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INSTRUÇÃO Nº 202/2017 

 

 

Dispõe sobre as orientações gerais relativas ao 

trabalho e à vida funcional da Atendente de Atividades 

Infantis, na Rede Municipal de Ensino de Lins 

 

 

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando: 

 a necessidade de atualizar as normas do Sistema Municipal de Ensino; 

 a necessidade de se estabelecer critérios e padronizar a designação do local de 

trabalho, a carga horária e a definição do horário de trabalho dos Atendentes de Atividades 

Infantis – efetivos – da Rede Municipal de Ensino de Lins; 

 o disposto na Lei Complementar nº 1488/2016 e no Decreto nº 10.960/16; 

 a necessidade de adequação temporária do quadro funcional e ainda,  

 a especificidade do trabalho desenvolvido nas Unidades Escolares, modalidade 

creche, expede a seguinte Instrução: 

1 – Os ocupantes de cargo efetivo de Atendentes de Atividades Infantis terão seu local de trabalho fixado 

nas Escolas Municipais de Educação Infantil, modalidade creche. 

1.1 – A carga horária de trabalho do ocupante de cargo efetivo será de trinta (30) horas semanais, 

não podendo ser superior a seis (06) horas diárias, conforme o disposto na Lei Complementar nº 

97/92 alterada pela Lei Complementar nº 1.429/14.  

1.2 – A carga horária de trabalho diária será estabelecida em períodos matutino e vespertino, 

respeitando as normas e exceções contidas na legislação vigente, de forma que ocorra o bom 

atendimento aos alunos. 

1.3 – Para garantir a qualidade do atendimento na Unidade Escolar, o horário de trabalho dos 

Atendentes de Atividades Infantis deverá ser adequado às necessidades escolares e podendo ser 

alterado a qualquer tempo, respeitando-se os acúmulos legais. 

1.4 – Será de competência do Diretor da Unidade Escolar, das EMEIs – modalidade creche - a 

definição do horário de trabalho dos Atendentes de Atividades Infantis - Efetivos,  obedecendo aos 

critérios abaixo, na seguinte ordem: 

a) O tempo de serviço na Unidade Escolar; 

b) O tempo de serviço no cargo do funcionalismo público de Lins; 

c) O profissional com idade mais elevada, nos termos do parágrafo único do art. 27 da Lei n° 

10.741/03; 

d)  O desempenho/perfil do profissional e a especificidade da faixa etária atendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e) Atender as necessidades da escola distribuindo os Atendentes de Atividades Infantis 

preferencialmente de forma igualitária no período matutino e vespertino.  

1.5 – Ao final de cada ano letivo a Secretaria Municipal de Educação, realizará uma pesquisa de 

interesse sobre a mudança de local de trabalho dentro da própria Secretaria Municipal de 

Educação.  

1.5.1 – Na pesquisa o Atendente de Atividades Infantis deverá manifestar seu interesse de 

mudar o local de trabalho e indicar a Unidade Escolar de sua preferência. 

1.5.2 – A mudança de local de trabalho está vinculada com a existência de vagas. 

1.5.3 – A efetivação da transferência do local de trabalho ocorrerá no inicio do ano 

subsequente.  

1.6 – Durante o ano letivo o Atendente de Atividades Infantis, que já teve seu local designado, só 

poderá alterar o mesmo por interesse da administração visando garantir a qualidade no 

atendimento. 

2 – Os candidatos para a admissão em caráter temporário à função de Atendentes de Atividades Infantis 

(ACT), classificados no processo seletivo regulamentado por Edital, serão designados para as Escolas 

Municipais de Educação Infantil, modalidade creche, de acordo com a necessidade de organização das 

escolas e de complementação dos seus quadros funcionais, mediante solicitação prévia justificada do 

Diretor de Escola, após autorização do Diretor de Ensino. 

2.1 - A designação do local e horário de trabalho dos Atendentes de Atividades Infantis admitidos 

em caráter temporário deverá seguir a ordem classificatória no Processo Seletivo vigente.  

