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O Secretário de Estado de Educação, usando de suas atribuições e, 

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a Portaria n.o 617/2012 – GAB que regulamenta a 
lotação dos servidores da Secretaria de Estado de Educação, 

CONSIDERANDO a  necessidade  de  compatibilizar  as  regras  da  referida  Portaria,  com  as 
estabelecidas na Portaria n.o 001/2013 – GAB que dispõe sobre normas e procedimentos para a 
realização da matrícula na Educação Básica da Rede Estadual de Ensino, no ano letivo de 2013, 

RESOLVE: 
Art. 1o. - Acrescentar à Portaria n.o 617/2012 – GAB, que regulamenta a lotação dos servidores da 
Secretaria de Estado de Educação, o Art. 8o-A que terá a seguinte redação: 

“Art. 8o–A. A abertura de uma nova turma será autorizada somente quando a turma antecedente 
estiver preenchida com o número máximo de alunos definidos para o nível/modalidade/ano e turno, 
previstos nos artigos 5o a 8o desta Portaria, respeitadas as exceções do art. 9o.” 

Art. 2o. – Acrescer ao Art. 12 da Portaria n.o 617/2012 – GAB, o Parágrafo Único que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 12. ... Parágrafo único. 
O professor deverá estar lotado, obrigatoriamente, com, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais e em 
efetivo exercício de regência de classe, na disciplina objeto da docência, respeitada sua habilitação, 
para que possa ser também lotado em uma das atividades abaixo relacionadas: 

PROFESSOR TD (EDUCAÇÃO FÍSICA) 
PROFESSOR ENSINO ITINERANTE 
PROFESSOR AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 
PROFESSOR SALA DE RECURSO 
PROFESSOR BIBLIOTECA ESCOLAR 
LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR (BIOLOGIA, QUÍMICA, FÍSICA) 
LABORATÓRIO INFORMÁTICA EDUCATIVA 
LABORATÓRIO INFORMÁTICA EDUCATIVA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
PROFESSOR PROPAZ.” 

Art. 3o. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em 07 de março de 2013.

 
CLAUDIO CAVALCANTI RIBEIRO 

Secretário de Estado de Educação 


