
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE CAPIVARI 

                   Rua Regente Feijó, 773 – Centro – Capivari - Telefone (19) 3491-9200 

 
 

EDITAL DE 06/02/2018 

 

 

A Dirigente Regional de Ensino no uso de suas atribuições e competências legais informa 

todos os interessados, devidamente inscritos no processo de atribuição de classes e aulas para o ano 

letivo de 2018, para participarem da sessão de Atribuição de Classes e Aulas, nos termos do artigo 27 

da Resolução SE 72, de 22-12-2016, alterada pela Resolução SE 65, de 11-12-2017, conforme segue: 

 Local: Diretoria de Ensino – Região de Capivari 

 Endereço: Rua Regente Feijó, 773 – Centro – Capivari -SP. 

 Data: 08 (quinta-feira, conforme informação abaixo). 

 Horário: (informação abaixo). 

 

 

Documentação necessária:  

1. Documento de Identidade (RG);  

2. Se já possuir aulas atribuídas no ano letivo 2018: Modelo CGRH (fornecido pela unidade 

escolar) e declaração atualizada de seu horário de trabalho, expedida pela direção da(s) 

escola(s) em que se encontre em exercício, inclusive com as aulas de trabalho pedagógico 

coletivo - ATPC  

3. Comprovante de inscrição no processo de atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 

2018.  

 

 

 

 

 

 



Data Horário/ Banca Atribuição/ Convocados 

08/02/2018 

9h 

Ciências Exatas e Biológicas 

(Matemática, Física, 

Química, Biologia e Ciências) 

 

 Titulares de Cargo para Carga Suplementar de 

Trabalho Docente.; 

  Ocupantes de função atividade – Cat. F: 

obrigatoriamente aos que possuem menos de 19 aulas 

e/ou com quantidade de aulas inferior a jornada de 

opção 

 Docentes Habilitados- categoria “O”, com 

contrato ativo: 2015/2016/2017/2018, 

atribuição de carga horária, mínimo de 19 

aulas; 

 Docentes Habilitados-  candidatos à 

contratação.  

08/02/2018 

10h 30min 

ARTE 

 

 Titulares de Cargo para Carga Suplementar de 

Trabalho Docente.; 

  Ocupantes de função atividade – Cat. F: 

obrigatoriamente aos que possuem menos de 19 

aulas e/ou com quantidade de aulas inferior a 

jornada de opção  

 Docentes Habilitados- categoria “O”, com 

contrato ativo: 2015/2016/2017/2018, 

atribuição de carga horária, mínimo de 19 

aulas; 

 Docentes Habilitados-  candidatos à 

contratação. 

08/02/2018 

10h 30min 

ED FÍSICA 

 

 

 Titulares de Cargo para Carga Suplementar de 

Trabalho Docente.; 

  Ocupantes de função atividade – Cat. F: 

obrigatoriamente aos que possuem menos de 19 

aulas e/ou com quantidade de aulas inferior a 

jornada de opção  

 Docentes Habilitados- categoria “O”, com 

contrato ativo: 2015/2016/2017/2018, 

atribuição de carga horária, mínimo de 19 

aulas; 



08/02/2018 

13h30min 

Ciências Humanas (História, 

Geografia, Sociologia e 

Filosofia) 

 

 Titulares de Cargo para Carga Suplementar de 

Trabalho Docente.; 

  Ocupantes de função atividade – Cat. F: 

obrigatoriamente aos que possuem menos de 19 

aulas e/ou com quantidade de aulas inferior a 

jornada de opção  

 Docentes Habilitados- categoria “O”, com 

contrato ativo: 2015/2016/2017/2018, 

atribuição de carga horária, mínimo de 19 

aulas; 

 Docentes Habilitados-  candidatos à 

contratação.  

08/02/2018 

15h 

Letras 

 (L portuguesa e inglês) 

     

 Titulares de Cargo para Carga Suplementar de 

Trabalho Docente.; 

  Ocupantes de função atividade – Cat. F: 

obrigatoriamente aos que possuem menos de 19 

aulas e/ou com quantidade de aulas inferior a 

jornada de opção  

 Docentes Habilitados- categoria “O”, com 

contrato ativo: 2015/2016/2017 e 2018, 

atribuição de carga horária, mínimo de 19 

aulas; 

08/02/2018 
15h30 

  Libras/ Interlocutor de Libras 

 Titulares de Cargo  

  Ocupantes de função atividade – Cat. F: 

  Docentes Habilitados- categoria “O”, com 

contrato ativo: 2015/2016/2017 e 2018, 

atribuição de carga horária, mínimo de 19 

aulas; 

   

09/02/2018 
13h30 

 

Caso haja saldo, será divulgado um cronograma para as 

Bancas com aulas remanescentes; como segue: 

HABILITADOS: Candidatos a contratação das bancas: 

Educação Física/ Letras (L portuguesa e inglês) 



QUALIFICADOS:  

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 

Atenção: 

1- Professores com contrato ativo e com número inferior a carga horária mínima 

(19h/aulas), também estão obrigados a comparecer na atribuição. 

 

                                                                                   Capivari, 06 de fevereiro de 2018. 

 

 

Deise Regina Godoy Bresciani 
Dirigente Regional de Ensino 

RG 15.778.038-7 


