
CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS – EJA 2º SEMESTRE/2017 
 

DATA HORÁRIO LOCAL EVENTO 
 
 
 

26/07/17 
(quarta-feira) 

08h Unidade Escolar Atribuição de aulas da EJA para Titular de Cargo: 
•     Constituição de Jornada 

•     Carga Suplementar 

13h Diretoria de Ensino Atribuição de aulas da EJA para Titular de Cargo: 

•     Constituição de Jornada 

•     Composição de Jornada 

•     Carga Suplementar 
 
 
 
 
 

27/07/17 
(quinta-feira) 

 
 
 
 
8 h 

 
 
 
 
Unidade Escolar 

1º momento: 
Atribuição de aulas da EJA para docentes Estáveis (P), 
Celetistas(N) e Categoria(F) na seguinte prioridade: 
- 1º para docentes com sede na unidade escolar; 
- 2º para docentes com exercício na unidade escolar. 

2º momento: 
Atribuição de aulas da EJA para docentes   Categoria O 
(com contrato ativo/com aulas atribuídas) na seguinte 
prioridade: 
- 1º para docentes com sede na unidade escolar; 
-2º para docentes com exercício na unidade escolar. 
 

 
28/07/17 

(sexta-feira) 

 
09h 

 
Diretoria de Ensino 

1 -Atribuição de aulas da EJA para docentes Estáveis, 
Celetistas e Categoria F. 
2- Atribuição de aulas da EJA para docentes Categoria 
O inscritos para o ano letivo de 20 17. 

 
 
 
Os professores da Categoria “O” participarão da atribuição na unidade escolar que oferece EJA, somente se 

estiverem ministrando aula no ensino regular ou se tiveram aula na EJA até o último dia letivo do 1º semestre, ou 

seja, até o dia 31/07/17. 

Os professores da Categoria “O” com contrato interrompido ou com aula em outra unidade escolar (que não ofereça 

EJA) participarão da Sessão de Atribuição de Aulas na Diretoria de Ensino. 

As atribuições na unidade escolar e na Diretoria de Ensino devem seguir a classificação dos docentes. 

 

Os docentes deverão se apresentar munidos de: 
• Declaração oficial e atualizada de seu horário de trabalho, inclusive com o horário de ATPC; 
• Documento de identificação com foto. 
• Diploma acompanhado de Histórico Escolar Originais. 
• Declaração de matrícula atualizada se for docente/aluno. 


