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PORTARIA N.º 116./SME/2006 

Dispõe sobre o processo de atribuição de classes e 

aulas disponíveis durante o ano letivo, e as 

decorrentes de ausências ou afastamentos dos 

titulares.  

A Secretária de Educação do Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no uso 

de suas atribuições legais, e com base no art. 4º, II, do Decreto n.º 8789, de 17 de agosto de 

1995, considerando: 

que a Lei Federal n.º 9394/96 - LDB, exige o cumprimento de 200 (duzentos) dias letivos e 

oferta de 100% (cem por cento) das aulas previstas no calendário escolar; 

que, durante o ano letivo, surgem classes e aulas disponíveis, decorrentes de criação de novas 

salas, aposentadorias, ausências, afastamentos e licenças de professores, o que conduz à 

imperiosa necessidade de contratação de professores não pertencentes à Rede Municipal de 

Ensino, na condição de professores substitutos e eventuais, para o cumprimento das disposições 

da LDB; 

que no Município de São José dos Campos, foi editada a Lei Complementar nº. 187 de 02 de 

julho de 1999, que disciplina essa contratação temporária de excepcional interesse público; 

que os requisitos para a contratação dos professores, inclusive substitutos e eventuais estão 

fixados na Indicação 001/06 do Conselho Municipal de Educação. 

RESOLVE:  

SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º- As  classes e aulas disponíveis e as substituições decorrentes de ausências ou 

afastamentos de seus titulares serão atribuídas:  

I – para os ocupantes de cargo efetivo de Professor I ou Professor II, que retornam de licenças e 

afastamentos previstos em lei;   

II – para Professores Substitutos,  por prazo determinado, nos termos da Lei Complementar n.º 

187, de 02/07/99;  
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III – para Professores Eventuais, nos termos do art. 14, da Lei Complementar n.º 187, de 

02/07/99;  

Parágrafo Único - A contratação de Professor Substituto prevista no inciso II,  não poderá 

exceder o ano letivo e nem ser superior ao prazo de afastamento do titular, e independerá de 

convocação prévia dos candidatos aprovados no processo seletivo, o qual destina-se apenas à 

classificação específica dentre os candidatos presentes em cada atribuição de classes e aulas.  

Art. 2º - A inscrição e o cadastramento de candidatos para contratação como Professor 

Substituto e Professor Eventual será efetuado pela Secretaria de Administração em conjunto 

com a Secretaria de Educação, através de Processo Seletivo, obedecendo-se às disposições da 

Lei Complementar n.º 187, de 02/07/99,  Lei 6879 de 25 de setembro de 2005, Indicação CME 

nº. 01/06 de 20 de junho de 2006 e as contidas nesta Portaria.  

Art. 3º - O candidato interessado em participar do processo seletivo deverá se inscrever em uma 

única escola sede regionalizada, a qual abrangerá no mínimo três Unidades Escolares, cuja 

relação constará dos editais afixados em cada ano letivo. 

§ 1º - No ato da inscrição poderá  o candidato, indicar outras duas sedes regionalizadas para a 

prestação de seus serviços.  

§ 2º - Havendo duplicidade de inscrições do mesmo candidato, prevalecerá a primeira, 

anulando-se as posteriores.  

Art. 4º-A classificação dos candidatos será efetuada levando-se em conta o tempo comprovado, 

não concomitante, de experiência profissional em sala de aula, no Magistério público municipal 

de São José dos Campos, específico da função pretendido (PI ou PII). 

§ 1º - Será atribuída pontuação equivalente a 0,001 (um milésimo) por dia de trabalho, até o dia 

30 de junho do ano letivo no qual estiver ocorrendo o processo seletivo.  

§ 2º- Para fins de classificação não poderá ser considerado o tempo de serviço prestado já 

computado para efeito de aposentadoria do candidato.   

§ 3º -Havendo empate na classificação, proceder-se-á ao desempate usando, pela ordem, os 

seguintes critérios de preferência:  

I -independentemente do estado civil, aquele com maior número dependentes legais;  
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II - o mais idoso.  

§ 4º-Não serão considerados para efeitos de desempate os filhos e dependentes maiores de 21 

anos de idade e os que exerçam atividade remunerada. 

Art. 5º - A listagem classificatória conterá: 

I -  para a contratação de Professor Eventual, os classificados em cada  Escola Sede. 

II -  para a contratação de Professor Substituto a classificação geral dos candidatos participantes 

do processo seletivo. 

Art. 6º - O candidato aprovado em concurso público municipal, ainda não nomeado para o 

exercício do cargo público de professor, tem preferência na contratação tratada no art. 1º, 

incisos II e III, na ordem da respectiva classificação. 

§ 1º -  A preferência tratada neste artigo está vinculada ao interesse do professor, demonstrado: 

a)  pela sua presença nas sessões de atribuição de classes e aulas na hipótese do art. 1º inciso II; 

b) sua regular inscrição no processo seletivo, na hipótese do inciso III do mesmo artigo. 

