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PORTARIA Nº 1253/2018 – SME

ESTABELECE AS NORMAS PARA LOTAÇÃO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NAS UNIDADES
ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE
ENSINO DE FORTALEZA PARA O ANO DE 2019 E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária Municipal da Educação, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei
Complementar nº 39, de 10 de julho de 2007, a Lei nº 5.895, de 13 de novembro de 1984, a Lei
6.794 de 27 de dezembro de 1990, e demais disposições legais,

Considerando a necessidade de garantir a atuação de professores efetivos em todas as
turmas e componentes curriculares da rede municipal de ensino, com vistas a garantir o
cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos e o mínimo de 800 (oitocentas) horas-aulas e
consequentemente a elevação dos indicadores educacionais;

Considerando direito do servidor público ser lotado e dever do poder público lotá-lo com
diretrizes preestabelecidas, observando os princípios legais que norteiam os atos da
Administração Pública;

Considerando a implementação eficaz do projeto político-pedagógico da escola e a
importância da lotação do servidor nas unidades escolares;

Considerando o respeito ao interesse público, imparcialidade, ética, transparência,
racionalidade, coerência nas informações e agilidade, de modo a garantir o pleno atendimento ao
calendário letivo de 2019, RESOLVE:

Art. 1º - Fica disciplinado na forma desta Portaria e seus anexos, o processo de lotação dos
servidores públicos da Secretaria Municipal da Educação nas unidades escolares da rede pública
municipal de ensino para o ano de 2019.

Art. 2º - Os casos omissos desta Portaria serão submetidos à apreciação e decisão da
Coordenadoria de Gestão de Pessoas (COGEP), em parceria com as Coordenadorias dos
Distritos de Educação.

Art. 3° - O descumprimento das normas e procedimentos de que tratam esta Portaria poderá
implicar responsabilidade administrativa e funcional do agente responsável na forma da Lei.

Art. 4º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

1. Premissas da Lotação

O objetivo da lotação é alocar bem os seus recursos humanos nos espaços institucionais da
rede pública municipal de ensino, visando à melhoria da qualidade da organização do trabalho
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didático e pedagógico, assegurando direitos, deveres e oportunidades iguais aos profissionais da
educação.

2. Etapas da Lotação

2.1 Projeção da Lotação

Trata-se da previsão de lotação elaborada pela Gestão Escolar com anuência dos
professores, a ser inserida no Sistema de Gestão de Pessoas (SGP) pelo Gestor da Unidade de
Ensino, conforme cronograma constante no Anexo I.

2.2 Deslocamento

2.2.1. Conforme o art. 90 da Lei nº 5.895, de 13 de novembro de 1984 (Estatuto do Magistério do
Município de Fortaleza), “o profissional de magistério poderá ser deslocado de uma para outra
unidade escolar ou órgão integrante da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de
Educação...” a partir dos critérios abaixo:

I. Garantia de que todos os professores efetivos da escola pretendida já estejam lotados com
sua carga horária total;

II. Turmas e número de alunos definidos e confirmados no SGE, atentos sempre para o
atendimento da quantidade máxima estabelecida na Resolução do Conselho Municipal de
Educação (CME);

III. Carências devidamente registradas de acordo com cronograma;

IV. Todas as informações completas exigidas no ato de solicitação.

2.2.2 O profissional do magistério interessado em se deslocar para outra unidade de ensino deve
estar na Projeção de Lotação do seu atual exercício e somente será lotado na unidade de ensino
pretendida quando todos os profissionais efetivos desta estiverem lotados em sua carga horária
total, após análise e deferimento da sua solicitação de deslocamento.

2.2.3 Conforme o art. 93 e art. 113 da Lei nº 5.895, de 13 de novembro de 1984 (Estatuto do
Magistério do Município de Fortaleza) O profissional do magistério com exercício em unidade
escolar somente poderá ser deslocado nos períodos de férias, nos meses de janeiro e julho,
mediante requerimento circunstanciado da parte interessada, excetuando-se os casos em que a
Secretaria Municipal da Educação julgar necessários.

2.2.4 Conforme o art. 94 da Lei nº 5.895, de 13 de novembro de 1984 (Estatuto do Magistério do
Munícipio de Fortaleza) “os profissionais do magistério, com exercício em unidade escolar,
somente poderão requerer deslocamento após 02(dois) anos, no mínimo, de exercício no
estabelecimento de ensino, excetuando-se os casos em que a Secretaria de Educação julgar
necessários”.

