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Descrição

Sedu divulga resultado do concurso de remoção de professores
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Foram
disponibilizadas
vagas
para
unidades
Superintendências Regionais de Educação (SREs)

escolares

das

11

Já está disponível no site da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) – www.educacao.es.gov.br

(http://www.educacao.es.gov.br/) – a relação dos candidatos que se removeram na etapa regular do concurso de remoção e também a classificação de todos
os candidatos que escolheram vaga na primeira etapa do processo.

Foram 1.628 professores inscritos, 995 classificados e 781 que se removeram na primeira etapa do concurso. O concurso de remoção permite que os
professores e pedagogos efetivos, que atuam no Ensino Fundamental e Médio nas escolas da rede estadual, mudem para outra escola, em caráter definitivo.

Foram disponibilizadas vagas para unidades escolares das 11 Superintendências Regionais de Educação (SREs). O concurso de remoção foi realizado pela
internet, por meio de um sistema online desenvolvido, especificamente, para o concurso em parceria com o Prodest.

Para o concurso, foram considerados o tempo de exercício prestado na rede de ensino no cargo pleiteado, qualificação profissional e a assiduidade.
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Chamada geral

A partir do dia 29 de junho serão abertas as inscrições para escolha das vagas remanescentes, que também ocorrerá no sistema online, da mesma forma que
ocorreu a etapa regular. Poderão participar, apenas, os professores que participaram da etapa regular, mas que não foram contemplados ou não escolheram
vaga. Um total de 847 professores poderão participar da escolha das vagas remanescentes (chamada geral).

Os professores removidos assumirão os novos postos de trabalho no dia 20 de julho, para o início das atividades do 2º semestre do ano letivo.
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