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APOSTILAS DA COORDENADORA
“Tendo em vista o que consta do respectivo processo do servidor ao qual 
se refere o presente Ato, abaixo citado, fica retificado para Professor II, 
Mestrado, Classe G, o enquadramento por formação”
Portaria “P” n.º 1093 de 30 de julho de 2012– MARIA DE FÁTIMA 
MAGALHÃES DE LIMA - matrícula 10/089.204-2 – Processo n.º 
07/08/001.378/2012

“Tendo em vista o que consta do respectivo processo do servidor ao qual 
se refere o presente Ato, abaixo citado, fica retificado para Professor II, 
Licenciatura Plena, Classe G, o enquadramento por formação”
Portaria “P” n.º 1301 de 31 de agosto de 2012– IARA TABOADA 
CACILHAS DE CARVALHO - matrícula 10/083.444-0 – Processo n.º 
07/03/000.930/2012

“Tendo em vista o que consta do respectivo processo do servidor ao qual 
se refere o presente Ato, abaixo citado, fica retificado para Professor II, 
Licenciatura Plena, Classe D, o posicionamento na Lei nº4814/2008”
Portaria “P” n.º 888 de 04 de junho de 2012– MARIA LUCIA DOS SANTOS 
RIBEIRO - matrícula 10/221.956-6 – Processo n.º 07/02/000.621/2012

“Tendo em vista o que consta do respectivo processo do servidor ao qual 
se refere o Ato, abaixo citado, fica retificado para LÚCIA CRISTINA DA 
COSTA THADDEU, o nome de servidor:
Portaria “P” n.º 1007 de 29 de junho de 2012 – LÚCIA CRISTINA 
DA COSTA THADEU - matrícula 10/109.707-0 – Processo n.º 
07/05/000.782/2012

RETIFICAÇÕES
D.O . RIO nº 133 de 27 de setembro de 2012
- página 11 – 2ª coluna – Portaria nº 1418
Onde se lê: APOSENTAR, nos termos do Inciso I, Parágrafo 1º, do Artigo 
40, da Constituição Federal, combinado com o Parágrafo Único do Artigo 
72 da Lei n.º 94 de 14 de março de 1979 e com o Artigo 6º A da E.C. nº 
41/2003, introduzido pela E.C. nº 70/2012 com proventos proporcionais:
Leia-se: “... APOSENTAR, nos termos do Inciso I, Parágrafo 1º, do Artigo 
40, da Constituição Federal, combinado com o Parágrafo Único do Artigo 
72 da Lei n.º 94 de 14 de março de 1979 com proventos proporcionais”

D.O . RIO nº 139 de 05 de outubro de 2012
- página 32 – 1ª coluna – Portaria nº 1461
Onde se lê: APOSENTAR, nos termos do Inciso I, Parágrafo 1º, do Artigo 
40, da Constituição Federal, combinado com o Parágrafo Único do Artigo 
72 da Lei n.º 94 de 14 de março de 1979 e com o Artigo 6º A da E.C. nº 
41/2003, introduzido pela E.C. nº 70/2012 com proventos proporcionais:
Leia-se: “... APOSENTAR, nos termos do Inciso I, Parágrafo 1º, do Artigo 
40, da Constituição Federal, combinado com o Parágrafo Único do Artigo 
72 da Lei n.º 94 de 14 de março de 1979 com proventos proporcionais”

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
GERÊNCIA DE ADMISSÃO DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHOS DA GERENTE
ExPEDIENTE DE 21/11/2012

07/007.286/2012 – INDEFERIDO por falta de amparo legal
07/007.290/2012 – INDEFERIDO por falta de amparo legal
07/007.372/2012 – INDEFERIDO por falta de amparo legal

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA E/SUBG/CRH N.º 04, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012.

Estabelece normas para a realização do Con-
curso de Remoção INTERCRE do Pessoal do 
Quadro do Magistério (Professor I e Professor 
II), para regência nas Unidades Escolares, no 
ano 2013.

A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMA-
NOS da Secretaria Municipal de Educação, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela legislação em vigor e considerando as medidas 
estabelecidas na Resolução SME n.º 1213, de 14 de novembro de 2012.

