
   
 
 

CRONOGRAMA DA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS 2018 
22/01/2018 – 2ª feira 

Unidade Escolar, horário estabelecido pelo diretor, aos Titulares de Cargo, para: 
a) Constituição de jornada; 

b) Ampliação de Jornada e 

c) Carga Suplementar. 
 

23/01/2018 – 3ª feira 

Núcleo Pedagógico, Rua Dr. Mário Lúcio Correia, s/n, Jd. Faculdade, Itu (na lateral 
da EE Antonio Berreta): 

 

14h00 - aos Titulares de Cargo não atendidos em nível de Unidade Escolar, 

para: 

I) Constituição de Jornada, na seguinte ordem: 
  a. - aos docentes parcialmente atendidos; 

  b. - aos adidos e excedentes, em caráter obrigatório. 
II) Composição de Jornada, na seguinte ordem: 

  a.- aos parcialmente atendidos na constituição; 
  b.- aos adidos, em caráter obrigatório; 

III) Carga Suplementar. 
 

24/01/2018 – 4ª feira 

Núcleo Pedagógico, Rua Dr. Mário Lúcio Correia, s/n, Jd. Faculdade, Itu (na lateral 
da EE Antonio Berreta): 

 

13h00 - aos titulares de cargo para designações nos termos do artigo 22 da Lei 

Complementar nº 444/1985. 

14h30 - aos professores inscritos para atuar nos Centros de Estudo de Línguas 

(CEL); 
             - aos professores que a atuaram em 2017 na Sala Ambiente de Leitura, 

avaliados favoravelmente e devidamente inscritos para 2018, para recondução. 
 

26/01/2018 – 6ª- feira 

Unidade Escolar, em horário a ser estabelecido pelo diretor, para carga horária aos 
docentes não efetivos, na seguinte conformidade: 

 
CATEGORIA “F”, a que se refere o artigo 2º da Lei Compl. 1010/2007. 

 

29/01/2018 – 2ª- feira 
Núcleo Pedagógico, Rua Rua Dr. Mário Lúcio Correia, s/n, Jd. Faculdade, Itu (na 

lateral da EE Antonio Berreta): 
 

13h00 - para carga horária aos docentes CATEGORIA “F”, não atendidos na UE, 

de acordo com a Classificação de Diretoria de Ensino.  
 

30/01/2018 – 3ª- feira 

Núcleo Pedagógico, Rua Rua Dr. Mário Lúcio Correia, s/n, Jd. Faculdade, Itu (na 
lateral da EE Antonio Berreta): 

 

13h00 – para os docentes Categoria “O”, licenciados, com contratos vigentes 
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2015, 2016, 2017 e aos Candidatos a Contratação, licenciados, respeitando os 

quantitativos previamente autorizados pela Coordenadoria de Gestão de Recursos 
Humanos, CGRH, nos termos do Decreto 63.037, de 11/12/2017. 

 

31/01/2018 – 4ª- feira 
MANHÃ - Unidade Escolar:  A escola, atribui somente para professor “DA CASA - 

2018” (que através de uma Licenciatura Plena do seu vínculo, teve aulas atribuídas 
em 2018 na U.E.) e que além da Licenciatura do seu vínculo tem uma das 

qualificações previstas nos incisos do art. 8º da Res. 72/2016 alterada pela Res. SE 
65/17 alterada pela Res. SE 65/17 (outra licenciatura, aluno, bacharel e tecnólogo). 

 
 

TARDE - Núcleo Pedagógico, Rua Dr. Mário Lúcio Correia, s/n, Jd. Faculdade, Itu 
(na lateral da EE Antonio Berreta): 

 

13h00 aos docentes que tenham outra licenciatura, que sejam alunos de 

último ano, bacharéis e tecnólogos, CATEGORIA “O”, com contrato vigente, 

de acordo com a Classificação de Diretoria de Ensino. 
              Candidatos a Contratação, respeitando os quantitativos previamente 

autorizados pela Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, CGRH, nos termos 
do Decreto 63.037, de 11/12/2017. 

 
 
 

 Observação: 
 

✓ Todos os docentes deverão apresentar documentos pessoais durante 
as sessões de atribuição (RG e CPF); 

✓ Os estudantes de último ano devem comparecer às sessões de 

atribuição com comprovante de matrícula atualizado no respectivo 
curso. 