2.2.5 Para todos os servidores estatutários lotados em unidades de ensino, a solicitação de
deslocamento deverá ser feita no Distrito de Educação ao qual estão vinculados e as análises
serão conforme a data de entrada das solicitações.
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2.2.6 O deslocamento será realizado somente no período previsto no Cronograma desta Portaria,
não ocorrendo deslocamento durante o semestre letivo, e se contemplados os motivos abaixo:

I. Mudança de Endereço;

II. Em casos de excepcionalidade.

2.2.7 Para o ano de 2019 esse procedimento obedecerá ao cronograma desta Portaria, no qual
consta:

a) o período de solicitação, que será via formulário padrão disponibilizado no Distrito de
Educação de origem (Anexo II);

b) a análise e confirmação pelos Distritos de Educação;

c) a efetivação de lotação no Sistema SGP e entrega do Memorando pelos Distritos de
Educação ao servidor.

2.2.8 Tratando-se de deslocamento de outros profissionais, será considerado o número de alunos
matriculados na unidade escolar e as especificidades serão disciplinadas pelas Coordenadorias
dos Distritos de Educação e Gestão de Pessoas, após publicação desta Portaria.

2.3 Suplementação da carga horária

2.3.1 Conforme legislação, a suplementação de carga horária na educação infantil e ensino
fundamental das escolas de ensino regular e escolas de tempo integral somente será possível se
atendido os critérios a seguir:

I. Carência na rede municipal de ensino, em sala de aula;

II. Formação docente de ingresso na rede compatível com a carência ofertada;

III. Não acumulação de cargo declarada pelo professor;

IV. Carga horária de pagamento do professor, na mesma matrícula, inferior a 40 (quarenta) horas
semanais, não podendo ultrapassar o total de 60 (sessenta) horas semanais, no caso de duas
matrículas;

V. Lotação em unidade escolar (Professor, Orientador Educacional e Supervisor Escolar);

VI. Não estar afastado ou de licença;

VII. Estar com a carga horária efetiva completamente lotada.

2.3.2 Os Professores com carga horária suplementada deverão ser lotados após os professores
da unidade de ensino pretendida.

2.3.3 Os Distritos de Educação só deverão lotar a carga horária suplementada quando as turmas
estiverem formadas.
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2.3.4 A solicitação de suplementação de carga horária dar-se-á somente no início de cada
semestre letivo.

2.3.5 A lotação em carga horária suplementar será efetivada pelas Coordenadorias dos Distritos
de Educação e qualquer alteração na lotação da carga horária suplementada deve ser realizada
exclusivamente pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas (COGEP).

2.3.6 A vigência da suplementação de carga horária terá início a partir do primeiro dia letivo de
cada semestre, não havendo interrupção para os já suplementados.

2.3.7 O Professor que durante a vigência da carga horária suplementar alterar sua lotação (sair de
sala de aula) terá sua suplementação cancelada.

2.3.8 A lotação em carga horária suplementar ocorrerá apenas para os turnos manhã ou tarde.

2.3.9 Caso o professor não tenha interesse em permanecer na lotação da carga horária
suplementada ou em parte dela, deve informar a desistência à direção da escola no prazo mínimo
de 30 dias de antecedência e assinar o Termo de Desistência (Anexo III) da carga horária
suplementada, a ser encaminhado à Coordenadoria do Distrito de Educação para abertura de
processo e posterior envio à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, com a máxima brevidade.

2.3.10 A suplementação da carga horária deve ser em carências definitivas ou temporárias,
relativas à disposição, cessão, ocupação de cargos, readequação e afastamentos.

2.3.11 A suplementação de carga horária somente será concedida para cargo de provimento
efetivo de professor, orientador educacional e supervisor escolar, em unidade escolar.

2.3.12 A implantação da suplementação de carga horária em folha de pagamento está
diretamente condicionada ao cumprimento do cronograma estabelecido nesta Portaria e
publicação do Ato de Suplementação no DOM.

2.3.13 A incorporação da carga horária suplementada está condicionada à existência de carência
definitiva na rede municipal de ensino, conforme previsto na Lei nº 10.757, de 27 de junho de
2018, que altera os Art. 80 e 83 da Lei nº 5.895, de 13 de novembro de 1984, e dá outras
providências.

3. Normas Gerais

3.1 A lotação de professores nas escolas públicas municipais, ressalvados os critérios
estabelecidos no Art. 80 da Lei nº 5895/84 – Estatuto do Magistério do Município de Fortaleza,
deve ser feita de acordo com a habilitação do professor na área de ingresso na rede municipal de
ensino, nas disciplinas constantes do mapa curricular cadastrado no Sistema de Gestão
Educacional (SGE) e Sistema de Gestão de Pessoas (SGP), bem como ao número de turmas
ofertadas, conforme conveniência da rede, obedecendo à seguinte ordem de prioridade:

I. Professores efetivos com regime de trabalho de 300 (trezentas) horas mensais na rede
municipal de ensino;
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II. Professores efetivos com regime de trabalho de 200 (duzentas) horas mensais na rede
municipal e 100 (cem) horas em outra rede pública de ensino;

III. Professores efetivos com regime de 200 (duzentas) horas mensais na rede municipal de
ensino;

IV. Professores efetivos com regime de trabalho de 100 (cem) horas mensais;

V. Professores com carga horária reduzida;

VI. Professores efetivos com carga horária suplementada nos termos da Lei nº 5.895, de 13 de
novembro de 1984 e alterações posteriores;

VII. Professores substitutos com contratos vigentes, conforme sequência de editais – nº 14/2016,
nº 90/2017, nº 91/2017 e nº 104/2018.

