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COMUNICADO Nº 131/2015  

 
A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes da Prefeitura Municipal de Itanhaém, em conformidade 

com o Decreto nº. 3.242, de 01 de setembro de 2014, faz saber aos titulares de cargos de Diretor de Escola do 
Quadro do Magistério Público Municipal, de que trata o artigo 43 da Lei Municipal nº 3.402, de 1º de fevereiro de 
2008, que o Concurso de Remoção, de titulares de cargos de Diretor de Escola, a pedido e por permuta, para o ano 
letivo de 2016, obedecerá ao seguinte cronograma: 

 

DATA HORÁRIO LOCAL AÇÃO 

10 e 
11/09/2015 

08h às 11h 
14h às 16h  

Supervisão        
(Depto. de Ensino) 

Período de inscrição por permuta e a pedido, com indicação 
das unidades escolares em ordem preferencial (até 3 
unidades). 

15/09/2015 
08h às 11h 
14h às 16h 

Supervisão        
(Depto. de Ensino) Divulgação das inscrições indeferidas. 

17/09/2015 
08h às 11h 
14h às 16h 

Supervisão        
(Depto. de Ensino) 

Interposição de recursos quanto ao indeferimento de 
inscrições. 

21/09/2015 
08h às 11h 
14h às 16h 

Supervisão        
(Depto. de Ensino) 

Divulgação das decisões dos recursos. 

24/09/2015 
08h às 11h 
14h às 16h 

Supervisão        
(Depto. de Ensino) 

Divulgação das vagas e da classificação dos candidatos 
inscritos no concurso de remoção a pedido. 

25 e 
28/09/2015 

08h às 11h 
14h às 16h 

Supervisão        
(Depto. de Ensino) 

Interposição de recursos quanto à pontuação atribuída aos 
títulos e ao tempo de serviço.  

30/09/2015 
08h às 11h       
14h às 16h 

Supervisão        
(Depto. de Ensino) Divulgação das decisões dos recursos. 

02/10/2015 
08h às 11h       
14h às 16h 

Supervisão        
(Depto. de Ensino) Divulgação da classificação final dos candidatos. 

05/10/2015 08h às 11h        
Supervisão        

(Depto. de Ensino) 
Atribuição de vagas aos titulares de cargos de Diretor de 
Escola inscritos para remoção por permuta. 

06/10/2015 08h às 11h        
Supervisão        

(Depto. de Ensino) 
Atribuição de vagas aos titulares de cargos de Diretor de 
Escola inscritos no concurso de remoção a pedido. 

07/10/2015 - 
Supervisão       

(Depto. de Ensino) 
Divulgação do resultado final da atribuição de vagas aos 
diretores inscritos no concurso de remoção a pedido e por 
permuta. 

 

  
 Itanhaém, 21 de agosto de 2015. 
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