PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
ESTADO DE SÃO PAULO

INSTRUÇÃO Nº. 312/2022

Dispõe sobre o Processo de Inscrição para os
Professores de Educação Básica II candidatos à
Admissão em Caráter Temporário aprovados no
Processo Seletivo regido pelo Edital nº 001/2021
interessados em atuar em disciplina afins e correlatas.

A Secretária Municipal de Educação, considerando:
 que os candidatos para Admissão em Caráter Temporário nas disciplinas de Inglês e
Matemática, classificados conforme o previsto no Edital de Processo Seletivo nº 001/2021, não
demonstram interesse nas aulas oferecidas para o ano letivo de 2022;
 a orientação jurídica por meio do Processo Interno - Protocolo nº 5712/2022;
 o disposto no Decreto Municipal nº 12.786/2021 que “Dispõe sobre o processo de atribuição
de classes/aulas do pessoal docente do Quadro do Magistério do Município de Lins e dá
providências correlatas”, expede a seguinte Instrução:
1. O candidato à Admissão em Caráter Temporário classificado nas listas de PEB II – Língua
Portuguesa ou PEB II – Ciências Físicas e Biológicas, que possua habilitação em Inglês e
Matemática, respectivamente, e interessado em atuar na Rede Municipal de Ensino de Lins deverá
inscrever-se para tal fim.
2. Para inscrever-se, o candidato à Admissão em Caráter Temporário citado no item 1 desta
Instrução, deverá comparecer na Secretaria Municipal da Educação, localizada na Prefeitura
Municipal de Lins, à Rua Nicolau Zarvos, nº 754, Vila Clélia, sala 66, nos dia 04 e 05/07/2022,
das 09h às 16h.
3. O candidato deverá apresentar cópia e original dos Certificado de Conclusão e Histórico Escolar que
comprove a escolaridade exigida no Edital, para constatação da habilitação na disciplina de Inglês ou
Matemática.

4. Cabe à Equipe de Supervisão efetuar a inscrição do candidato preenchendo a Ficha de Inscrição
(Anexo I), devendo esta ser assinada por ambos e encaminhada à Comissão Organizadora para os
Processos de Inscrição, Seleção, Remoção, Atribuição de classes/aulas do Quadro do Magistério
do Sistema Municipal de Ensino de Lins.
5. Para a classificação nas disciplinas afins e correlatas, ou seja, Inglês ou Matemática, será utilizada
a mesma pontuação obtida pelo candidato no Processo Seletivo - Edital nº 001/2021 nas
disciplinas de Língua Portuguesa e Ciências Físicas e Biológicas, respectivamente, devendo os
candidatos interessados em participar das sessões de atribuição de aulas seguir o previsto no
Decreto Municipal nº 12.786/2021 que “Dispõe sobre o processo de atribuição de classes/aulas
do pessoal docente do Quadro do Magistério do Município de Lins e dá providências
correlatas”.
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6. Os candidatos classificados nas listas de Língua Portuguesa e Ciências Físicas e Biológicas que
não se inscreverem para atuar nas disciplinas de Inglês e Matemática ficam cientes de que não
poderão participar das atribuições destas últimas disciplinas.
7. Esta Instrução entrará em vigor na data de sua publicação.

Lins, 29 de junho de 2022
ASSINADO NO ORIGINAL
Thaisa Helena Rosa Fioravante
Secretária Municipal de Educação
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ANEXO I DA INSTRUÇÃO Nº 312/2022
FICHA DE INSCRIÇÃO
Candidato à Admissão em Caráter Temporário aprovado no Processo Seletivo
regido pelo Edital nº 001/2021 interessados em atuar em disciplina afins e correlatas

(

) Professor de Educação Básica II – Inglês

(

) Professor de Educação Básica II – Matemática

Eu, ________________________________________________________, RG _____________________,
classificado no Processo Seletivo – Edital nº 001/2021 para
(

) Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa em ____º lugar, ou

(

) Professor de Educação Básica II – Ciências Físicas e Biológicas em ____º lugar,

concordo em participar das sessões de atribuição de aulas conforme os termos do Decreto Municipal nº
12.786/2021 que “Dispõe sobre o processo de atribuição de classes/aulas do pessoal docente do
Quadro do Magistério do Município de Lins e dá providências correlatas”, para atuar em disciplina
afim e correlata à minha formação.

Assinatura do Professor:______________________________ Lins, _____/07/2022

Carimbo e Assinatura do
Supervisor de Ensino

