
COMUNICADO DERMM- 28/01/2019 
AOS 

DOCENTES EFETIVOS E DA CATEGORIA “F” 
 
 

Assunto: Programa Escola da Família (PEF) 
  

       Tem esse a finalidade de informar a respeito da atribuição de carga horária 
para Professor Articulador do PEF.  
 

1- A carga horária relativa ao PEF será atribuída em nível de Diretoria de Ensino, no dia 
31/01/2019, às 13h30, na EE Monsenhor Nora, conforme Cronograma do Processo 
Inicial de Atribuição, republicado em nosso site na data de 25/01/19. 

2- Poderão participar da atribuição de carga horária do PEF, sem necessidade de 
credenciamento específico, os seguintes docentes: 
I – docentes que atuavam como Vice-Diretor do Programa Escola da Família; 
II -titular de cargo na condição de adido; 
III – titular de cargo para atribuição de carga suplementar de trabalho; 
IV – titular de cargo readaptado; 
V – ocupante de função atividade que esteja cumprindo horas de permanência; 
VI – ocupante de função atividade para o aumento de carga horária; 
VII – ocupante de função atividade readaptado. 

3- Os docentes interessados serão classificados manualmente no dia da atribuição 
(31/01/19), respeitando-se a pontuação do docente em nível de D.E e as faixas de 
prioridade, elencadas no item anterior, nos termos do artigo 12 da Resolução SE 3/19. 

4- O docente da Categoria “F”, designado Vice-Diretor do PEF, que atuou em 2018 e terá 

sua designação cessada em decorrência da criação da função do Professor Articulador, 

poderá declinar da atribuição de sua carga horária de opção, total ou parcial, tanto em 

nível U.E como em nível D.E, no dia 28/01/2019, para participar da atribuição de carga 

horária de Professor Articulador, no dia 31/01/19, em nível DE. 

5- O docente Titular de cargo, designado Vice-Diretor do PEF, que atuou em 2018 e terá 

sua designação cessada em decorrência da criação da função do Professor Articulador, 

poderá declinar da atribuição de sua carga horária, total ou parcial, para participar da 

atribuição de carga horária de Professor Articulador, no dia 31/01/2019, em nível de 

D.E. Para tanto, o CEMOV irá publicar, ainda nesta segunda-feira, orientação a respeito 

da desistência da carga horária do titular de cargo. 
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