3.2 Os servidores com regime de trabalho de 300 (trezentas) horas mensais na rede municipal de
ensino em cargo comissionado (Diretores, Coordenadores Pedagógicos e outros) deverão ser
lotados na segunda matrícula em escolas que funcionem nos três turnos, para desenvolver
atividades no período noturno.

3.3 Os professores e assistentes da educação infantil substitutos, contratados através de seleção
simplificada no ano de 2018, não serão lotados para o ano de 2019.

3.4 Somente serão lotados para o ano letivo de 2019 os professores e assistentes da educação
infantil substitutos aprovados em seleção pública regulamentada pelos Editais nº 54/2016, nº
17/2017 e nº 50/2018 (Assistentes) e nº 14/2016, nº 90/2017, nº 91/2017 e nº 104/2018
(Professores), que estiverem com contrato vigente.

3.5 Aos servidores lotados nas unidades de ensino da rede municipal, bem como Sede da SME e
Distritos, é vedado o desempenho de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada,
durante o seu horário de trabalho.

3.6 Resguardados os interesses da administração pública, é recomendável:

I. Concentração da carga horária do professor numa mesma unidade escolar antes do início do
1º dia letivo;

II. Lotação dos professores pedagogos, prioritariamente, no mesmo ano/série, nos dois turnos;

III. Lotação de professores pedagogos com 40 horas na educação infantil;

IV. Lotação de professores com carga horária reduzida como professor regente de menor carga
horária;

V. Lotação do professor substituto em carências temporárias oriundas de licenças médicas e
outras de curto prazo.

3.7 A lotação do professor efetivo de Educação Física obedecerá à seguinte ordem de prioridade:
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I. Turmas de 6º ao 9º ano;

II. Supridas todas as carências de 6º ao 9º ano, a lotação do professor de Educação
Física obedecerá à ordem decrescente de lotação do 5º ao 1º ano e educação infantil.

3.7.1 Onde houver carência temporária na disciplina de Educação Física, na educação infantil e
ensino fundamental anos iniciais, poderá ser lotado professor substituto de Educação Física.

3.8 A lotação total da carga horária do professor em sala de aula deverá ser garantida,
responsabilidade das escolas e dos Distritos de Educação.

3.9 Cabe à Coordenadoria de Gestão de Pessoas acompanhar e resolver junto às
Coordenadorias dos Distritos de Educação, situação excepcional de carga horária ociosa. A carga
horária não lotada em um período superior a 30 dias implicará medidas administrativas.

3.10 Para efeito de avaliação de Estágio Probatório, o professor deverá ser lotado,
exclusivamente, em regência de classe.

3.11 Não haverá devolução de professor, salvo se o motivo for o de não formação de turma.

3.12 Os critérios para desempate na disputa de uma mesma vaga serão:

I. Maior tempo de exercício docente na escola;

II. Maior tempo de exercício docente na rede;

III. Maior idade;

IV. Maior número de filhos;

V. Proximidade do domicílio.

3.13 Os critérios de antiguidade elencados no item 3.12 garantem a prioridade de lotação na
unidade de ensino. A definição da turma é uma prerrogativa do núcleo gestor da escola, que
deverá considerar razões objetivas relacionadas com o melhor desempenho da turma.

3.14 O servidor em qualquer situação de Afastamento, seja para estudo, cessão/disposição,
função eletiva, acompanhar cônjuge, licença para trato de interesse particular, cargo
comissionado em escola ou na SME, ao retornar à função de origem, deverá ser lotado
exclusivamente pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas, para garantia das alterações e
movimentação em folha de pagamento.

3.15 O professor no atual exercício de sala de aula que for autorizado a ocupar qualquer outra
função ou cargo comissionado na SME ou escola, ao ser alterada a lotação, terá a Gratificação de
Regência de Classe alterada para Permanência em Serviço a partir da data inicial da nova lotação.

3.16 Serão canceladas a Gratificação de Regência de Classe ou de Permanência em Serviço do
servidor cedido à administração pública municipal, estadual ou federal, a partir da data inicial do
afastamento, conforme Ato publicado no Diário Oficial do Município - DOM. Nos casos de
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disposição a outros órgãos da esfera municipal de Fortaleza também serão canceladas a
Gratificação de Regência de Classe ou de Permanência em Serviço, com exceção do Gabinete do
Prefeito, IPLANFOR, SEGOV, SEFIN, CGM, SEPOG e PGM, conforme Lei nº 0212/2015.

