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EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 53/2021 – SME  

Carlos Antônio de Jesus Cabral, Secretário Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições legais, CONVOCA os professores efetivos inscritos que se enquadram na situação 
descrita no §2º, artigo 12 do Decreto nº 8.782/2021, bem como os que compareceram na sessão 
de atribuição para carga suplementar e não puderam ser atendidos por indisponibilidade de aulas 
e/ou incompatibilidade de horários, os Professores de Educação Básica – Educação Infantil que 
atenderam as convocações realizadas por meio dos Editais SME nº: 07/2020, 44 e 50/2021, para 
contratação temporária e, ainda não completaram a carga horária, e/ou ainda não tiveram classes 
e/ou aulas atribuídas, para participar da sessão de atribuição de classes/aulas livres e/ou em 
substituição, respeitada a legislação municipal vigente, conforme segue: 

 
DATA: 30.09.2021 (Quinta-feira) 
HORÁRIO: 17h15 
LOCAL: AUDITÓRIO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL (Antiga Rodoviária). Entrada ao lado do 
Banco Itaú – Rua Porto Alegre nº 350. 
 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

 

Observação: Na sessão de atribuição todos os candidatos deverão se apresentar munidos dos 

documentos pessoais (original), incluindo o comprovante de escolaridade exigida (original) e 

declaração oficial atualizada de seu horário de trabalho, inclusive com AAAC, contendo a 

distribuição das aulas pelos turnos diários e pelos dias da semana. A não observância desses 

requisitos impedirá a atribuição de classes e ou aulas para o profissional interessado.  

EDITAL PUBLICADO NO MURAL ELETRÔNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
E SUJEITO A ALTERAÇÕES.  
Acesse o mural eletrônico por meio do endereço: https://sites.google.com/view/atribuicoes-sme-
fernandopolis 
 

Fernandópolis, 29 de setembro de 2021. 
 

                                                                                                    Carlos Antônio de Jesus Cabral  
                                                                                                   Secretária Municipal de Educação 

Nº UNIDADE ESCOLAR CLASSE/ 

PERÍODO 

SITUAÇÃO 

01 CEMEI AMÉRICO BORIN 
AAAC – Segundas-feiras das 17h15 às 

19h15 

Maternal 

Multisseriado 

/ Manhã 

Licença por motivo de doença de 

pessoa da família da professora Glaucia 

Fernanda Valdambrini a partir de 

17/09/2021 – Aguardando perícia 

médica. 
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