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JUSTIFICATIVA - PL 0041/2020 
O presente projeto tem o intuito de dispor sobre os concursos realizados para 

provimento de cargos integrantes da estrutura da Rede Municipal de Ensino no âmbito do 
Município de São Paulo. 

Pelo projeto, os concursos realizados para provimento de cargos integrantes da Rede 
Municipal de Ensino deverão ser feitos de forma regionalizada, observando-se os limites 
territoriais das Diretorias Regionais de Educação, da Secretaria Municipal de Educação, para 
fins de redução de impacto na locomoção de pessoas e consequente redução na mobilidade 
urbana. 

Nesta linha, as inscrições nos referidos concursos deverão ser feitas para 
preenchimento das vagas existentes no âmbito territorial das Diretorias Regionais de Educação 
do domicílio ou residência do candidato. 

A importância do projeto justifica-se no sentido de que muitos servidores que trabalham 
diariamente nas escolas integrantes do Município vêm solicitando transferências devido à 
distância entre a sua residência e a escola e, na impossibilidade, abandonando o cargo. 

Com este projeto, estes servidores, ao se inscreverem no concurso já estarão 
automaticamente concorrendo com as vagas das existentes dentro do âmbito da Diretoria 
Regional de Educação que reside ou é domiciliado. 

Esta medida trará impacto direto na redução do trânsito na cidade e de maior qualidade 
de vida dos professores e de outros servidores, que passarão menos tempo no trânsito e terão 
mais tempo inclusive para se dedicar à preparação das aulas. 

Além disso, no art. 3º, o projeto dispõe que os editais de remoção de servidores que já 
fazem parte do quadro de servidores da Prefeitura deverão ser abertos preferencialmente duas 
vezes por ano. 

Em alguns casos, o professor, por exemplo, mora na zona leste da cidade e tem que se 
dirigir a zona sul para trabalhar, levando mais de uma hora por dia, às vezes até duas. 
Atualmente, os editais de remoção não são suficientes para a alocação dos que querem mudar 
de local, e quando estes servidores não conseguem a remoção em um ano, tem que esperar 
até o fim do próximo para tentarem novamente. 

Diante do exposto, considerando as razões expostas, bem como os efeitos na redução 
do trânsito na melhoria da qualidade de vida das pessoas, e conto com o apoio dos nobres 
pares. 
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