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EDITAL 08/2016
ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS DURANTE O ANO DE 2016

A Dirigente Regional de Ensino de Santo Anastácio, nos termos da
Resolução SE nº 75 / 2013, alterada pela Resolução Se 70, de 29-12-2014,
comunica aos Docentes e Candidatos Inscritos e cadastrados nesta Diretoria
de Ensino que as Atribuições de Classes e Aulas durante o ano de 2016 serão
realizadas em duas fases: Fase 1 (Unidade Escolar) e Fase 2 (Diretoria de
Ensino), observadas as prioridades de situação funcional previstas no
artigo 6º e de habilitação/qualificação previstas nos artigos 7º da
Resolução 75 supra mencionada, na seguinte conformidade:
I - FASE 1: UNIDADE ESCOLAR
Titulares de cargo para:
a) Completar jornada de trabalho parcialmente constituída;
b) Constituição de jornada do adido da própria escola;
c) Constituição de jornada que esteja sendo completada em outra
Unidade Escolar;
d) Constituição de jornada do removido ex- oficio com opção de retorno;
e) Ampliação de jornada;
f) Carga suplementar
Obs: Atribuição a critério da U.E e no momento em que surgirem as aulas.

II - FASE 2: - DIRETORIA DE ENSINO:
Local: Sede da Diretoria de Ensino
Horário: 09h00
Dia da Semana: Quarta-Feira

Titulares de Cargo para:
a) Constituição ou composição da jornada de trabalho docente, que
estejam com jornada parcialmente constituída;
b) Constituição de Jornadas ao docente adido.

Obs: As unidades escolares somente enviarão classes/aulas requisitadas
pela D.E., se houver titulares com jornada incompleta e a devolução dos
/saldos ocorrerá no mesmo dia via e-mail.

III -_FASE 1: UNIDADE ESCOLAR:
a) Aos titulares de cargo de outra unidade, em exercício na UE, para
carga suplementar de trabalho;
b) Aos docentes não efetivos e contratados da UE, para aumento de
carga horária;
c) A docentes não efetivos ou contratados, de outra unidade, em
exercício na UE, para atribuição ou aumento de carga horária.

Obs: Atribuição a critério da unidade escolar e realizada até às 10h00 horas de
quinta-feira. Deverá ser amplamente divulgada,com publicação de Edital
interno, com o prazo de 24 horas. (§2º,art.22)

IV- FASE 2: DIRETORIA DE ENSINO:
a)

Aos titulares de cargo da DE;

b)

Aos titulares de cargo de outra DE;

c)

Aos docentes não efetivos da DE;

d)

Aos docentes não efetivos de outra DE;

e)

Aos contratados da DE;

f)

Aos contratados de outra DE.

As aulas nesta FASE 2: DIRETORIA DE ENSINO serão atribuídas conforme
segue:
LOCAL:

Sede da Diretoria de Ensino

Dia da Semana:

Segunda - Feira

Horário:

14h00

V) Os Editais de Atribuição de Classes e Aulas deverão ser
encaminhados pelas Unidades Escolares à Diretoria de Ensino para publicação
até o prazo improrrogável de 5ª Feira às 12h00. Encaminhá-los para o email
desatnit@see.sp.gov.br (Responsáveis pela publicação: Ieda ou Fernanda).
VI) DAS OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO
A) – Documentos necessários e obrigatórios à participação nesta sessão de
atribuição:
a.1 – Documento de identidade, oficial, com foto, original e em bom estado de
conservação,Cópia do Diploma e do Histórico Escolar para quando houver
necessidade.
b.2 – Declaração Oficial e Atualizada de Horário de Trabalho Docente: o docente
que já ministra aulas na rede estadual deve apresentar, obrigatoriamente, a
Declaração Oficial e Atualizada de Horário de Trabalho Docente, expedida pelo Diretor
da Sede de Controle de Frequência, para que não ocorra atribuição de aulas em
horários concomitantes, para que se verifique a distância entre as unidades e para que
não se ultrapasse o limite de nove aulas diárias de trabalho, incluídas as de ATPCs.
(§3º,art.22).
c.3 – O aluno candidato à contratação, deverá apresentar atestado de matrícula e
frequência, com data recente, nas sessões de atribuição de classes e/ou aulas. (§4º,
art.22).
c.4 – Cópia da Inscrição no sistema GDAE.
Santo Anastácio, 17 de fevereiro de 2016.

Lídia Terezinha David Turella
Dirigente Regional de Ensino

Assinado no original

