
Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e 

Inovação – SEMECTI  
                                                                        
 

Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI 
End. Avenida 1º de Maio, 1836 – Centro 

E-mail: semecti@codo.ma.gov.br 
Fone: (99) 3661-1399 / 2068 
CEP: 65400-000 / Codó - MA 

 

COMUNICADO ACERCA DA LOTAÇÃO DOS PROFESSORES CONVOCADOS 

 

Respeitando as orientações das autoridades de Saúde, dos Conselhos de Educação e 

Saúde, Organização Mundial de Saúde, atos do Governador do Estado do Maranhão, o 

Decreto Municipal nº 4280/2021 e, ainda, a Portaria nº 010/2021 da SEMECTI, a lotação dos 

professores aprovados/classificados no seletivo, durante a vigência do Decreto Municipal nº 

4280/2021, ocorrerá, mediante publicação do edital de convocação,  contato (via telefone/e-

mail) com os convocados para encaminhamento de informações da lotação, envio da carta de 

apresentação por e-mail e posterior apresentação nas unidades de ensino, por meio remoto, 

a decidir com a gestão da unidade de ensino. 

Portanto, não haverá, durante a vigência do Decreto Municipal nº 4280/2021, a 

lotação de professores de forma presencial, como ocorria anteriormente na Escola João 

Ribeiro. Todo o processo de lotação ocorrerá conforme o mencionado no parágrafo acima, 

sem a necessidade de o professor convocado deslocar-se, evitando, dessa forma, 

aglomerações e, consequentemente, contribuindo para a prevenção e diminuição do contágio 

da COVID-19. 

Vale ressaltar que este contato via telefone/email por parte da SEMECTI ocorrerá 

obedecendo a ordem presente no Terceiro Edital de Convocação, sendo esta: a) segunda-feira 

(08/03): Educação Infantil – Campo e Sede; b) terça-feira (09/03): 1º ao 5º ano – Campo e 

Sede; c) quarta-feira (10/03): 6º ao 9º - Campo; d) quinta-feira (11/03): 6º ao 9º - Sede; e) 

sexta-feira (12/03): Educação Especial –  Sede. 

Por fim, para que possam receber a carta de apresentação, os professores convocados 

enviarão para o  e-mail diretoria.adm2021@gmail.com, no formado PDF e de forma legível, 

os seguites documentos: RG, CPF, Título de Eleitor, Pis/PASEP (se tiver), Comprovante de 

Residência, Carteira de Trabalho, Diploma ou Declaração de Conclusão de Curso e, ainda, 

informar os Dados Bancários do Banco do Bradesco. 

 

Codó-MA, 07 de março de 2021. 
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