
 
 

 

Informativo n° 05/21 

Amparo, 10 de fevereiro de 2021. 

Assunto: Levantamento de interesse dos Educadores de Creche em transferência de local de trabalho para o 

ano letivo de 2021. 

Destinado: Às Creches Municipais. 

 

Vimos, por meio deste, encaminhar a ficha de levantamento de interesse para transferência de 

Educadores de Creche para o ano de 2021 (Anexo I). 

  Ressaltamos que as vagas necessárias às transferências de local de trabalho poderão decorrer da 

demissão de servidores e/ou da ampliação do quadro, e obedecerão, conforme estabelecido pela SME, ao 

critério de maior tempo de serviço, ou, em caso de empate, a classificação no concurso público, desde que o 

servidor esteja trabalhando, ou seja, em pleno exercício de suas atividades, e não esteja afastado pelo INSS. 

Os profissionais que estiverem em férias, licença-prêmio ou licença-maternidade também poderão se 

inscrever e participar, normalmente, do processo de transferência.  

Enfatizamos, de igual forma, que a SME poderá efetivar a transferência de servidores, de acordo com 

as necessidades do serviço e avaliações realizadas pela equipe técnica, considerando-se as prioridades das 

atividades da Rede Municipal de Ensino. 

 Para fins de participação no processo de transferência, solicitamos que todos os educadores 

preencham o documento anexo (planilha), manifestando, expressamente, o seu interesse na transferência, 

ou não, de seu local de trabalho, indicando duas opções. Destacamos que mesmo aqueles servidores que não 

tenham interesse na transferência deverão manifestar de maneira inequívoca sua vontade, por meio do 

preenchimento desta opção em campo próprio. 

Informamos que serão utilizadas para as transferências, durante o ano de 2021, as indicações que 

constarem das planilhas preenchidas pelos servidores.  

A planilha deverá ser entregue pelo diretor da unidade escolar, até o dia 15/02/2021, através do e-

mail, macpalandi@amparo.sp.gov.br 

Atenciosamente, 

 

Maria Alice Veríssimo Florêncio Franco de Lima 

Secretária Municipal de Educação 

 



 
 

 

LEVANTAMENTO DE INTERESSE PARA TRANSFERÊNCIA DE EDUCADOR DE CRECHE (Anexo I) 

 

CIME ______________________________________________________________________.                                 Data: ___/___/2021. 

EDUCADOR 1ª opção para 

transferência 

2ª opção para 

transferência 

Não tem interesse Afastado (a) Data de 

admissão 

Assinatura 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

  

 

     

  

 

     

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo do Diretor 


