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RESOLUÇÃO/SEMED N.º 20/2021 

Estabelecem as normas e procedimentos do Processo 

Interno de Remanejamento para os Profissionais da 

Educação, ocupantes de cargos efetivos do Quadro de 

Profissionais da Educação Básica, para o ano de 2022. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA O REMANEJAMENTO INTERNO 

Art. 1º- Estabelecer as normas e procedimentos do Processo Interno de Remanejamento para os 

Profissionais da Educação, ocupantes de cargos efetivos do Quadro de Profissionais da 

Educação Básica, para o ano de 2022, através da presente Resolução. 

Art. 2º- O Processo Interno de Remanejamento obedecerá ao cronograma constante do Anexo I 

desta Resolução. 

Art. 3º- Os interessados no Remanejamento deverão realizar a inscrição no período de 10 a 14 de 

janeiro de 2022, na sede da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia - SEMED, situado à 

Avenida 12 novembro - Cem Braças, Armação dos Búzios, conforme cronograma deste Edital, e 

seguindo os procedimentos dos incisos abaixo: 

I – Preencher o formulário de inscrição, fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, 

Ciência e Tecnologia – SEMED, com as seguintes informações: Nome completo, Matrícula, 

Cargo/Disciplina, Unidade Escolar de Lotação, Unidade Escolar Pretendida e número do 

telefone, assumindo inteira responsabilidade pelas informações fornecidas. 

 

PARÁGRAGO ÚNICO - O memorando de encaminhamento será entregue nos dias 20 e 21 de 

janeiro de 2022, na sede da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia - SEMED, 

situado à Avenida 12 novembro - Cem Braças, Armação dos Búzios, conforme cronograma deste Edital. 
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CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES PARA O REMANEJAMENTO INTERNO 

Art. 4º- O Remanejamento Interno previsto nesta Resolução será válido para o ano letivo de 

2022. 

 1º- Os servidores remanejados assumem todas as atribuições e obrigações do cargo e 

comprometem-se a apresentar toda a documentação pertinente à sua função, nos prazos 

estabelecidos na legislação vigente ou nas determinações da Secretaria Municipal de Educação 

e/ou da Unidade Escolar. 

 2º- Os servidores só poderão concorrer ao Remanejamento Interno em seu cargo de origem 

ou, em casos excepcionais, em disciplinas em que for habilitado. 

CAPÍTULO III 

DO PÚBLICO ALVO 

Art. 5º- O remanejamento interno, previsto nesta Resolução, é destinado aos Profissionais da 

Educação do quadro efetivo de Profissionais da Educação Básica que estejam atuando no âmbito 

da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Parágrafo Único - Não pode participar do Remanejamento Interno o servidor que, até a data base 

de inscrição constante desta Resolução, esteja: 

a) afastado por mandato classista; 

b) afastado por mandato eletivo; 

c) afastado por exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 

d) em licença para tratar de assuntos particulares; 

e) em licença para acompanhar cônjuge; 

f) em afastamento remunerado para estudos, quando seu retorno for posterior ao início do 

semestre letivo subsequente; 

g) cedido para outros órgãos; 

h) readaptado com restrição à atuação em ambiente escolar. 

CAPÍTULO IV 

DA CLASSIFICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO 

Art. 6º- A classificação dos candidatos será feita por cargo/segmento/disciplina. 

 1º - Para efeito de classificação será considerado o maior tempo de serviço na Rede 

Municipal de Ensino, observando-se a data de admissão por Concurso Público. 
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 2º - Nos casos de empate, o critério de maior idade será observado. 

 3º- É de inteira responsabilidade do candidato as informações na ficha de inscrição, conforme 

previsto no artigo 3º desta Resolução. 

Art. 7º - O memorando de encaminhamento será feito em dia, horário e local na forma do 

cronograma constante do Anexo I desta Resolução e seguirá, ainda, as seguintes determinações: 

I. Somente será permitido o remanejamento para cargos nos quais os candidatos sejam 

habilitados; 

II. O remanejamento interno seguirá obrigatoriamente a ordem de classificação dos 

candidatos; 
 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 8º - O candidato, na impossibilidade de sua presença, poderá, sob sua responsabilidade, 

constituir procurador com poderes específicos para promover, na forma desta Resolução, os 

procedimentos, através de simples procuração emitida de próprio punho. 

Art. 9º - É de responsabilidade do candidato o acompanhamento das etapas do Remanejamento 

interno nos canais disponíveis. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A inscrição no Remanejamento Interno significa, por parte do 

candidato, aceitação expressa dos critérios estabelecidos nesta Resolução. 

Art. 10- Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, 

Ciência e Tecnologia. 

Art. 11- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação 

Armação dos Búzios, 29 de dezembro de 2021. 

 

Carla Natália Gomes Marinho Trambaioli 
Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Portaria nº 188, de 27 de Janeiro de 2021 
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ANEXO I 

(artigo2º) 

 

Etapa Datas Cargo/Hora Local  

Período  

de  

Inscrições 

10 a 

14/01/2022 

 
9h as 12h 

13h as 16h 

 

Sede da Secretaria Municipal de Educação, 

Ciência e Tecnologia - SEMED. 

Memorandos  

de 

Encaminhamento 

  

 

 

20 e 21/01/2022 

9h30min às 11horas - 

Não Docentes. 

 

13h30min às 16horas -   

Docentes  

 

 

 

Sede da Secretaria Municipal de Educação, 

Ciência e Tecnologia - SEMED. 

 


