
Ofício Circular n° 020/2018                                                 Passo Fundo, 15 de outubro de 2018.

Prezado(a) Gestor(a):

Ao cumprimentá-lo(a), vimos, por meio deste, informar a data do período de remanejo para

os professores do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, bem como para os funcionários

das escolas, a qual será de 01/11/2018 à 30/11/2018. Para tanto, o interessado deverá acessar o

link  disponível  na  página da  Prefeitura  Municipal  de  Passo  Fundo  e  preencher  a  ficha

correspondente (professor ou funcionário), conforme sua função. Salientamos que o link abrirá às

9h do primeiro dia de remanejo e fechará às 16h do último dia.

Nesse contexto, serão utilizados como critérios para concessão do remanejo a existência

da  vaga  na  escola  indicada  pelo  interessado,  bem  como  o  dia  e  horário  de  envio  do

preenchimento da ficha no site. 

Além disso, é de fundamental importância destacar que a mudança de turno na mesma

escola se dará mediante preenchimento do pedido de remanejo,  o qual,  posteriormente,  será

processado e, em caso, de atendimento aos critérios, será efetuada por esta Secretaria Municipal

de Educação.

É importante destacar que, após o preenchimento da ficha, esta Secretaria Municipal de

Educação, retornará ao requerente com o resultado do processamento do remanejo, o qual está

previsto para ocorrer a partir da primeira quinzena do mês de dezembro do corrente ano. 

Além disso,  informa-se que o remanejo dos concursados nomeados e empossados no

corrente ano poderão ser efetivados somente se ocorrer o interesse da Administração, tendo em

vista o recente início de suas atividades e o pouco tempo de permanência na escola, o que não

enseja o pedido de remanejo.

Destacamos que o processamento dos pedidos de remanejo para Escola Municipal de

Autistas  Professora  Olga Caetano Dias  serão realizados mediante  comprovação de formação

necessária para atuar na escola citada, bem como a existência de vaga na sua área de atuação e

pelo interesse da administração.

Por fim, por ser o remanejo um ato administrativo,  solicita-se às equipes gestoras das

escolas  que  realizem  ampla  divulgação  do  conteúdo  deste  Ofício  Circular,  conferindo  assim,

publicidade ao mesmo nos termos do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Sem mais, agradecemos.

    Atenciosamente

                                                Edemilson Jorge Ramos Brandão
  Secretário Municipal de Educação


