GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIAO SUL 1
ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS 2017
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

Professores Efetivos / OFA / Docentes com contrato vigente
DIA
23/01/17
(segunda-feira)

24/01/2017
(terça-feira)
ETAPA I

PERÍODO

LOCAL

PROFESSOR CATEGORIA

ATRIBUIÇÃO

MANHÃ

UNIDADE ESCOLAR
FASE 1

Titulares de cargo

Constituição, ampliação de jornada e carga
suplementar

MANHÃ 10h

DIRETORIA DE ENSINO
FASE 2

Titulares de cargo

TARDE 13h

DIRETORIA DE ENSINO
FASE 2

Titulares de cargo

26/01/2017
(QUINTA FEIRA)
ETAPA I

MANHÃ 09h

27/01/2017
(sexta-feira)
ETAPA I

MANHÃ 9h

TARDE

DIRETORIA DE ENSINO
FASE 3
UNIDADE ESCOLAR
FASE 4
DIRETORIA DE ENSINO
FASE 5

TARDE 12h

DIRETORIA - FASE 6

30/01/2017

UNIDADE ESCOLAR
FASE 1 - MANHÃ

ETAPA II
30/01/2017

Titulares de cargo

Constituição e composição de jornada (não
atendidos totalmente e adidos)
Carga suplementar de trabalho aos docente
não atendidos na unidade escolar/
Recondução para o centro de línguas
CEL/PMEC/ Sala de Leitura
Designação nos termos do artigo 22 da LC
444/1985

Estáveis e Categoria F
Estáveis nos termos da Constituição Federal
1988/Ocupantes de Função Atividade( Cat F)
Docentes com contratos vigentes
2014/ 2015/ 2016
Docentes efetivos ( C.S ), declarados estáveis pela
Const. Federal 1988, OFA e contratados "Cat. O" já
atendidos na etapa I com aulas na U.E.

Carga horária indicada na inscrição
Carga horária indicada na inscrição
C.H. mínima - jornada inicial (19 aulas), até o
total indicado na inscrição
Carga Suplementar ou complementação de
Carga Horária

Efetivos, declarados estáveis pela Const. Federal
1988; ocupantes de função atividade; Cat. "O" com
contrato vigente. Portadores de qualificação docente
com: diploma de outra licenciatura plena que não a
do vínculo; diploma de licenciatura curta; alunos de
DIRETORIA DE ENSINO
último ano de curso de licenciatura plena; portadores
FASE 2 - 13h
de diploma de bacharel ou de tecnólogo de nível
superior; alunos de licenciatura plena que já tenham
cumprido no mínimo 50% do curso; alunos do último
ano de curso de bacharelado ou de tecnologia e
alunos desses cursos com 50% do curso.

Carga Suplementar / Carga horária

OBS: A atribuição em nível de Diretoria de Ensino ocorrerá na EE Maria Petronila L. M. Monteiro, Rua Mário Lopes Leão, nº 1.050, Santo Amaro, São Paulo SP
1. Participam da atribuição no período de 23/01/2017 a 27/01/2017 somente docentes efetivos, CAT F e docentes com contrato vigente, devidamente habilitados (licenciatura
plena) e inscritos no Processo de Atribuição de Aulas 2017.
2. Os docentes/candidatos deverão comparecer às sessões de atribuição portando documento pessoal de identificação original.
3. O docente ou candidato que tiver aula/ classe atribuída deverá dirigir-se imediatamente à(s) escola(s) e apresentar-se ao( s) Diretor (es).
4. A atribuição só será efetivada mediante a apresentação da documentação comprobatória da habilitação/qualificação à Direção da Escola.
5. Docentes de Educação Física deverão apresentar diploma e CREF, obrigatoriamente, na banca de atribuição e à Direção da U.E.
6. Professores efetivos que participarão da atribuição pelo Artº 22 deverão apresentar, na banca de atribuição, documento de identidade e modelo CGRH com as aulas
atribuídas na escola de classificação do cargo, e a classificação final.
7. Os docentes que se encontram na condição de aluno de licenciatura plena/bacharel/tecnólogo deverão apresentar, obrigatoriamente, no momento da atribuição
comprovante de matrícula 2017 e frequência (Histórico Escolar-Dez-2016).
8. Os docentes classificados como alunos de licenciatura plena/ bachareis/tecnólogos só participarão da atribuição a partir da ETAPA II, 30/01/2017.
9. Professores categoria "O" com contrato ativo deverão participar da atribuição em nível de Diretoria e ter aulas atribuídas no mínimo igual ao da Jornada Inicial ( 19 aulas)Conforme Resolução SE 72 de 22/12/2016.
10. Docentes categorias "V"/ "S" e candidatos inscritos com menos de 50% do curso com contrato ativo (2014,2015 e 2016) só poderão atuar como professores eventuais, a
partir do dia 02/02/2017.
11. Docentes designados: Professor Coordenador;Vice Diretor de Escola; Diretor de Escola; Supervisor de Ensino; Afastados no CEL e CEEJA; afastados ou já com autorização
para afastamento nos termos do artigo 202 do EFP; afastados aguardando aposentadoria(Cod.56) e afastados junto ao convênio de Municipalização ficam vedados de
participarem das sessões de atribuição.
12. Não poderá haver desistência de aulas atribuídas, na carga suplementar do titular de cargo, ou na carga horária do docente não efetivo ou contratado, exceto nos casos
previstos na lei.
13.O docente, inclusive o titular de cargo , que não comparecer para reger a classe ou ministrar as aulas que lhe foram atribuídas, no primeiro dia útil subsequente ao da
atribuíção, terá a classe ou as aulas efetivamente consideradas em sua carga horária, cabendo-lhe a consignação de faltas.
14. Recomenda-se a leitura da Resolução SE 72, de 22/12/2016.