3.17 Conforme o Art. 6º da Lei Complementar nº 0217, de 31 de março de 2016, “Os servidores
convocados para atuação junto ao Tribunal do Júri não deverão ser lotados em unidades
escolares definidas como de incentivo à lotação, tendo os referidos servidores preferência na
lotação em unidades escolares localizadas nas proximidades onde as atividades do Tribunal do
Júri serão desenvolvidas”.

3.18 O professor de licença saúde ou licença maternidade deverá obrigatoriamente ser lotado pela
escola para o ano letivo de 2019, condição para que se lote um professor substituto.

3.19 O professor admitido na rede municipal de ensino para lecionar à época em que esta
ofertava disciplinas do ensino médio, deverá ser lotado em sala de aula nas disciplinas de áreas
afins do ensino fundamental.

3.20 Compete às Coordenadorias de Gestão de Pessoas (COGEP) e de Articulação da
Comunidade e Gestão Escolar (COGEST), coordenar todo o processo de lotação e oferecer apoio
técnico às lotações de professor realizadas no âmbito da escola ou do Distrito de Educação, cada
um em sua área de abrangência.

3.21 A lotação dos professores em todos os níveis e modalidades de ensino deverá atender à
necessidade e organização interna de cada unidade escolar.

4. Diretrizes Específicas

4.1 Lotação na educação infantil (creche e pré-escola)

4.1.1 O professor lotado na educação infantil (creche e pré-escola) deverá ter, preferencialmente,
a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e sua lotação na mesma unidade escolar.

4.1.2 A lotação dos Assistentes da Educação Infantil deverá atender à necessidade e organização
das turmas de cada unidade escolar.

4.2 Lotação no ensino fundamental - anos iniciais

4.2.1 O professor com perfil alfabetizador ou que comprove a participação nas formações de
alfabetização (Professor alfabetizador – PAIC, PNAIC, PROFA, Pró-Letramento e GEEMPA) será
lotado, preferencialmente, nas turmas de 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental;

4.2.2 O professor regente com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais terá sua lotação
garantida, preferencialmente, na mesma unidade escolar e no mesmo ano/série.

4.3 Lotação no ensino fundamental – anos finais
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4.3.1 Sempre que possível, os professores de 6º ao 9º ano devem atuar em uma única unidade
escolar;

4.3.2 - O Professor que assumir a função de Diretor de Turma terá 5 (cinco) horas de aulas
específicas para dedicação ao projeto.

4.4 Lotação na Educação de Jovens e Adultos (EJA)

4.4.1 A modalidade da Educação de Jovens e Adultos tem duração de quatro anos e se estrutura
em dois segmentos: o primeiro segmento de dois anos, que possibilita a conclusão dos anos
iniciais do ensino fundamental, e o segundo segmento, também de dois anos, que permite a
conclusão dos anos finais do ensino fundamental.

4.4.2 A lotação dos professores nas turmas de EJA deverá ser realizada observando as seguintes
recomendações:

I) 1º Segmento do Ensino Fundamental (EJA I e II) – os professores que atuarão nesse segmento
deverão, necessariamente, ter formação em Pedagogia com experiência mínima de 1 ano na
Educação de Jovens e Adultos ou comprovação de cursos na modalidade EJA;

II) 2º Segmento do Ensino Fundamental (EJA III e IV) – os professores que atuarão nesse
segmento deverão ser habilitados em pelo menos uma das áreas específicas do agrupamento
dos componentes curriculares no qual será lotado, com experiência mínima de 1 ano na Educação
de Jovens e Adultos ou comprovação de cursos na modalidade EJA.

4.5 Lotação na Educação Inclusiva

4.5.1 O professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE), lotado na Sala de Recurso
Multifuncional, cumprirá, obrigatoriamente, a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais no
efetivo exercício da função, tendo concluído estágio probatório.

4.5.2 A lotação do professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas instituições
conveniadas para esse atendimento será realizada a partir da efetivação de convênio, em
conformidade com critérios de cada instituição.

4.5.3 Não será permitido ao professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE) acumular
outras funções na escola, tais como: Executor de Recursos, Coordenador Pedagógico e
Coordenador de Programas.

4.5.4 A lotação do professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas Salas de
Recursos Multifuncionais e nas instituições conveniadas será efetivada pela Coordenadoria de
Gestão de Pessoas, em conformidade com as informações encaminhadas pela Coordenadoria de
Ensino Fundamental/Célula da Educação Especial.

