
 

PORTARIA Nº 27/SEC/17 
 
 

Estabelece critérios para atribuição de aulas aos professo-

res contratados por prazo determinado I e II, no exercício 

de 2017 para a EFETI (Escola de Formação em Tempo In-

tegral)  

 
A Secretária de Educação e Cidadania do Município de São José dos Campos, no uso 

das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 10, inciso VI, da Lei Municipal nº. 
6103/2002, CONSIDERANDO;  

 
Que a Circular nº. 0201-DEB/2016 de 25/11/2016, prevê a forma de inscrição de clas-

ses e/ou aulas para a jornada ampliada (EFETI) para professor prazo determinado I e II, no 
exercício de 2017; 
 

Que com o advento da Resolução FNDE nº. 5, de 25 de Outubro de 2016 foram alte-
radas as Atividades Articuladas aos Eixos Curriculares/Macrocampos, em desacordo com o 
delimitado na Portaria nº.190/SME/2015; 

 
Que o relatório elaborado pela Supervisão de Ensino e Coordenadoria Pedagógica 

EFETI, em 08 de fevereiro de 2017, avaliou o processo de escolha para atribuição e referida 
Circular; 

 
Que a manifestação da Diretoria Administrativa, datada de 14 de fevereiro de 2017, 

zelando pelo cumprimento das normas regulamentares pertinentes (artigo 40, Lei Municipal 
nº. 9495, de 14/02/17), atesta a subjetividade da Circular apontada, para fins de classificação 
dos professores a terem aulas atribuídas; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. Fica autorizada a atribuição de blocos de aulas aos professores por prazo de-

terminado I e II, nos termos da classificação geral do processo seletivo do Edital nº. 
003/SME/2016, em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº. 187/99. 

 
Art. 2º. O professor que assumir as aulas das Atividades Complementares será avalia-

do durante seu exercício no ano letivo atendendo aos critérios dispostos no Artigo 111 da Por-
taria nº. 269/SME/2016. 

 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dispo-

sições em contrário. 
 

São José dos Campos, 14 de março de 2017. 
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