RESOLVE
DA INSCRIÇÃO E CONFIRMAÇÃO

Art. 1.º A inscrição para o Concurso de Remoção de Professores, entre as 
Coordenadorias Regionais de Educação, com vista à regência no ano 2013, 
será realizada, na Unidade Escolar de lotação, obedecidas as etapas a seguir:
I – preencher corretamente, sem rasuras ou emendas, no período de 30 
de novembro até às 17 horas do dia 5 de dezembro de 2012, o requeri-
mento de inscrição na Unidade Escolar, cujo modelo compõe o ANEXO I;
II – entregar ao Diretor da Unidade Escolar ou a quem por ele delegado o 
requerimento de inscrição devidamente preenchido e assinado;
III – são de inteira responsabilidade do candidato os dados informados 
no ato da inscrição;
IV - são de inteira responsabilidade do candidato a opção assinalada na 
inscrição, vedada a possibilidade de alteração posterior;
V – o professor receberá um comprovante de entrega da ficha de ins-
crição, após a conferência de todos os dados conforme constantes no 
contracheque;
VI – a ficha de inscrição será encaminhada pela direção da Unidade Es-
colar para a Gerência de Recursos Humanos da Coordenadoria Regional 
de Educação até às 18 horas do dia 5 de dezembro de 2012;

VII – caberá à direção da Unidade Escolar a responsabilidade pela divul-
gação da Resolução SME n.º 1213, de 14 de novembro de 2012 e desta 
Portaria entre os professores;
VIII– a Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria Municipal de 
Educação não se responsabilizará por solicitações de inscrição, não re-
cebidas por quaisquer motivos;
§ 1º Não serão aceitas inscrições por fax, condicionais ou extemporâneas;
§ 2º A Gerência de Administração de Recursos Humanos da Coordena-
doria de Recursos Humanos conferirá e confirmará os dados constantes 
da ficha de inscrição (ANEXO I).
§ 3º O descumprimento das instruções implicará a não efetivação da inscrição.

Art. 2.º O ato de inscrição, implicitamente, configura pleno conhecimento 
da Resolução SME n.º 1213 de 14 de novembro de 2012, que regulamen-
ta o Concurso de Remoção para o ano de 2013, e da presente Portaria, 
valendo, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa aceitação 
do candidato às normas, condições e exigências destes instrumentos.

Art. 3.º No ato da inscrição, o Professor escolherá como opção, somente, 
uma Coordenadoria Regional de Educação.

Art. 4.º O Professor que acumula outro cargo de Professor, poderá inscre-
ver-se no Concurso de Remoção para o ano 2013 com as duas matrícu-
las, desde que atenda ao disposto nos arts. 2º e 5º da Resolução SME n.º 
1213, de 14 de novembro de 2012.
Parágrafo único. A cada matrícula corresponderá uma ficha de inscrição.

Art. 5.º O professor requisitado para órgão da estrutura da Secretaria 
Municipal de Educação ou que esteja exercendo Cargo em Comissão 
ou Função Gratificada, poderá concorrer ao Concurso de Remoção para 
o ano 2013, devendo apresentar, no ato da inscrição, a declaração de 
desistência da requisição/função para o ano 2013, cujo modelo compõe 
o ANEXO II.
Parágrafo único. Os professores que estiverem beneficiados com a ces-
são inter Coordenadorias Regionais de Educação em 2012, ou ampara-
dos, deverão participar da remoção prevista nesta Portaria, sob pena de 
retorno à origem, sem direito a novo benefício no ano de 2013.

DO CRITéRIO
Art. 6.º Para efeito de cálculo dos pontos de que trata o art. 4º da Resolu-
ção SME n.º 1213, de 14 de novembro de 2012, levar-se-á em considera-
ção o tempo de efetivo exercício, em dias, no cargo atual.
§ 1º Entende-se por efetivo exercício o disposto nos incisos I a XVI do art. 
64, da Lei n.º 94, de 14 de março de 1979.
§ 2º O cálculo do tempo de exercício previsto no caput deste artigo será 
realizado, por contagem automatizada, pelo Sistema Informatizado de 
Recursos Humanos desta Prefeitura (ERGON), com base nos registros 
funcionais existentes, a contar de 1/1/1999 até 31/8/2012.
§ 3º Ao professor admitido antes de 1/1/1999 será adicionado o valor 
de 100(cem) pontos a cada ano, inclusive o ano da sua posse no 
cargo atual.
§ 4º Não serão consideradas as alterações digitadas no Sistema Informa-
tizado (ERGON) relativas aos afastamentos após a data de 31/8/2012.

Art. 7°. O total de pontos obtidos pelo candidato no Concurso de Re-
moção de 2013 será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de 
Janeiro de 14/12/2012 e divulgado, na mesma data, nas Coordenadorias 
Regionais de Educação.

DESISTÊNCIA
Art. 8.º O professor poderá desistir do Concurso de Remoção no dia 
17/11/2012, comparecendo na Coordenadoria Regional de Educação em 
que efetuou sua inscrição, levando o recibo da inscrição, onde preenche-
rá o requerimento de desistência (ANEXO III).
§ 1º O professor após efetuar o pedido de desistência ficará excluído 
automáticamente do Concurso de Remoção.
§ 2º Não serão admitidas desistências fora do prazo estabelecido neste artigo.