4.6 Lotação de psicomotricidade relacional – 1º ao 5º ano

4.6.1 Será lotado no projeto da Psicomotricidade Relacional professor efetivo com carga horária
de 40 (quarenta) horas semanais, com especialização na área, designado pela SME. Terá



Secretaria Municipal da Educação - SME

prioridade o professor que esteve lotado em turma de psicomotricidade relacional no ano letivo de
2018.

4.7 Escolas de Tempo Integral (ETI)

4.7.1 A carga horária de lotação dos professores na escola municipal de tempo integral é de 40
(quarenta) horas/aulas semanais diurnas, de trabalho multidisciplinar ou de gestão especializada,
em período integral.

4.7.2 A lotação de professores efetivos nas escolas municipais de tempo integral será efetivada
após Chamada Pública e adesão de professores pedagogos e de área específica para
composição do corpo docente dessas escolas em 2019, conforme disposto no Edital publicado
pela Secretaria Municipal da Educação, exceto os professores efetivos com regime de 40
(quarenta) horas semanais, lotados até o final do ano letivo de 2018 na escola, ou professores
efetivos com regime de 20 (vinte) horas semanais com suplementação solicitada pela gestão da
escola, lotados até o final do ano letivo de 2018 na escola.

4.7.3 Permanecendo a carência, será realizada Chamada Pública e adesão de professores
substitutos com contratos vigentes, selecionados nos termos dos Editais nº 14/2016, n° 90/2017,
nº 91/2017 e nº 104/2018.

4.7.4 O processo de Chamada Pública será constituído de duas etapas:

I. Apresentação pelo Núcleo Gestor da proposta e rotina escolar que rege a escola de tempo
integral;

II. Assinatura do Termo de Adesão à Proposta da Escola de Tempo Integral (Anexo IV);

4.7.5 No caso de carência no decorrer do ano letivo, também deverá ser realizada Chamada
Pública nos termos dos itens 4.7.2 e 4.7.3.

4.8 Conforme Decreto nº 13.959, de 12 de janeiro de 2017, o professor readequado poderá ser
lotado nas atividades descritas abaixo, somente um por turno para cada opção, seguindo
prioritariamente a ordem abaixo:

I. Apoio à gestão pedagógica dos Centros de Educação Infantil;

II. Apoio pedagógico à Biblioteca, condicionada à existência de Biblioteca;

III. Coordenador do Programa Novo Mais Educação no âmbito escolar, onde houver o programa;

IV. Clube de Aprendizagem;

V. Apoio às Tecnologias Educacionais, condicionada à existência de laboratório;

VI. Apoio à gestão pedagógica para as escolas.

4.9 A lotação de supervisores será de acordo com a Portaria que regulamenta a tipificação das
unidades escolares, a ser publicada até 31 de dezembro de 2018.
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4.10 Lotação dos Servidores da Gestão Pública – Agentes da Administração Pública (ADP)

I. A lotação dos ADP está condicionada ao quantitativo de alunos da escola, sendo um cargo
por turno.

II. Essa lotação deve ser realizada pelas unidades escolares, sob a supervisão dos Distritos de
Educação, exceto em casos de retorno às atividades de servidores que se encontram
afastados.

4.11 Lotação de Diretor, Coordenador Pedagógico e Secretário Escolar e Coordenador
Administrativo Financeiro

4.11.1 Compete, exclusivamente, à Coordenadoria de Gestão de Pessoas (COGEP), a lotação de
Diretor, Coordenador Pedagógico, Secretário Escolar e Coordenador Administrativo Financeiro,
submetidos à Seleção e Chamada Pública para provimento dos referidos cargos, após publicação
do resultado no site da SME, homologação do(s) resultado(s) e nomeação no DOM.

4.11.2 Servidores cedidos de outros órgãos serão lotados a partir da autorização prévia do órgão
cedente e após a publicação da Cessão e Nomeação no Diário Oficial.

4.11.3 A lotação do servidor com vínculo de Cargo Comissionado Exclusivo ocorrerá a partir da
publicação da nomeação no Diário Oficial.

4.11.4 O servidor efetivo ocupante de cargo comissionado, quando exonerado deste, deverá ser
encaminhado pelo Distrito de Educação ao qual está vinculado à Coordenadoria de Gestão de
Pessoas (COGEP), que efetivará sua imediata lotação, no prazo de um dia útil.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2018.

Antonia Dalila Saldanha de Freitas
Secretária Municipal de Educação
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ANEXOS

ANEXO I

DATA ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEIS
10/12/2018 a
12/12/2018 Projeção interna de lotação de todos os servidores efetivos da escola. Unidades Escolares

13/12/2018 a
14/12/2018

Entrega da projeção de lotação das unidades de ensino regular e de tempo
integral (devidamente assinada pelos servidores e responsável pela escola) no
Distrito de Educação, para análise e validação (na projeção deve constar a
relação dos professores devolvidos por não formação de turma, professores
com carga horária ociosa e carências).

