GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO

Circular nº 392/2018 - CRH
Osasco, 29 de agosto de 2018.
Senhores (as) Diretores (as) de Escola,
Senhores (as) Gerentes de Organização Escolar,
Assunto: Reiteração de orientação Remoção – Docentes 2018
A Comissão de Movimentação de Pessoal e o Centro de Recursos Humanos
transmite na íntegra informação do CEMOV/DEAPE/CGRH, referente a Remoção
Docente 2018, conforme segue:
Tem este a finalidade de reiterar orientações já informadas em Correios datados de
15/08/2018, 23/08/2018:
Modalidade de inscrição “RESERVA”: esta modalidade de inscrição tem
o objetivo de assegurar as aulas/classes decorrentes de vaga inicial ou potencial
caracterizadas durante o processo de remoção, aos professores adidos, com
constituição parcial de jornada ou que constituem jornada em mais de uma Unidade
Escolar em suas unidades, para que no momento do processamento da atribuição das
vagas no Concurso de Remoção, não haja atendimento aos candidatos que indicaram
esta vaga advindos de outra Unidade Escolar, preterindo os candidatos que estejam nas
situações elencadas.
Esta modalidade reserva, no entanto, é destinada para os docentes que
não têm interesse em se inscrever no Concurso de Remoção na modalidade “remoçãoreserva”.
Assim, para possibilitar que os docentes optem em se inscrever no
concurso ou não no período destinado às inscrições, encontra-se previsto para as
escolas incluírem a inscrição reserva somente a partir de 03/09/2018, após verificado
quais docentes se inscreveram ou não no Concurso, seguindo orientações contidas em
manual específico.
Atenciosamente,
CEMOV/DEAPE/CGRH
A Comissão de Movimentação e CRH encaminham anexo a essa circular
manual que já foi enviado por e-mail no dia 24/08/2018, que deverá ser utilizado
especificamente para esse assunto (Remoção/reserva) e se colocam a disposição para
quaisquer dúvidas que surgirem
Atenciosamente
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