Processo de Mudança de Lotação
Extraordinária 01 / 2021
* * * ATENÇÃO * * *

A Secretaria Municipal de Educação comunica a todos os servidores efetivos que está
aberto em período extraordinário a solicitação para mudança de lotação, respeitando
os critérios estabelecidos para o referido processo pelo estatuto, conforme
Comunicado SEMED nº 13/2021 de 24 de maio de 2021, apresentamos o seguinte
cronograma:
:: Cronograma
:: Comunicado

O processo de mudança de lotação será realizado pelos sistemas Educanet, Eduprof e
Eduinf onde o servidor através do login e senha poderá registrar sua solicitação para
unidade desejada de acordo com a disponibilidade de vagas para o CARGO em 2021.
PASSO a PASSO para a solicitação no PROCESSO DE MUDANÇA DE LOTAÇÃO
Servidores com acesso ao sistema EDUPROF clique no Botão < Sol. Mud. Lotação >

Servidores veja as intruções a seguir na 3ª tela.

Servidores com acesso ao sistema pelo Educanet .

Ao acessar o Educanet utilizando o login e senha o servidor deve clicar no Memu em Sol. Mud.
Lotação em seguida digitar a matricula do cargo que deseja a mudança de lotação.

Digite sua matrícula, e clique em exibir, sendo possível a solicitação apenas do servidor efetivo.

Exceto o secretário (a) de cada unidade escolar terá privilégios em realizar as solicitações para
os demais servidores de sua unidade. Para consultar a matrícula do servidor clique primeiro
em Pesquisar digite o nome do servidor interessado clique em Exibir e depois Selecionar a
matrícula do servidor interessado.

Verifique seus dados Cargo_ Data de Nasc._Data Posse e atualize se necessário Telefone e
Endereço.

Selecione as opções que deseja solicitar para mudança de lotação a partir de Janeiro de 2021.
Após escolher a VAGA PRETENDIDA(Unidade_Função_Turno) para efetivar sua solicitação é
necessário clicar em Confirmar.

Depois de confirmar suas solicitações clique em Relatório para imprimir uma cópia e verificar
se todos os dados estão corretos.
OBS: Uma vez contemplado na 1ª opção a 2ª opção será desconsiderada.