Unidades Escolares,
Distritos de Educação e
ASSEDI

13/12/2018 a
28/12/2018

Lançamento no Sistema de Gestão de Pessoas – SGP da projeção interna de
lotação de todos os servidores efetivos da unidade escolar. Unidades Escolares

13/12/2018 a
17/12/2018

Solicitação de deslocamento dos professores onde haverá reordenamento de
rede. Servidores e Distritos

de EducaçãoSolicitação de deslocamento dos servidores oriundos das demais unidades de
ensino regular e integral.

14/12/2018 a
19/12/2018

Análise das solicitações de deslocamento pelos Distritos de Educação em
parceria com a Assessoria de Educação Integral.

Distritos de Educação e
ASSEDI

14/12/2018
A Secretaria Municipal da Educação divulgará as carências com base no ano
letivo de 2018 para suplementação de carga horária de professores efetivos
para o período letivo de 2019.

COGEP

17/12/2018 a
28/12/2018

Unidades de Ensino confirmam as carências com o professor interessado e
encaminha ao Distrito de Educação a documentação obrigatória com a
solicitação de suplementação do professor.

Unidades Escolares

02/01/2019 a
08/01/2019

Unidades escolares realizam os ajustes necessários nas lotações lançadas no
Sistema de Gestão de Pessoas, conforme Projeção de Lotação entregue ao
Distrito de Educação.

Unidades Escolares
com auxilio dos Distritos
de Educação

09/01/2019 Lotação dos professores do reordenamento de rede, dos devolvidos por não
formação de turmas e as cargas horárias ociosas. Distritos de Educação

09/01/2019 Lotação dos deslocamentos deferidos. Distritos de Educação
10/01/2019 a
16/01/2019

Distritos analisam as solicitações de suplementação, abrem processo e
inserem os pedidos no SGP. Distritos de Educação

Até
17/01/2019

Envio dos Processos de Suplementação de Carga Horária para analise e
validação da COGEP junto a COJUR e autorização da Secretária da
Educação.

Distritos de Educação
enviam para COGEP

25/01/2019 Divulgação das solicitações de suplementação deferidas no site da SME. COGEP

17/01/2019 a
18/01/2019

Lotação dos assistentes da Educação Infantil e professores substitutos com
contrato vigente, que as unidades de ensino enviaram na projeção de lotação
(não é necessário comparecimento desse substituto no Distrito).

Distritos de Educação

21/01/2019 a
22/01/2019

Lotação dos professores substitutos e assistentes da educação infantil
substitutos com contrato vigente, que as unidades de ensino não confirmaram
na projeção de lotação.

Distritos de Educação

23/01/2019 a
25/01/2019

Entrega de documentação, assinatura de contrato e lotação dos professores
substitutos aprovados e convocados na Seleção Pública regulamentada pelo
Edital nº 104/2018.

Distritos de Educação

28/01/2019 Início do período letivo de 2019.
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ANEXO II

FORMULÁRIO DE DESLOCAMENTO Nº

Nome: ______________________________________________________________________
Matrícula N°: _______________________ Data de Admissão: _____/____/______
Telefone(s) : _________________________/________________________
Endereço: ___________________________________________________________________

Obs: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Fortaleza, ____ de _____________ de __________.

_____________________________________________
Assinatura do servidor(a)

..............................................................................................................................
ESTE CAMPO DEVE SER PREENCHIDO PELO DISTRITO DE EDUCAÇÃO

Deferido ( ) Indeferido ( )

______________________________________
Técnico responsável

______________________________________
Coordenador do Distrito de Educação

Lotação Pretendida
Unid. Ensino Distrito Turno CH de regência

1ª opção
2ª opção
3ª opção

Cargo/Função: ____________________________________________
Lotação Atual

Unid. Ensino Distrito Disciplina Turno CH semanal de
regência
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ANEXO III

TERMO DE DESISTÊNCIA DE CARGA HORÁRIA SUPLEMENTADA

Eu, ______________________________________________________, matrícula nº

_______________, cargo __________________, venho pelo presente DECLARAR A MINHA

DESISTÊNCIA À CARGA HORÁRIA SUPLEMENTADA a partir do dia ____/____/_______, que

foi concedida através do Ato nº ________________, publicada no D.O.M. de ____/____/______,

na(s) unidade(s) de ensino, séries/turmas/turnos e disciplina(s) informadas abaixo:

UNID. DE ENSINO:

DISCIPLINA(S) TURMA(S) TURNO(S) CARGA HORÁRIA

Fortaleza, ____ de ______________ de _________.

