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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CRONOGRAMA DE REMOÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS – 2020  
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº. 1488/16 e Decreto nº.  

 

 A Secretária Municipal de Educação comunica aos titulares de cargo do Quadro do Magistério do 

Município de Lins que o Processo de Atribuição Inicial de Classes/Aulas para o ano letivo de 2020 

ocorrerá como segue: 

 

Dia 06/12/2019 – PEB II - no auditório da Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Lins, sito a 

Av. Nicolau Zarvos, 754 

14h00 – Fase 1 - Constituição da Jornada Semanal de Trabalho Docente (JSTD) – com aulas livres da 

disciplina do cargo 

 Atendimento do docente removidos “ex-ofício” com opção de retorno; 

14h30 – Fase 2 - Constituição da Jornada Semanal de Trabalho Docente (JSTD) – com aulas livres da 

disciplina do cargo 

 para os docentes parcialmente atendidos na UE; 

 para os docentes considerados excedentes em suas UEs sede, sendo removidos “ex-ofício” neste 

momento. 

14h45 – Fase 2 - Composição da Jornada Semanal de Trabalho Docente (JSTD) – com aulas livres da 

disciplina do cargo 

 para os docentes parcialmente atendidos na UE; 

 para os docentes considerados excedentes em suas UEs sede, sendo removidos “ex-ofício” neste 

momento. 

15h00 – Fase 1 – Ampliação de Jornada Semanal de Trabalho Docente (JSTD) - com aulas livres da 

disciplina do cargo e do ensino regular 

15h15 – Fase 2 – Ampliação de Jornada Semanal de Trabalho Docente (JSTD) - com aulas livres da 

disciplina do cargo e do ensino regular 

15h30 – Fase 1 – Atribuição de Carga Suplementar (CS) - com aulas livres ou em substituição da 

disciplina do cargo e aulas de projetos específicas da disciplina 

16h00 – Fase 2 – Atribuição de Carga Suplementar (CS) - com aulas livres ou em substituição da 

disciplina do cargo e aulas de projetos específicas da disciplina 

 

Dia 10/12/2019 – PEB I – na Unidade Escolar  

18h00 – Fase 1 – Constituição da Jornada Semanal de Trabalho Docente (JSTD)  

 Atendimento do docente removidos “ex-ofício” com opção de retorno; 

 

Dia 11/12/2019 – PEB I  - no auditório da Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Lins, sito a 

Av. Nicolau Zarvos, 754 

18h00 – Fase 2 - Constituição da Jornada Semanal de Trabalho Docente (JSTD)  

 aos excedentes; 

 docente com acúmulo de cargo na rede municipal 

 docente titular de cargo para atender situações específicas 
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Dia 12/12/2019 – PEB I – na Unidade Escolar  

18h00 – Fase 1  

 Atribuição, aos docentes titular de cargo inscritos e classificados em lista única, do Projeto Mais 

Saber – Professor Mediador a título de Carga Suplementar; 

 Atribuição, aos docentes titular de cargo, de classes/aulas do Projeto Mais Saber – Grupos de 

Estudo, Oficinas de Inclusão de Jovens e Adultos e Oficinas para Educação de Jovens e 

Adultos a título de Carga Suplementar. 

 

Dia 18/12/2019 – PEB I – no auditório da Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Lins, sito a 

Av. Nicolau Zarvos, 754 

18h00 – Fase 2  

 Atribuição, aos docentes titular de cargo inscritos e classificados em lista única, do Projeto Mais 

Saber – Professor Mediador a título de Carga Suplementar; 

 Atribuição, aos docentes titular de cargo, de classes/aulas do Projeto Mais Saber – Grupos de 

Estudo, Oficinas de Inclusão de Jovens e Adultos e Oficinas para Educação de Jovens e 

Adultos a título de Carga Suplementar; 

 Atribuição aos titulares de cargo inscritos para atuar em outro campo de atuação, classificados em 

lista única para cada disciplina específica, para a atribuição de aulas livre ou em substituição a 

título de Carga Suplementar. 

 

 

 
 

Lins, 03 de dezembro de 2019. 

 

 

ASSINADO NO ORIGINAL 

Denise Jorge Magnoler  

Secretária Municipal de Educação 
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