJAP “Milton Ballerini” a partir 

das 15h00. 

Informa ainda que estarão também disponíveis para atribuição, saldo de aulas de 

Produção Textual, Experiência Matemática, Higiene e Autonomia e Contação de Histórias.  

 

 

Informa que a Relação de Classes aqui tratada de forma Resumida, está sendo 

postada também no “site” www.lorena.sp.gov.br  link: Concursos Públicos – Concursos 2 

– PORTARIAS e COMUNICADOS referentes a Remoção, Atribuição de Classes e/ou Aulas 2018 

para 2019   

Atenciosamente, 

 

 

 JÚLIO CÉSAR BREBAL HESPAÑA  

Secretário Municipal da Educação  

http://www.lorena.sp.gov.br/