__________________________________________
ASSINATURA DO(A) SERVIDOR(A)

Ciente:
__________________________________________

DIRETOR(A) DA ESCOLA
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ANEXO IV

TERMO DE ADESÃO DO PROFESSOR

Eu ____________________________ Professor (a) da disciplina____________, Matrícula nº

___________ assino e tomo ciência do referido Termo de Adesão, mediante as condições aqui

descritas.

A Escola de Tempo Integral - ETI tem como princípios educativos o Protagonismo Juvenil, os 4

(quatro) Pilares da Educação (Delors), a Educação Interdimensional e a Pedagogia da Presença.

Resultando assim, em sua essência, na formação do estudante autônomo, competente e

solidário. Para isso, se faz necessário um educador corresponsável por essa proposta, atuando

efetivamente para o cumprimento desses princípios, ampliando sua perspectiva de educação a

partir da Proposta Pedagógica da ETI. O Professor deve então estar comprometido com o aluno,

com o Plano de Ação da escola e com seu Programa de Ação.

Condições para o Professor aderir à Proposta de Escola de Tempo Integral:

• Ter disponibilidade para 40 (quarenta) horas semanais de trabalho diurno, em período integral,

com carga horária multidisciplinar ou de gestão especializada;

• Não desempenhar qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada, durante o horário

de trabalho na escola;

• Participar de formações continuadas, de acordo com o calendário estabelecido pela

SME/Escola;

• Manter atitude em sala de aula e em todo o ambiente escolar condizente à Proposta da ETI.

Fortaleza, ___ de ________de 201__.

________________________________

(Professor)
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ANEXO V

MAPA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
1º AO 5º ANO

B
AS

E
N
AC

IO
N
AL

C
O
M
U
M

DISCIPLINAS
CARGA HORÁRIA SEMANAL E ANUAL

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª
S A S A S A S A S A

LÍNGUA

PORTUGUESA
07 280 07 280 05 200 05 200 05 200

ARTES 01 40 01 40 01 40 01 40 01 40

EDUCAÇÃO FÍSICA 02 80 02 80 02 80 02 80 02 80

HISTÓRIA 01 40 01 40 02 80 02 80 02 80

GEOGRAFIA 01 40 01 40 02 80 02 80 02 80

CIÊNCIAS 02 80 02 80 02 80 02 80 02 80

MATEMÁTICA 05 200 05 200 05 200 05 200 05 200

ENSINO RELIGIOSO 01 40 01 40 01 40 01 40 01 40

TOTAL CARGA HORÁRIA 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800

LEGENDA: S – SEMANAL A – ANUAL
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ANEXO VI

MAPA CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS
6º AO 9º ANO

B
AS

E
N
AC

IO
N
AL

C
O
M
U
M

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL E ANUAL
ANOS/SÉRIES

6ª 7ª 8ª 9ª

S A S A S A S A
LINGUA

PORTUGUESA
04 160 04 160 04 160 04 160

ARTE/LITERATURA 01 40 01 40 01 40 01 40

EDUCAÇÃO FISICA 02 80 02 80 02 80 02 80

HISTÓRIA 02 80 02 80 02 80 02 80

GEOGRAFIA 02 80 02 80 02 80 02 80

ENSINO

RELIGIOSO
01 40 01 40 01 40 01 40

CIÊNCIAS

NATURAIS
02 80 02 80 02 80 02 80

MATEMÁTICA 04 160 04 160 04 160 04 160

PA
R
TE

D
IV
ER

SI
FI
C
AD

A

LÍNGUA

ESTRANGEIRA

MODERNA

02 80 02 80 02 80 02 80

TOTAL DA CARGA
HORÁRIA

20 800 20 800 20 800 20 800

Legenda: S – Semanal A – Anual

Obs1. Nas escolas com Projeto Diretor de Turma serão acrescidas as disciplinas Formação Cidadã e Estudo Orientado, sendo

uma hora semanal e 40 horas anuais para cada disciplina, perfazendo 22 horas semanais e 880 horas anuais por ano/série.

Obs2: Nas escolas/turmas com Clubes de Aprendizagem será acrescida uma hora semanal e, portanto, 40 horas anuais para a

realização da atividade, perfazendo 21 horas semanais e 840 horas anuais por ano/série.
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ANEXO VII

LEGENDA: A- ANUAL

S - SEMANAL

MAPA CURRICULAR DA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

B
AS

E
N
AC

IO
N
AL

C
O
M
U
M

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL E ANUAL

EJA I EJA II EJA III EJA IV

S A S A S A S A

LÍNGUA PORTUGUESA 11 440 11 440 5 200 5 200

LÍNGUA INGLESA - - - - 2 80 2 80

ARTE 1 40 1 40 1 40 1 40

HISTÓRIA 1 40 1 40 2 80 1 80

GEOGRAFIA 1 40 1 40 1 80 2 80

CIÊNCIAS 1 40 1 40 2 80 2 80

MATEMÁTICA 4 160 4 160 6 200 6 200

ENSINO RELIGIOSO 1 40 1 40 1 40 1 40

TOTAL CARGA HORÁRIA 20 800 20 800 20 800 20 800
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ANEXO VIII