2.2 – O não comparecimento do candidato ou a sua opção por declinar da escolha em cada sessão 

de designação de local de trabalho/carga horária não implicará na sua desistência, não perdendo o 

mesmo o direito a outras designações. 

2.3 –  O Atendente de Atividades Infantis – ACT não poderá desistir do local de trabalho/carga 

horária designada, e em havendo desistência da carga horária total designada, o mesmo ficará 

impedido de nova designação durante o ano letivo, devendo a informação ser encaminhada à 

SME, sob responsabilidade do Diretor de Escola, cabendo à Supervisão de Ensino os registros de 

controle. 

2.4 - A primeira sessão de designação de local de trabalho/carga horária de trabalho para o ano 

letivo, ocorrerá conforme cronograma a ser divulgado em época oportuna, com três (3) dias de 

antecedência. 

 2.4.1– As demais sessões de designação de local de trabalho/carga horária ocorrerão sempre 

que houver vagas disponíveis e de acordo com a necessidade da administração, nos termos do 

item 2 desta Instrução, sendo realizadas às quartas-feiras, às 15h30min, na Prefeitura de Lins, 

avenida Nicolau Zarvos nº 754, Lins/SP. 

2.4.2- Em havendo necessidade para garantir a qualidade no atendimento, poderá a 

Administração indicar outro local de trabalho diverso daquele designado em sessão própria. 

2.5 – O local de trabalho e a carga horária a serem designadas deverão constar no Anexo I, 

devidamente preenchido e assinado pelo Diretor de Escola da UE, em 4 (quatro) vias, neles 

constando o visto da Diretor de Ensino ou Supervisor de Ensino. 



2.5.1- É também responsabilidade do Diretor de Escola, com o prazo mínimo de 24 (vinte e 

quatro) horas de antecedência, ou seja, até as 13h30min do dia anterior à sessão, o 

encaminhamento dos anexos I preenchidos, devendo: 

a) entregar 1 (uma) via para o responsável pela publicação no site da Prefeitura 

Municipal, sendo endereço eletrônico www.lins.sp.gov.br ; 

b) entregar 1 (uma) via à Supervisão de Ensino; 

c) publicar 1 (uma) via na Escola(s) onde houver carga horária a ser designada; 

d) publicar 1 (uma) via na SME. 

2.6 – As sessões nas quais não estiver presente o Diretor da Escola ou um representante indicado 

à Supervisão de Ensino, a publicação dos respectivos locais/carga horária será retirada da sessão, 

podendo retornar na próxima sessão, seguindo todos os tramites normais. 

2.7 - Caso algum feriado, ponto-facultativo ou suspensão de atividades coincida com a 4ª feira, a 

designação a que se refere o item 2.4.1 será realizada no dia útil imediatamente anterior, 

consequentemente, a divulgação obedecerá ao mesmo critério de antecedência, ou seja, 24 horas. 

2.8 - O Atendente de Atividades Infantis ACT que tiver a local/carga horária atribuída no ano 

letivo em curso deverá iniciar as atividades imediatamente, nos termos da Lei Complementar 

vigente, após as providências de praxe ao atendimento das exigências para a sua contratação, 

sendo-lhe concedido para tanto o prazo de até 3 (três) dias úteis.  

2.9 – Havendo necessidade, em decorrência da falta de servidores, será facultado à Administração 

a possibilidade de a qualquer tempo, realizar admissões antecipadamente às sessões de 

designação de local de trabalho/carga horária, bem como incluir ao final da classificação os 

candidatos do processo seletivo em vigor que tenham desistido da designação. 

2.10 – O candidato classificado para admissão em caráter temporário não será convocado para 

admissão ficando o mesmo sujeito a participar das sessões de designação de local/carga horária 

conforme o previsto nesta Instrução. 

3. Esta Instrução entrará em vigor na data de sua divulgação, ficando revogadas as Instruções nº 184/17 e 

190/17.  

 

Lins, 24 de novembro de 2017. 

 

ASSINADO NO ORIGINAL 

Profª Denise Jorge Magnoler 

Secretária Municipal de Educação 

 

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

