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Resposta Prezada Fernanda,

A resposta encontra-se em anexo.

Cordialmente,

Tamilis Cerqueira
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Resumo DUVIDA SOBRE REMOÇÃO DOCENTE

Detalhamento Gostaria de esclarecimentos sobre os processos de remoção docente. 
Eles estão vinculados à carreira de professor EBTT ou a uma matéria de 
ensino específica? Existe alguma previsão legal que impeça um docente 
de ser removido de um campus para outro em função da área de 
realização do concurso, mesmo que o docente tenha habilitação para 
lecionar na área do campus que deseja remoção? O código de vaga é por 
área ou é código docente? 
Fiz concurso para Gestão de Turismo no Campus Uruçuca e desejo uma 
remoção para lecionar Administração no Campus Catu. O pleito tem 
anuência dos dois campus, que são unidades gestoras e eu tenho 
formação nas duas área - bacharelado em administração de empresas e 
bacharelado em turismo (cursei as duas faculdades). No campus que atuo 
leciono disciplinas voltadas à área de gestão. 
Sendo a remoção de interesse dos dois campus, existe algum impeditivo 
legal para o pleito?
Nesse sentido, peço esclarecimentos.
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