§ 2º - Para o exercício da preferência aqui tratada, o candidato aprovado em concurso público, 

deverá comprovar no ato da atribuição, ter a habilitação prevista na Lei 6879/05 e indicação 

CME 01/06. 

§ 3º - Para as aulas de enriquecimento curricular, classes de educação especial, e telessala, o 

candidato deverá possuir os requisitos fixados  na Indicação CME 01/06. 

Art. 7º- A competência para a atribuição de classes e aulas será: 

I – Da Coordenadoria Administrativa da Secretaria da Educação, para professores substitutos 

nas seguintes hipóteses: 

a) classes e aulas excedentes;  

b) classes e aulas decorrentes de criação de novas salas,  

c) substituições decorrentes de licenças e afastamentos de professores efetivos, iguais ou 

superiores a trinta dias. 
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II – Do Diretor da respectiva Unidade Escolar, para professores eventuais, na hipótese de 

substituições decorrentes de licenças e afastamentos de titulares, inferiores a 30 dias. 

Art. 8º - O contratado como Professor Substituto ou Professor Eventual não poderá exceder à 

carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas-aula semanais.  

Dos Professores Substitutos 

Art. 9 º- A atribuição de classes ou aulas para o Professor Substituto far-se-á durante o ano 

letivo, uma vez por semana, às quartas-feiras ou, se feriado, no primeiro dia útil imediatamente 

posterior, sempre na Secretaria de Educação, no prédio situado na Rua Felício Savastano n.º 

240, Vila Industrial, em São José dos Campos, nos seguintes horários:  

I - às nove horas, para atribuições aos professores I  

II - às dez horas, para atribuições aos Professores II  

§1º – Excepcionalmente, no meses de janeiro e fevereiro de cada ano, as atribuições far-se-ão 

em dias e horários previamente divulgados em cronograma próprio. 

§ 2º-As classes e aulas disponíveis para cada atribuição, serão divulgadas em comunicado 

afixado às terças-feiras ou, se feriado, no primeiro dia útil imediatamente anterior, no Quadro de 

Aviso da Secretaria Municipal de Educação, e opcionalmente também no site oficial da 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos.  

Art. 10 - A atribuição de classes e aulas será efetivada obedecida a ordem de classificação 

específica dos candidatos presentes,  respectivamente os aprovados em concurso público, e os 

classificados no processo seletivo. 

§ 1º -  A ausência do professor, em cada sessão, implica na desistência tácita das aulas ou 

classes ali atribuídas. 

§ 2º - As disposições deste artigo não se aplicam às aulas de Enriquecimento Curricular,  classes 

de Educação Especial e Telessala.  

Enriquecimento Curricular 

Art. 11 - As aulas de Enriquecimento Curricular ministradas no Ciclo II, serão atribuídas aos 

candidatos presentes, pela Coordenadoria Administrativa da S.M.E., obedecida a ordem de 

preferência fixada na Indicação CME 01/06 e as seguintes disposições:  
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§ 1° - Especificamente para as aulas de enriquecimento curricular, a  classificação dos 

professores presentes à sessão de atribuição, se dará considerando: 

a) Dentre professores habilitados para o mesmo cargo ou componente curricular, será 

considerada a ordem classificatória do respectivo concurso e classificação geral no processo 

seletivo, respectivamente. 

b)  Dentre professores habilitados em cargos ou componentes curriculares distintos, a 

classificação se fará considerado o tempo de serviço no magistério público municipal de São 

José dos Campos,  devidamente comprovado.  

§ 2º - Os documentos comprobatórios de habilitação nos cursos exigidos, deverão ser 

apresentados pelos candidatos, no momento da Atribuição.  

§ 3º -Para ministrar aulas nos projetos e programas culturais, extracurriculares, a exemplo de 

violão, coral, teatro e outras similares, é dispensada, na ordem de prioridade estabelecida neste 

artigo, a exigência de curso de capacitação ministrado pela SME, bastando a comprovação pelo 

professor, de formação no componente curricular objeto da contratação.  

Educação Especial 

Art. 12 -As classes de Educação Especial serão atribuídas pela Coordenadoria Administrativa 

da S.M.E., aos candidatos presentes, obedecidos os requisitos e ordem de preferência fixada na 

Indicação CME 01/06.  

§ 1º - Especificamente para as classes de Educação Especial,  proceder-se-á ao desempate 

dentre candidatos presentes, considerando o maior tempo de docência na área específica de 

educação especial, e na sua inexistência, as regras comuns de desempate previstas nesta 

portaria;  

§ 2º- Os candidatos deverão apresentar os documentos comprobatórios de sua habilitação e 

tempo de docência, no momento da atribuição das classes.  

