
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ Nº. 27.142.694/0001-58 

PORTARIA SEME Nº 42 de 09 de outubro de 2019 
 

 
Dispõe sobre a escolha de série/ano para o período 
letivo de 2020 nas Escolas Municipais e Conveniadas 
com o Município de Anchieta. 

 

O Secretário de Educação do Município de Anchieta, Estado do Espírito Santo, no 

uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo Inciso V do Art. 75 da Lei 

Orgânica Municipal e considerando a Lei nº 426 de 16 de janeiro de 2007 e nova 

redação dada pela Lei nº 667/2011 e a Lei Nº 1042/2014, no que couber. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A escolha de série/ano para o período letivo de 2020 deve seguir a seguinte 

ordem:  

I – Ano de Localização na Escola; 

II – Concurso de 1990, em ordem de classificação;  

III – Concurso de 1993, em ordem de classificação; 

IV – Processo de municipalização de 1998, em ordem de classificação;  

V – Concurso de 1999, em ordem de classificação; 

VI – Processo de municipalização de 2005, em ordem de classificação; 

VII – Concurso de 2011, em ordem de classificação; 

 

§1º O diretor escolar poderá vetar a escolha do profissional, desde que devidamente 

justificado e levando em consideração o perfil do professor, a afinidade do professor 

com a série escolhida, bem como o trabalho realizado pelo professor nos anos 

anteriores; 

 

§2º Na hipótese de aplicação do §1º deve haver diálogo e ser aplicado o princípio da 

razoabilidade entre professor e diretor para escolha de nova série/ano, levando em 

consideração – sempre que possível e viável – a série de preferência do profissional;  
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§3º O professor deve escolher a série/ano de preferência, não sendo permitida a 

escolha da turma, dos alunos ou da sala de aula na qual lecionará;  

 

Art. 2º O professor, deve optar pelas séries, que totalizem a carga horária de 

efetivação.  

Parágrafo Único – O professor que optar pelas séries que não totalizam a sua carga 

horária, receberá proporcionalmente à quantidade de aulas dadas e planejamento 

será calculado com base nas horas efetivamente trabalhadas em regência de classe. 

 

Art. 4º As unidades escolares devem efetuar a escolha de série, após o período de 

matrículas e enviar à SEME a alocação dos professores nas séries/anos (Anexo Úni-

co), até o dia 05 de dezembro do corrente ano. 

 

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação de 

Anchieta/ES.  

 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Registra-se. Publique-se e cumpra-se. 
 

Anchieta, 09 de outubro de 2019. 
 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
Carlos Ricardo Balbino 

Secretário Municipal de Educação 
Port. 189/2019 
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Anexo Único 

 

Escola: ______________________________________________________________ 

 

DOCENTE I (Núcleo Comum) 

NOME DO PROFESSOR TURNO SÉRIE 

M V N 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

____________________________ 

Assinatura do Diretor 
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DOCENTE I (Itinerante) 

 

NOME DO PROFESSOR 

 

TURNO 

SÉRIE/TURMAS 

ED. INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL 

M V N BI BII MI MII 1ºP 2ºP 1º 2º 3º 4º 5º 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Obs: Informar a quantidade de turmas de cada série/ano assumida pelo professor itinerante. 

 

 

____________________________ 

Assinatura do Diretor 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ Nº. 27.142.694/0001-58 

 

DOCENTE II - DISCIPLINAS 

 

NOME DO PROFESSOR 

 

TURNO 

SÉRIE/TURMAS 

 

DISCIPLINA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

M V N 6º 7º 8º 9º 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Obs: Informar a disciplina e a quantidade de turmas de cada série/ano assumida pelo professor. 

 

____________________________ 

Assinatura do Diretor 

 