DO QUADRO DE VAGAS PARA FINS DE ESCOLHA DE NOVA LOTAÇÃO
Art. 9°. Para o Quadro de Vagas do Concurso de Remoção de que trata a 
presente Portaria levar-se-á em consideração: a previsão de licença art. 
104 da Lei 94/79 a contar de 01/01/2013 e os eventuais afastamentos 
pelo art. n.º 213 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro.
§ 1º O quadro de vagas para fins de nova lotação, a que se refere o 
caput será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 
14/12//2012.
§ 2º São de inteira responsabilidade de cada Coordenadoria Regional 
de Educação os dados constantes no Quadro de Vagas de sua Região, 
encaminhado à Gerência de Administração de Recursos Humanos.
§ 3º No Concurso de Remoção de que trata a presente Portaria não se-
rão oferecidas vagas nas Unidades Escolares de Turno Único e Ginásios 
Experimentais.

DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 10. A classificação final do Concurso de Remoção obedecerá ao es-
tabelecido no parágrafo único do art. 4º da Resolução SME n.º 1213, de 
14 de novembro de 2012, e será publicada no Diário Oficial do Município 
do Rio de Janeiro de 1912/2012, com divulgação nas Coordenadorias 
Regionais de Educação.

Art. 11. No caso de Professor I, os candidatos serão classificados por 
Coordenadoria Regional de Educação, por cargo e por disciplina, obede-
cendo ao estipulado no parágrafo único do art. 4º da Resolução SME n.º 
1213 de 14 de novembro de 2012.

Art. 12. O Professor I, com jornada de 30 horas ou 40 horas, ocupará 
duas posições sucessivas na ordem de classificação.

Art. 13. Os professores que estiverem fora do quantitativo de vagas de 
sua opção serão relacionados, obedecida a ordem de classificação, na 
Coordenadoria Regional de Educação de opção.

Art. 14. Em caso de empate na classificação final, serão utilizados como 
critério de desempate para classificação do candidato, sucessivamente:
I – o menor número de afastamentos no período de 01/01/2010 a 
31/08/2012;
II – o maior tempo de permanência na Unidade Escolar atual de lotação, 
até 31/08/2012;
III – data de admissão no cargo atual;
IV – o mais idoso (até 31/08/2012).

DA CONVOCAÇÃO PELAS COORDENADORIAS REGIONAIS DE 
EDUCAÇÃO PARA ESCOLHA DE UNIDADE ESCOLAR

Art. 15. A classificação final será publicada no Diário Oficial do Município 
do Rio de Janeiro de 19/12/2012, juntamente com o Edital contendo es-
cala de escolha da Unidade Escolar.
§ 1º Os professores classificados dentro do número de vagas por Coor-
denadoria Regional de Educação, de acordo com o determinado no art. 
9° da presente Portaria, deverão escolher a Unidade Escolar no período 
de 20/12/2012 a 21/12/2012.
§ 2º O não comparecimento do professor no dia e hora determinados no 
Edital implicará sua lotação em qualquer Unidade Escolar, a critério da 
Coordenadoria Regional de Educação.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 16. O Concurso de Remoção, para o ano de 2013 efetivar-se-á a 
partir dos Sistemas Informatizados desta Prefeitura.

Art. 17. Os prazos de que trata a presente Portaria não sofrerão prorrogação.

Art. 18. A validade da movimentação dos professores beneficiados será 
de 01/01/2013.

Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada 
a Portaria E/SUBG/CRH n.º 03 de 14 de outubro de 2011.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2012
MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE TAVARES

ANExO I
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão
Coordenadoria de Recursos Humanos

FICHA DE INSCRIÇÃO – CONCURSO DE
REMOÇÃO INTERCRE/2013

1.Nome: _____________________________________________
2.Matrícula: 10/ _______________- ____
3.Cargo: _____________ 4. Disciplina: ____________________
5.Data de admissão: ____/_____/_____ (conforme consta no contrache-
que atual)
6.U.E. de lotação pelo Concurso de Remoção:

7.Lotação atual: 

 

8.CRE DE OPÇÃO: ______________(escrever por extenso)
9.Data de nascimento: _____/_____/______
10. Regente: Sim ( ) Não ( )
Em caso negativo, justificar a situação: ____________________________
 
Ciente das disposições constantes na Resolução SME n.º 1213, de 14 de 
novembro de 2012 e da Portaria E/SUBG/CRH n.º 04, de 21 de novembro 
de 2012, que regulamentam o Concurso de Remoção INTERCRE/2013, 
declaro que assumo inteira responsabilidade pelas informações presta-
das nesta ficha.

Rio de Janeiro, ___ de _________________ de 2012.
_______________________________________________

Assinatura do professor e matrícula

____________________________Recortar_______________________

REMOÇÃO INTERCRE - ANO DE 2013
COMPROVANTE DE CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO

Recebi a ficha de inscrição referente à Remoção INTERCRE/2013, con-