Telessala 

Art.13 - As classes de Telessala serão atribuídas pela Coordenadoria Administrativa da S.M.E., 

aos candidatos presentes, obedecidos os requisitos e ordem de preferência fixados na Indicação 

CME 01/06. 
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§ 1º - Na hipótese de empate dentre candidatos para as classes de Telessala, terá preferência 

aquele que, obedecida a ordem: 

I -   apresente curso de capacitação ministrado pela S.M.E; 

II - maior tempo de docência em Telessala; 

III - maior tempo de serviço no magistério público municipal de São José dos Campos. 

§ 2º - Os professores que assumirem as classes de telessala deverão, obrigatoriamente, participar 

do “Horário de Trabalho Coletivo – HTC”, uma vez por semana, com duração de 3 (três) horas-

aula.  

§ 3º-Os candidatos deverão apresentar os documentos comprobatórios de sua habilitação e 

tempo de experiência, no momento da atribuição das classes.  

 DO PROFESSOR EVENTUAL 

Art. 14 -A atribuição de classes e aulas, durante o ano letivo, a Professor Eventual, far-se-á, em 

cada Unidade Escolar, exclusivamente aos candidatos cadastrados no processo seletivo, sempre 

atendendo a respectiva classificação dos mesmos por escola sede, abrangendo todas as unidades 

escolares anexadas, observadas as seguintes condições :  

I - Professor I, para ministrar aulas na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (Curso Regular e EJA); 

II - Professor II, para ministrar aulas nos componentes curriculares nos anos finais do Ensino 

Fundamental (Curso Regular e EJA). 

Parágrafo Único: Os candidatos inscritos no processo seletivo para professor eventual, 

aprovados em concurso público para o cargo de professor deste Município, terão preferência na 

contratação.  

Art. 15 – O Professor Eventual receberá, como remuneração mensal, somente o equivalente às 

horas-aula efetivamente prestadas durante o respectivo mês, obedecido o limite máximo fixado 

no art. 8º desta portaria. 
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Art.16- Para a contratação de professor eventual deverá o Diretor da Unidade Escolar, observar 

rigorosamente a ordem de classificação dos professores eventuais. 

§ 1º:  As disposições previstas no art. 15 § 2º da Lei 187/99, se aplicam, por analogia, ao não 

atendimento pelo Professor Eventual contratado, às convocações do Diretor da Unidade Escolar. 

§ 2º - Caberá à Equipe Diretora encaminhar à Coordenadoria Administrativa da SME, pedido 

justificado para a rescisão do contrato de professor eventual,  nas hipóteses que autorizam a 

extinção de contrato, nos termos do art. 12 e 15 § 2º da LC 187/99. 

 Art.17 -A Secretaria Municipal de Educação, na falta de candidatos interessados em assumir 

aulas em qualquer uma de suas Unidades Escolares, poderá autorizar os candidatos classificados 

em outras Sedes, a assumir substituições como Professor Eventual naquela Unidade Escolar. 

Art.18- Para fins de comprovação de tempo de experiência profissional no Magistério público 

municipal, será computado, para considerar como dia de trabalho, um mínimo de 6 (seis) horas-

aula efetivamente prestadas pelo Professor Eventual, desprezada eventual fração.  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.19 – A atribuição de aulas em Unidades Escolares que desenvolvam projetos especiais, a 

exemplo da EMEF Professora Rosa Tomita, será regulamentada por Portaria e editais próprios. 

Parágrafo Único – Poderão se inscrever para o processo seletivo desses projetos especiais, os 

professores classificados no processo seletivo para atribuição de classes e aulas a professores 

substitutos e eventuais efetuado anualmente pela SME. 

Art.20- Na hipótese de atribuição de aulas no Distrito de São Francisco Xavier, terá preferência 

para a contratação, o candidato residente naquele local.  

Art.21- Os candidatos aos quais foram atribuídas aulas, serão encaminhados ao Departamento 

de  Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração para a efetivação 

de sua contratação como Professor Substituto ou Professor Eventual.  

Art. 22 - A extinção do contrato, por iniciativa do contratado ou pela demissão, hipóteses 

previstas nos incisos III e V do art. 12 e 15 § 2º da Lei complementar nº 187 de 02 de julho de 

1999, implicará na desclassificação do candidato no processo seletivo do ano letivo em que 

vigorar o contrato extinto.  
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Parágrafo Único – Aplica-se também a desclassificação prevista neste artigo, ao professor que 

não comparece para a assinatura do contrato, após atribuição já lavrada em ata, e à hipótese 

prevista no § 1º do art. 16 desta Portaria. 

Art. 23 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, em especial as Portarias 056/SE/2002, 132/SME/2003, 023/SME/04, 083/SME/04 e 

091/SME/05. 

São José dos Campos, 13 de setembro de 2006. 

 
 
 

Maria América de Almeida Teixeira 
Secretária Municipal da Educação 

 


