
        EXPRESSO SANTA HELENA DE ÔNIBUS   LTDA 

V i a j e    d e    ô n i b u s .          Santa Helena – SC                  Fone: 3622 0227 

É mais seguro. E mais barato.    

 
            

PROFESSOR  –  CADASTRO e DECLARAÇÃO 

Atendendo determinações da   Lei 5.684, artigo 11, parágrafo 1º de 09/05/80, regulamentado pelo Decreto nº 11709 de 29/07/80 e 

ao disposto no Decreto nº 12.601 de 06/11/80,  e a resolução do  Deter nº 234/83 de 05/12/83, forneço os meus dados de Professor 

Estadual do estado SC, para fins de obtenção de isenção de pagamento de passagens em linhas intermunicipais: 

NOME: ________________________________________________________________________________________ 

Resido na Rua: ____________________________________________________ _________N º__________________ 

Bairro: _________________________________________      Fone: _______________________________________  

Município de: ______________________________________________________________________________  /  SC 

Matrícula nº: __________________________________ Cart. Professor nº: _________________________________ 

Nome da ESCOLA: _______________________________________________  Fone: __________________________ 

Endereço: _________________________________________  Nº __________ Bairro:  _________________________ 

Município : _______________________________________________________        

Leciono para série _________________________  do  Ensino  ______________________________________________ 

Período (semestre/ano)   _______ / ______,           com início em  ___/___/___        e   término em _____/_____/_____ 

 

GRADE DE HORÁRIOS NO COLÉGIO 

 

Segundas-feiras   das   ________  às  _____ h      e  das   _____  às  _____ horas. 

Terças-feiras         das   ________  às  _____ h      e  das   _____  às  _____ horas. 

Quartas-feiras      das   ________  às  _____h      e  das   _____  às  _____ horas. 

Quintas-feiras      das   ________  às  _____h      e  das   _____  às  _____ horas. 

Sextas-feiras        das  ________  às  _____  h      e  das   _____  às  _____ horas. 

 

__________________________________________  ___________________________________________ 

Assinatura e carimbo do(a) Gerente de Educação Regional            Assinatura e carimbo do(a)  diretor(a)  da escola  

 

Cidade de  _______________________________________ / S C            Data:  __ _____/_______/________ 



REQUISITOS PARA EMISSÃO DO PASSE DO PROFESSOR 

- Fotocópia legível  da carteira de Identidade 

- Fotocópia legível  da carteira de Professor  ou  Diploma 

- 01 foto recente  tamanho  2x2  (indispensável ) 

- Declaração do Colégio  

- Fotocópia legível  de comprovante de endereço (residência do Professor) 

- Se Professor efetivo, apresentar ficha funcional/dados funcionais 

- Professor ACT - Apresentar fotocópia da portaria de nomeação (publicação do Diário Oficial SC) 

 

DECLARO  utilizar  a  CARTEIRA  de PASSE  LIVRE   

DE PROFESSOR    somente  no  período  e  trajeto  

casa-escola  e vice-versa,  no período  e horários  

constantes  nas declarações e documentos.                   

                                                                                                                           _______________ ___________________________ 

                         Assinatura do(a)  Professor(a) 

 

 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 No caso de o Professor lecionar em mais de uma escola,  preencher uma declaração por escola.  

 Em caso de troca de itinerário ou horário, faz-se necessário o envio de nova solicitação/declaração. 

 A cada renovação (semestral) será recolhida a carteira do semestre anterior. 

 Informar a empresa nos casos de perda ou extravio da carteira. 

 As carteiras serão entregues ao Professor num prazo de até cinco (05) dias úteis. 

 Os casos omissos serão encaminhados ao órgão competente (DETER-SC). 

 

 


