CRONOGRAMA – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO
(Resolução SEE Nº 4.117, de 21 de janeiro de 2019)

A Secretária de Estado de Educação, no uso de suas atribuições, torna público que estarão abertas
as inscrições para candidatos à designação para exercício de função pública de Professor de
Educação Básica nas escolas da Rede Estadual de Ensino que ofertam Educação Profissional Técnica
de Nível Médio, de acordo com os seguintes cronogramas:

Cronograma 1 - Escolas que encerraram os módulos até 31/12/2018
Data / Período

Horário

De 22/01/2019 a
28/01/2019

Das 8 horas às
20 horas

Atividade
- Inscrição de candidatos para função
pública de Professor de Educação
Básica

Local

Escolas Estaduais que
ofertam o curso

- Correção de informações no
Formulário de Inscrição
De 22/01/2019 a
28/01/2019

De 29/01/2019 a
31/01/2019

01/02/2019

04/02/2019 a
05/02/2019

06/02/2019

07/02/2019

Das 8 horas às
17 horas

Entrega do Requerimento e
documentação para expedição de
Autorização para Lecionar – CAT

SRE na qual está
jurisdicionada a escola
em que se pretende
lecionar
Na própria escola
onde o candidato fez
a inscrição

_

- Classificação dos candidatos
inscritos

A partir das 14
horas

- Divulgação das listas de
classificação dos candidatos inscritos

Das 8 horas às
17 horas

Entrega da Autorização para
Lecionar – CAT

A partir das 10
horas

- Designação com vigência a contar
de 07/02/2018

Na própria escola
onde o candidato fez
a inscrição

_

- Início das aulas

Escolas Estaduais que
ofertam o curso

Na própria escola
onde o candidato fez
a inscrição, SRE e site
da SEE
SRE na qual está
jurisdicionada a escola
em que se pretende
lecionar

Cronograma 2 - Escolas que NÃO encerraram os módulos até 31/12/2018 e com novos
módulos iniciando em 2019.
Data / Período

Horário

De 22/01/2019 a
28/01/2019

Das 8 horas às
20 horas

Atividade
- Inscrição de candidatos para função
pública de Professor de Educação
Básica

Local

Escolas Estaduais que
ofertam o curso

- Correção de informações no
Formulário de Inscrição
De 22/01/2019 a
28/01/2019

De 29/01/2019 a
31/01/2019

Das 8 horas às
17 horas

_

01/02/2019

A partir das 14
horas

04/02/2019 a
05/02/2019

Das 8 horas às
17 horas

A designação ocorrerá um dia útil
antes do início das aulas dos novos
módulos, conforme cronograma a
ser definido por cada escola.

Entrega do Requerimento e
documentação para expedição de
Autorização para Lecionar – CAT

- Classificação dos candidatos
inscritos

- Divulgação das listas de
classificação dos candidatos inscritos

Entrega da Autorização para
Lecionar – CAT

- Designação com vigência a contar
da data de início das aulas

As aulas dos novos módulos iniciarão conforme cronograma a ser definido
por cada escola.

SRE na qual está
jurisdicionada a escola
em que se pretende
lecionar
Na própria escola
onde o candidato fez
a inscrição
Na própria escola
onde o candidato fez
a inscrição SRE e site
da SEE
SRE na qual está
jurisdicionada a escola
em que se pretende
lecionar
Designação com
vigência a contar de
data de início das
aulas

Escolas Estaduais que
ofertam o curso

Nota: Caso a escola não tenha encerrado os módulos dos cursos técnicos até 31/12/2018,
deverá realizar o chamamento dos professores que tiveram o contrato encerrado em
31/12/2018 para finalização do módulo. Para os novos módulos que iniciarão em 2019,
independente da data de início, a escola deverá seguir o cronograma nº 2.

