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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

17/02/2022 

 

REDE Nº 022      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: ESCOLHA DE VAGAS A.O.E./A.S.E. REALIZADA EM 17/02/2022- 
ESCLARECIMENTOS URGENTES.  
 

Caros Senhores Diretores de Escola, Senhores Gerentes de Organização Escolar, Interessados:  

Foi realizada na data de hoje – 17/02/2022- a sessão de escolhas de Cargo, para A.O.E. e A.S.E. 

(todos Titulares de Cargo ou Categoria “F”). Diante dela, temos informações importantes a 

todos:  

 

1-Há casos de A.O.E. que irão às novas Escolas em pessoa (Sede de Controle de Frequência e 

Exercício) e outros que irão apenas em vida documental (Sede de Classificação e de Vida 

Funcional).   

 

1.a) Aos que irão entrar em Exercício, deverão fazê-lo já a partir de amanhã (18/02/2022). 

Importante os novos Chefes Imediatos conversarem com estes, explicando-lhes sobre horários 

e funções que desempenharão;  

2) Aos que só escolheram, mas ADERIRAM AO CONVÊNIO SEE/SP/PREFEITURA DE Santo André, 

foi orientado que deverão apresentar os Comprovantes de escolha e sua vida funcional passa a 

ser cuidada por esta Escola.   

2.a) Os prontuários destes novos Servidores, deverá seguir para as novas Escolas o mais 

brevemente possível, com trâmites comuns já realizados pelas Escolas. Importante os G.O.E. 

das novas Sedes estarem atentos a isto!  

2.c) Importante lembrar que , nas novas Escolas, para qualquer evento futuro de 

remoção/escolha de temporários /levantamento de vagas, o SERVIDOR AFASTADO EM 

CONVÊNIO SEESP/PREFEITURA, NÃO ONERA O MÓDULO, OU SEJA, SUA VAGA CONTINUA A SER 

CONTADA COMO “MAIS UMA”;  

 

3) Repetimos: o EXERCÍCIO dos que irão trabalhar nas novas  Escolas deverá ser já, a partir de 

18/02/2022. Caso o Servidor esteja em afastamento ( férias, Licença-prêmio, afastado em 

Cartórios Eleitorais ou outros afastamentos oficiais), deverá apenas comunicar à nova Sede e 

entregar o documento de escolha;  
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4) Assim que as Escolas receberem A.O.E. que exercerão o trabalho, estas deverão refazer os 

cálculos do módulo a quem têm direito e, caso tenham A.O.E. contratados nos termos da L.C. 

1093/2009 e que, ainda estes ultrapassem o número de módulo da U.E., deverão, infelizmente 

ter seus Contratos extintos a partir de 18/02/2022. Caso o módulo não seja ultrapassado, poderá 

contar com estes ainda. (fórmula de cálculo à luz da Res SE nº 12/2017);  

 

5) Sobre os A.S.E., nenhum deles deixou de aderir ao Convênio SEESP/Prefeitura Municipal de 

Santo André. Assim, só sua vida funcional irá para as Escolas de destino. As orientações são as 

mesmas dos itens 2 e 2.a.  

 

6) Em breve, pretendemos realizar uma Sessão de Escolhas para A.O.E. aprovados no Concurso 

de 2018 (para Contratação nos termos da L.C. 1093/2009). Assim, precisamos muito da ajuda 

das Escolas, no sentido de manter seu cálculo de módulo atualizado e divulgar aos Interessados 

de que haverá escolha, proximamente.  

 

7) Às Escolas constantes no Termo de Aditamento de Convênio (“Municipalizadas”), solicitamos 

o obséquio de verificarem se não ficou mesmo – nenhum – Servidor Titular de Cargo ou Categoria 

F (A.O.E./A.S.E.) que não tenha escolhido nova Sede de Controle.  

 

Quaisquer esclarecimentos adicionais poderão ser feitos pela Comissão de Ingresso/Remoção ou 

CRH. 

Prof. Camargo                                      

Comissão de Ingresso/Remoção/Transferência. 

 

 


