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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: CRH 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 231/2021 

Data: 15/04/2021 

Assunto: Procedimentos referente ao Concurso de Remoção do Quadro do QAE 
 

 COMUNICADO 

 

Tem esse a finalidade de reiterar as informações contidas na Portaria CGRH-10, publicada no DO 

de 10-04-2021. 

 

Os Titulares de Cargo removidos,  confome publicação do DOE de 15/04/2021, serão desligados  

da Unidade de Origem em 15/04/2021 e devem assumir o exercício na Unidade de Destino de 

15/04/2021 a 23/04/2021,  IMPRETERIVELMENTE.  

 

O servidor  deverá informar ao superior imediato da Unidade  de destino a  remoção e o dia em 

que pretende assumir, sendo que permanece trabalhando normalmente na Unidade em que se 

encontra atualmente. 
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Só fará jus ao “TRÂNSITO”, servidores removidos para outro município. 

 

Os servidores removidos que se encontrem afastados por qualquer motivo,  deverão  informar a 

escola de destino e assumir o exercício 1 dia ápos o término do afastamento. 

 

Os servidores afastados, designados ou nomeados em comissão poderão permanecer na mesma 

situação em que se encontram. Devem informar ao superior imediato na Unidade de Destino, 

assumir por Ofício na data de 15/04/2021 e apostilar no verso da Portaria a remoção. 

 

A PRODESP enviará automaticamente a remoção para a Secretaria da Fazenda com data de 

15/04/2021, sendo que, serão feitas futuras correções referentes ao dia correto do ingresso do 

servidor.  Orientações serão enviadas oportunamente. 

 

O servidor designado Gerente de Organização Escolar poderá permanecer designado, caso 

tenha sido removido. Deve apostilar no verso da Portaria de Designação a referida remoção. 

 

No caso de cessação do Gerente de Organização Escolar, poderá concorrer a nova vaga na  

Unidade de Destino. 

  

Atenciosamente, 

                                                                          CENTRO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

Responsável: 

Alessandra Cristina Crivelaro Doratioto 

Diretor II do CRH - substituto 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 


