
 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SUMARÉ 
 

COMUNICADO  CAA 02, de 08/01/2018 
 

Data: 08/01/2018 

Destinatário: Todas as Escolas Estaduais da Diretoria de Ensino de Sumaré 

Assunto: CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS - 2018 
 
A Dirigente Regional de Ensino e a Comissão de Atribuição de Classes e Aulas, informam o Cronograma de Atribuição de 

Classes e Aulas para o ano letivo de 2018. 
 

Fundamento legal: Resolução SE 72, de 22/12/2016; alterada pela Resolução SE 65, de 11/12/2017, 

republicada no D.O. de 29/12/2017 e Portaria Conjunta CGRH-CGEB s/nº, de 13-12-2017, republicada em 

03/01/2018. 

DATA HORÁRIO LOCAL ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS 2018 

15/01 Após 14h 
Portalnet 

GDAE 

Publicação da classificação final dos docentes e candidatos à 

contratação, disponível no endereço: 

http://portalnet.educacao.sp.gov.br  

22/01 

 

Manhã  

08h00 

 

U. E. 

 

Fase 1 

PERÍODO INICIAL –Etapa I – on line na SED 
Habilitados (Lic.Plena)  de que trata o § 1º do artigo 8º e o artigo 9º da 

Resolução SE 72, de 22-12-2016 alterada pela Resolução SE 65/2017 
 

I - Atribuição aos Titulares de Cargo – Efetivos – para: 

a) Constituição de Jornada,  

b) Ampliação de Jornada e  

c) Carga Suplementar de Trabalho Docente. 

23/01 
Tarde 

 

13h00 

EEI. Dom 

Jayme 

 

Fase 2 

II - Atribuição aos Titulares de Cargo não atendidos, parcial ou 

integralmente na Unidade Escolar, para:  

a) Constituição de Jornada, na seguinte ordem: 

a.1 - aos docentes não atendidos totalmente, na Fase 1; 

a.2 - aos adidos em caráter obrigatório. 

b) Composição de Jornada, na seguinte ordem: 

b.1 - aos parcialmente atendidos na constituição; 

b.2 - aos adidos, em caráter obrigatório. 

23/01 
Tarde 

 

15h00 

EEI. Dom 

Jayme 

 

Fase 2 

Atribuição aos Titulares de Cargo não atendidos na Unidade 

Escolar, para Carga Suplementar de Trabalho Docente. 

24/01 
Tarde 

 

13h00 

EEI. Dom 

Jayme 

 

Fase 3 

III - Designação nos termos do artigo 22 da LC 444/85, aos 

titulares de cargo; 

a.1 os docentes deverão apresentar classificação final disponível 

no GDAE, para comprovar as habilitações/qualificações. 

a.2 Modelo CGRH preenchido com a atribuição realizada 

escola. 

Caso a classificação do docente não esteja contemplada com as 

disciplinas de sua habilitação, o mesmo não poderá ser atendido. 
 

http://portalnet.educacao.sp.gov.br/


25/01 
Manhã 

09h00 
Fase 3A 

Atribuição de carga horária aos docentes ocupantes de 

função atividade para professores inscritos para 

atuarem no Sistema Prisional, na seguinte 

conformidade: 
a) Ocupantes de função atividade – Cat. F   

b) Docentes categoria “O”, com contratos vigentes 

2015/2016/2017. 

26/01 

Manhã 

 

08h00 

U. E. 

 

Fase 4 

 Atribuição de carga horária aos docentes ocupantes de função 

atividade, na seguinte conformidade: 

a) Estáveis nos termos da Constituição Federal de 1988; 

b) Celetistas; 

c) Ocupantes de função atividade – Cat. F 

29/01 
Tarde 

 

13h00 

EEI. Dom 

Jayme 

 

Fase 5 

Atribuição de carga horária aos docentes ocupantes de 

função atividade, na seguinte conformidade: 
a) Estáveis nos termos da Constituição Federal de 1988; 

b) Celetistas; 

c) Ocupantes de função atividade – Cat. F 

c.1. atribuição da opção de carga horária, 

c.2. atribuição aos que desejam aulas além da opção da 

carga horária até 32 aulas. 