MATRIZ CURRICULAR
ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL – 1º AO 5º ANO

B
AS

E
N
AC

IO
N
AL

C
O
M
U
M

ÁREA DE
CONHECIMENTO

COMPONENTES
CURRICULARES

ANOS/AULA
1º 2º 3º 4º 5º CH

LINGUAGENS E
CÓDIGOS

Língua portuguesa 11 11 8 8 8 46

Educação física 2 2 2 2 2 10

Arte 2 2 2 2 2 10

MATEMÁTICA Matemática 6 6 6 6 6 30

CIÊNCIAS DA
NATUREZA Ciências 2 2 2 2 2 10

CIÊNCIAS
HUMANAS

Geografia 1 1 2 2 2 8

História 1 1 2 2 2 8

Ensino religioso* 2 2 2 2 2 10*

TOTAL DA BASE NACIONAL COMUM 25/27 25/27 24/26 24/26 24/26 122/132*

PA
R
TE

PARTE
DIVERSIFICADA

Língua inglesa 2 2 2 2 2 10

Disciplinas eletivas* 2 2 2 2 2 10*

TIC --- --- 1 1 1 3

Aprendizagem
orientada

4 4 4 4 4 20

Protagonismo 2 2 2 2 2 10

TOTAL DA PARTE DIVERSIFICADA 8/10 8/10 9/11 9/11 9/11 43/53*

CH TOTAL 35 35 35 35 35 175

*A Lei nº 9394/96, em seu Art. 33 e a Resolução nº 7, de dezembro de 2010/CNE, assegura ao
estudante matrícula facultativa no Ensino Religioso. O estudante que faz opção pelo Ensino Religioso
passa a ter 2(duas) horas acrescidas na carga horária do Núcleo Comum, portanto, assegurando que
seja respeitada a matrícula facultativa e que o aluno não sofra redução de carga horária. Caso não
faça opção pelo Ensino Religioso, ele deverá optar por Disciplinas Eletivas ofertadas semestralmente e
que correspondem à mesma carga horária do referido componente curricular.
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ANEXO IX

MATRIZ CURRICULAR
ESCOLAS MUNICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL – 6º AO 9º ANO

B
AS

E
N
AC

IO
N
AL

C
O
M
U
M

ÁREAS DO
CONHECIMENTO

COMPONENTES
CURRICULARES

ANOS/AULA
6º 7º 8º 9º CH

LINGUAGENS E
CÓDIGOS

Língua Portuguesa 6 6 6 6 24
Educação Física 2 2 2 2 8
Arte 1 1 1 1 4

MATEMÁTICA Matemática 5 5 6 6 22
CIÊNCIAS DA NATUREZA Ciências 3 3 2 2 10

CIÊNCIAS HUMANAS
Geografia 2 2 2 2 8
História 2 2 2 2 8
Ensino Religioso* 2* 2* 2* 2* 8*

TOTAL DA BASE NACIONAL COMUM 21/23 21/23 21/23 21/23 84/92

PA
R
TE

D
IV
ER

SI
FI
C
AD

A

PARTE DIVERSIFICADA

Língua Estrangeira
moderna (inglês) 3 3 3 3 12

Disciplinas Eletivas* 2* 2* 2* 2* 8*

Práticas
Experimentais - - 1 1 2

TOTAL DA PARTE DIVERSIFICADA 3/5 3/5 4/6 4/6 14/22

AT
IV
ID
AD

ES
C
O
M
PL

EM
EN

TA
R
ES

ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

Orientação de
Estudo 5 5 5 5 20

Protagonismo 1 1 1 1 4
Projeto de Vida 2 2 2 2 8
Metodologia da
Pesquisa Cientifica - - 1 1 2

Formação Cidadã
(GSA/PDT) 1 1 1 1 4

CH TOTAL ATIVIDADES COMPLEMENTARES 9 9 10 10 38
CH TOTAL 35 35 37 37 144

*A Lei nº 9394/96, em seu Art. 33 e a Resolução nº 7, de dezembro de 2010/CNE, assegura ao
estudante matrícula facultativa no Ensino Religioso. O estudante que faz opção pelo Ensino Religioso
passa a ter 2(duas) horas acrescidas na carga horária do Núcleo Comum, portanto, assegurando que
seja respeitada a matrícula facultativa e que o aluno não sofra redução de carga horária. Caso não
faça opção pelo Ensino Religioso, ele deverá optar por Disciplinas Eletivas ofertadas semestralmente e
que correspondem à mesma carga horária do referido componente curricular.
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