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Atribuição para Professores Efetivos (PEB I) inscritos no processo de troca e 

Professores PEB I e PEB II   do Processo Seletivo 

ANO LETIVO - 2022 

• Data:  18/02/2022 

• Horários: 17h30: Fase I: (Professores Efetivos inscritos para troca);  

18h:  Fase II: (Processo Seletivo) 

• Local: EMEF. “Prof.ª Josepha Castro”, sito à rua Sete de Setembro, 300 - Centro 

– Pontal-SP. 

 

Fases: 

• Fase I – EFETIVOS: atribuição de classes/aulas aos professores que tenham se 

inscrito para exercer à docência em unidade escolar ou período diverso da 

atribuição inicial, em caráter de substituição. (troca); 

• Fase II – atribuição de classes/aulas aos professores do Processo Seletivo (PEB 

I e PEB II) 

Orientações gerais  

• As aulas disponíveis dos professores que foram afastados para exercer função de 

suporte pedagógico ou em licença ou afastamento de qualquer natureza serão 

atribuídas em caráter de substituição para constituição de jornada (troca), aos 

adidos (quando houver) e à contratação temporária (processo seletivo); 

• A mudança de unidade escolar somente será autorizada se a classe/aulas do 

substituído estiver em período diverso do atribuído inicialmente, ou se as 

classes/aulas atribuídas ao substituído estiverem no Distrito de Cândia ou Vila 

Walter Becker (Barbacena), com possibilidade de atuação no município de Pontal, 

neste caso, independentemente do período original; 

• As substituições que surgirem em decorrência da escolha desta fase, serão 

atribuídas aos candidatos à contratação por prazo determinado (processo 

seletivo); 
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• O professor terá apenas uma oportunidade de escolha nesta fase, de acordo com 

as substituições que estiverem disponíveis no momento da chamada de sua 

ordem classificatória, não sendo possível desistir da escolha para assumir 

substituição que surgir posteriormente em decorrência da escolha dos próximos 

inscritos classificados, por mais adequada que seja ao seu interesse. 

• Professores que já participaram da fase de troca ficando impedidos de 

participarem neste momento: 

➢ Fabiana de Souza – Mudança de período; 

➢ Fernanda Marques Rodrigues de Oliveira – Distrito para cidade; 

➢ Denise Borges da cunha – Distrito para cidade; 

➢ Adriana Cristina Leite de Lima – Distrito para cidade; 

➢ Ednéia G. Pereira Maciel – Distrito para cidade; 

➢ Vanessa Speranza Mendes dos Santos – Distrito para cidade; 

➢ Luiz Gustavo de Oliveira – Distrito para cidade. 

• Os professores que quiserem ministrar aulas em caráter de substituição de 

docentes em licenças ou afastamentos legais, deverão se inscrever conforme 

modelo do Anexo II do Decreto nº 134/2021 (decreto de atribuição) nos dias 14 e 

15 de fevereiro de 2022 na Secretaria de Ensino, das 8 às 17h. 

• A convocação para a sessão de atribuição de classe/aula aos classificados em 

processo seletivo não serão nominais, devendo atendê-la todos os candidatos 

classificados interessados convocados.   

• Nas sessões de atribuição de classes/aulas para classificados do Processo 

Seletivo, o candidato que declinar ou apresentar incompatibilidade/impedimento 

para assumir sua vez, será desclassificado, mantendo, sua classificação para a 

segunda chamada ou substituições eventuais. 

• Em caso de ausência de professor habilitado, poderão ser atribuídas as 

classes/aulas para professores aprovados em Processo Seletivo em áreas afins, 

respeitando a classificação no certame e dando prioridade para os professores 
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com habilidades nas seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Inglês, História, 

Geografia, Ciências e Matemática. 

• O professor deverá estar presente na sessão de atribuição ou fazer-se representar 

através de procuração legal devidamente assinada e cópia do documento de 

identidade do signatário para ser confrontado com a assinatura; 

•  Os professores do Processo Seletivo deverão entregar, no momento da 

atribuição, os seguintes documentos:  

➢  Cópia dos Documentos pessoais (RG e CPF);  

➢ Cópia do Diploma de licenciatura exigida para o exercício do emprego temporário;  

➢ No caso dos professores de Educação Física, cópia do CREF (Conselho Regional 

de Educação Física);  

➢ Os professores interessados em trabalhar com LIBRAS, devem apresentar 

documento (certificação), que comprove sua formação para exercer a função.  

• Durante as sessões de atribuição deverão ser observados todos os protocolos 

sanitários para a prevenção da Covid19:  

➢  Uso de máscara obrigatório;  

➢ Permanecer somente o necessário nas dependências da escola; 

➢ Para evitar aglomeração, os Professores Efetivos PEB I (inscritos para troca) e do 

Processo Seletivo (de acordo com sua classificação final), serão convocados 

como segue:  

 

➢ Professores Efetivos - PEB I (inscritos na fase I para troca de sala): 
 

1. Danisa Meneghini 

2. Antônia Karine Pereira de Carvalho 

3. Selma da Silva Viana Ferrante   

4. Dalva de Freitas Câmara Silva 

5. Edmilson dos Reis Severino  

6. Aline Galdino da Silva 

7. Débora Domingos de Oliveira 
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8. Meury Gonçalves Machado  

9. Juliana Alves da Silva Rodrigues 

10. Darilia Campos Amaral Bertagnolli 

11. Ednéia Sanchez Casanova da Silva 

 

➢ Professores do Processo Seletivo - PEB I: 

• Do 01º ao 100º classificado. (lista - classificação final) 

• Do 01º ao 03º classificado. (lista dos candidatos com deficiência) 

 

➢ Professores do Processo Seletivo - PEB II (lista classificação final): 

• EDUCAÇÃO FÍSICA: Do 01º ao 15º classificado.  

• ARTE: Do 01º ao 30º classificado.  

• MATEMÁTICA: Do 01º ao 12º classificado.  

• HISTÓRIA: Do 01º ao 10º classificado.  

• GEOGRAFIA: Do 01º ao 08º classificado.  

• CIÊNCIAS: Do 01º ao 10º classificado.  

 

Telefone para contato: (16) 3953-3541 – Secretaria de Ensino de Pontal -SP 

 

Pontal-SP, 16 de fevereiro de 2022. 

 

COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO 

SECRETARIA DE ENSINO  