30/01 
Tarde 

 

12h00 

EEI. Dom 

Jayme 

 

Fase 6 

Atribuição da carga horária, mínimo de 19 aulas, aos 

Habilitados: 

aos docentes, categoria “O”, com contratos vigentes 
2015/2016/2017  

30/01 
Tarde 

 

15h00 

EEI. Dom 

Jayme 

 

Fase 6 

Atribuição da carga horária, mínimo de 19 aulas, aos 

Habilitados: 

aos candidatos à contratação, respeitado os 
quantitativos previamente autorizados pela 
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – 
CGRH, conforme habilitados nas bancas de: 

a) Letras: classificados de 1 a 50 da lista 
candidatos à contratação 
 

b) Exatas: classificados de 1 a 50 da lista 
candidatos à contratação 

 

c) Arte: classificados de 1 a 62 da lista candidatos 
à contratação 

 

d) Humanas: classificados de 1 a 50 da lista 
candidatos à contratação 

 

e) Ed. Física: classificados de 1 a 20 da lista 
candidatos à contratação 
 

f) Classe: classificados de 1 a 50 da lista 
candidatos à contratação 
 

g) Educação Especial: classificados de 1 a 18 da 
lista candidatos à contratação 



 

DATA HORÁRIO LOCAL 

ATRIBUIÇÃO DO PERÍODO INICIAL –Etapa II 

Qualificados, docentes e candidatos qualificados, de que 
tratam os §§ 6º e 7º do artigo 8º e do artigo 9º da 
Resolução SE 72, de 22-12-2016, alterada pela 
Resolução SE 65/2017 

31/01 
Manhã 

 

9h00 

U.E. 

 

Fase 1 

Atribuição para carga suplementar dos titulares de cargo e para 

aumento da carga horária dos estáveis e demais ocupantes de 

função-atividade, contratados já contemplados na Etapa I 

com sede na unidade escolar (aqui entra o cat. F bacharel). 

 

31/01 
Tarde 

 

13h30 

EEI. Dom 

Jayme 

 

Fase 2 

Atribuição aos docentes não atendidos totalmente nas unidades 

escolares, observada a mesma ordem, e aos candidatos à 

contratação, respeitado os quantitativos previamente 

autorizados pela Coordenadoria de Gestão de Recursos 

Humanos – CGRH 

1. Habilitados 

2. Qualificados: caso haja saldo será divulgado um cronograma 

para as bancas atenderem aos docentes: 

 a - portadores de diploma de outra Licenciatura Plena que não a 

do vínculo; 

b - portadores de diploma de Licenciatura Curta; 

c - alunos de último ano de curso, devidamente reconhecido, de 

Licenciatura Plena na disciplina a ser atribuída; 

d - portadores de diploma de Bacharel ou de Tecnólogo de nível 

superior, desde que na área da disciplina da inscrição; 

e - alunos do último ano de curso devidamente reconhecido de 

Bacharelado ou de Tecnologia de nível superior, desde que na 

área da disciplina da inscrição. 
 

31/01 
Tarde 

 

13h30 

EEI. Dom 

Jayme 

Fase 2 

Dos Programas e Projetos da Pasta  
aos docentes que atuarão em 2018, devidamente 
selecionados, observada a legislação específica. 

a partir 

de 

01/02  

- GDAE 

Cadastro de docentes e candidatos à contratação – já 
cadastrados no período de inscrição para atribuição de 

classes e aulas – direto no sistema GDAE, para inclusão 
de Outras DEs. 
Site: http://portalnet.educacao.sp.gov.br  

     

   Todas as fases da atribuição serão realizadas de acordo com a área de atuação dos candidatos.  

Local de atribuição de classe e aulas do processo inicial. 

 

 

EEI Dom Jayme de Barros Câmara 

Av. José Mancini, 501  – Centro – Sumaré  
 

Para a atribuição, entrada pelo portão da Avenida Rebouças. 
 

http://portalnet.educacao.sp.gov.br/


Obs.: Local de atribuição de classe e aulas a partir de Fevereiro: 

Diretoria de Ensino Região de Sumaré à Rua Luis José Duarte, 333 

- Jd. Carlos Basso. Cronograma à publicar em 31/01/2018. 

 

- Professores sem contrato ativo, que atuaram no Sistema Prisional, 

em 2017 aguardar publicação do cronograma em breve. 


