COMUNICADO
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS DE 01/02/2018
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PENÁPOLIS

ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE AULAS DURANTE O ANO

Prezados Docentes e Candidatos à Contratação,
Informamos que as Sessões de Atribuição de Aulas durante o ano letivo de 2018 se
iniciarão a partir de 08/02.
As sessões de Atribuição de Aulas serão realizadas semanalmente, na ordem de
prioridade especificada no Artigo 27 da Resolução SE 72/2016, alterada pela Resolução
Se 65/2017:
"II - Fase 2 - de Diretoria de Ensino, para:
a) constituição ou composição da Jornada parcialmente constituída;
b) constituição ou composição da jornada de docente adido;
c) composição de carga suplementar;
d) a docentes não efetivos para aumento de carga horária e/ ou para descaracterizar
as horas de permanência;
e) a docentes contratados para aumento de carga horária;
f) a docentes contratados, em situação de interrupção de exercício, para composição
de carga horária;
g) a titulares de cargo de outra DE para carga suplementar de trabalho e a docentes
não efetivos de outra D.E para aumento de carga horária;
h) a docentes contratados de outra DE para aumento de carga horária;
i) a docentes contratados, em situação de interrupção de exercício, de outra DE, para
composição de carga horária;
j) a candidatos remanescentes de concurso público da DE;
k) a candidatos à contratação;
l) a candidatos à contratação de outra DE;
m) aos integrantes de cadastro emergencial, quando houver, para composição de
carga horária"
Para Atribuição de Aulas em nível de Diretoria de Ensino, informa-se:

1. As sessões de Atribuição de Aulas, temporariamente, serão realizadas na EE.
Dr. Carlos Sampaio Filho, localizada na Praça dr. Carlos Sampaio Filho S/N Centro - Penápolis, em virtude da ausência de espaço físico na sede da
Diretoria de Ensino.
2. A primeira sessão de Atribuição de Aulas será realizada excepcionalmente em
08/02 (quinta-feira), às 9 horas.
3. Os editais disponíveis para Atribuição semanal estarão publicados no site da
Diretoria de Ensino (depenapolis.educacao.sp.gov.br) na aba Atribuição de
Aulas, 48 horas antes da Sessão de Atribuição de Aulas.
4. As demais sessões de atribuição de aulas acontecerão às quartas-feiras, às 9
horas.

5. Excepcionalmente na semana do carnaval não haverá sessão de atribuição de
aulas em nível de Diretoria de Ensino.
6. Os docentes que já possuem aulas atribuídas deverão apresentar, nas sessões
de atribuição de aulas, OBRIGATORIAMENTE: Modelo CGRH e Horário
atualizado das aulas.
7. O docente e candidato à contratação que, por algum motivo, não puder
comparecer pessoalmente à sessão de atribuição de aulas poderá encaminhar
pessoa autorizada a participar, em seu nome, das sessões de atribuição, através
de procuração simples.
8. Os candidatos à contratação que não tiveram aulas atribuídas no Processo
Inicial de Atribuição (30 e 31/01/2018) poderão concorrer semanalmente nas
sessões de Atribuição de Aulas durante o ano.

