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PORTARIA SEMEB Nº 31, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 

 
Dispõe sobre o processo de atribuição das aulas de Inglês, devido a alteração da Matriz 

Curricular do 1º ano do Ensino Fundamental para adequação da jornada de trabalho dos 

docentes de Ensino Fundamental. 

 
O Secretário Municipal de Educação de Bebedouro, no uso das atribuições que lhes são 

conferidas pela legislação em vigor, e considerando a necessidade de realizar a atribuição das 

aulas de inglês inseridas na Matriz Curricular do 1º ano do Ensino Fundamental para adequação 

da jornada de trabalho dos docentes de Ensino Fundamental, em atendimento a Lei Municipal nº 

5.470/2021, expede a presente Portaria. 

 
Art. 1º O processo de atribuição das aulas de inglês inseridas na Matriz Curricular do 1º ano do 

Ensino Fundamental para a adequação da jornada de trabalho dos professores de Ensino 

Fundamental, obedecerá às normas expressas no Decreto nº 14.361 de 08/10/2020. 

 
 Art. 2º As aulas de que trata a presente Portaria deverão ser oferecidas aos docentes titulares de 

cargo municipal em atendimento do disposto no artigo 18 do Decreto Municipal nº 14.361/2020 

na seguinte conformidade: 

I – Constituição de Jornada de Trabalho e Carga Suplementar:  

Fase 1 – Na Unidade Escolar para: 

a) Constituição de jornada de trabalho a docente titular de cargo (PEF II – inglês) que 

completa sua jornada de trabalho em outra unidade escolar. 

Fase 2 - Na SEMEB a titulares de cargo para: 

a) Carga suplementar a titular de cargo de outra unidade escolar. 

 
Art. 3º As aulas remanescentes da atribuição aos docentes efetivos deverão ser atribuídas aos 

docentes contratados, obedecida a classificação no Processo Seletivo nº 06/2019, na seguinte 

conformidade: 

II – Aumento de Carga Horária 

EAC EMPRESA DE 
ADMINISTRACAO DE 
CONTRATOS LTDA 
21.863.150/0001-07 

Emitido por: AC FENACOR 
RFB
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Fase 1 - Na Unidade Escolar – a docente contratado para: 

a) Aumento de carga horária na unidade escolar 

Fase 2 - Na SEMEB – a docente contratado para: 

a) Aumento de carga horária em outra unidade escolar. 

 
Art. 4º O docente contratado que aumentar o número de aulas nas unidades de exercício poderá 

desistir de parte de suas aulas, a fim de reduzir o número de escolas. 

 
Art. 5º Após a reorganização da carga horária dos docentes contratados e em exercício nas 

escolas municipais, as aulas de inglês remanescentes serão encaminhadas para contratos novos e 

atribuídas na EMEB. Prof. Stélio Machado Loureiro “Polo” determinado para atribuição de aulas 

a nível de município, aos docentes classificados no Processo Seletivo nº 008/2021. 

 
Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 
Bebedouro, 10 de setembro de 2021. 

 

 

                                           PROF. DR. HÉLIO JOSÉ DOS SANTOS SOUZA 
                                         Secretário Municipal de Educação 

                                         RG. 29.468.278-8 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DAS AULAS DE INGLÊS 
INSERIDAS NA MATRIZ CURRICULAR DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
PARA ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS DOCENTES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2021: 

Dia: 15.09.2021 – 16h –  Atribuição na Unidade Escolar: 

Atribuição das aulas de inglês inseridas na matriz curricular do 1º ano do ensino fundamental, para o 
PEF-II efetivo, da unidade escolar, a título de constituição de Jornada de Trabalho. 

Dia: 16.09.2021 - 12h – Encaminhar a SEMEB:  
 
1. Ofício informando o nome, o RG e o número de aulas atribuídas ao PEF - II. 
2. Saldo das aulas da Unidade Escolar. 
3. Anexo I (ano 2020) do docente efetivo com interesse em participar da atribuição na fase de SEMEB. 
 
Dia: 17.09.2021 -  16h – Atribuição na SEMEB: 
 
Atribuição das aulas de inglês inseridas na matriz curricular do 1º ano do ensino fundamental, para o 
PEF-II efetivo, a título de Carga Suplementar de Trabalho Docente em unidade escolar diversa. 
 
Dia: 20.09.2021 - 9h – Atribuição na SEMEB:  
 
Atribuição das aulas de inglês inseridas na matriz curricular do 1º ano do ensino fundamental, 
remanescentes da atribuição dos Profs. Efetivos, para aumento de carga horária ao PEF-II contratado. 


