
 
 
 
  
 
 
 
 

Sou candidato a contratação e inscrito na Der leste 4 quero saber quanto tempo vai demorar 

para ser chamado para a atribuição? 

Sou inscrito em outra Diretoria e fiz o cadastramento na DER Leste 4 no período de 05 a 10 

de fevereiro e quero ver a classificação, como faço? 

Sou inscrito em outra Diretoria e fiz o cadastramento na DER Leste 4 no período de 05 a 10 

de fevereiro já posso participar das atribuições? 

Sou inscrito em outra Diretoria e fiz o cadastramento na DER Leste 4 no período de 05 a 10 

de fevereiro e quero saber quanto tempo vai demorar para ser chamado para a atribuição? 

 
 

 

 

Não há como prever um tempo, pois as sessões de atribuição dependem do surgimento de 

aulas na escola. 

 

 

 

A classificação individual está disponível no http://portalnet.educacao.sp.gov.br/ , mediante senha 

individual. 

 

 

 

Não. 

Os professores devem ser convocados para participar da atribuição. Os docentes de outra 

Diretoria, cadastrados na DER Leste 4, serão convocados assim que atendermos os 

docentes inscritos na Leste 4. 

Lembramos que a convocação dos professores ocorre às quartas-feiras, após as 16h, por meio 

da publicação no site da DE https://deleste4.educacao.sp.gov.br/ 

 

 

 

Não há como prever um tempo, pois as sessões de atribuição dependem do surgimento de 

aulas na escola. 

 

 

 Fui convocado e não posso comparecer à sessão de atribuição, o que posso fazer?  

Você pode fazer uma procuração simples, para que um representante legal participe da 

atribuição no dia em que você não puder vir. 
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 Que documentos devo trazer para a sessão de atribuição?  

É essencial trazer: 

1- RG ou Habilitação; 

É bom trazer: 
 
 

1- Cópia da Inscrição na qual constem todas as habilitações 

Se for PEB I (classe) remanescente do concurso, deverá trazer: 
 
 

1- RG ou Habilitação; 

2- Certificado de Aprovação no Concurso da SEESP 2014 (Polo 1) , que comprove 

a aprovação e a classificação.



 

Comissão de Atribuição de Classes e Aulas - DER Leste 4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A DER Leste 4 realizará atribuições periódicas, preferentemente às sextas-feiras. 

O local, horário e os nomes dos professores que serão convocados para sessão 

de atribuição será divulgado no site da DER Leste 4 - 

https://deleste4.educacao.sp.gov.br/ às quartas feiras a partir das 14h. 
 

 

 QUEM DEVERÁ COMPARECER À SESSÃO DE ATRIBUIÇÃO?  

Deverão comparecer à sessão de atribuição SOMENTE os docentes e 

candidatos convocados nominalmente pelo site da DER Leste 4 - 

https://deleste4.educacao.sp.gov.br/ às quartas feiras a partir das 14h. 
 

 

 COMO A COMISSÃO REALIZA A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS?  
 
 

A Comissão segue a legislação vigente e classificação, atribuindo aulas a 

docentes devidamente inscritos e licenciados, de acordo com a habilitação, na 

seguinte conformidade: 

1º - Atende os efetivos para constituição obrigatória de jornada e após sua carga 

suplementar (cat. A); 

2º - Atende a composição de carga horária os docentes não efetivos que 

adquiriram estabilidade nos termos da Constituição de 1988 (cat. P); 

3º - Atende a composição de carga horária os docentes não efetivos que 

adquiriram estabilidade nos termos da LC 1010/2007 (cat. F); 

4º - Atende a composição de carga horária os docentes contratados – 

com contrato ativo - com carga horária parcial ou interrupção de exercício (cat 

O); 

5º - Atende aos candidatos à contratação; 

Somente após o atendimento a todos os licenciados, havendo necessidade, 

serão convocados: 

1º - Alunos de último ano da Licenciatura; 

2º - Bacharéis e Tecnólogos; 

3º - Demais alunos; 
 
 
 

COMO FUNCIONARÁ O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS PARA QUEM 

ESTÁ INSCRITO NA DER LESTE 4 EM 2018? 
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Comissão de Atribuição de Classes e Aulas - DER Leste 4 

 

 

O QUE EU PRECISO TRAZER NO DIA EM QUE FOR CONVOCADO PARA A SESSÃO DE 

ATRIBUIÇÃO? 

EU TENHO CONTRATO ATIVO, E ESTOU COM INTERRUPÇÃO DE EXERCÍCIO, O QUE 

DEVO FAZER? 

 
 

 
 

 

Para participar da atribuição é preciso trazer Documento de Identificação com foto, 

preferentemente RG e/ou carteira de habilitação; 
 

 

 E SE EU FALTAR NO DIA EM QUE FOR CONVOCADO PARA A SESSÃO DE 
ATRIBUIÇÃO?  

Há situações distintas: 

Será realizada atribuição compulsória de classe ou aulas para docente convocado 

(independentemente da categoria funcional) conforme classificação; 

No caso de Docente com contrato ativo (cat. O) - poderá ser autuado o procedimento 

de extinção contratual, nos termos da legislação pertinente; 

Docente candidato à contratação que não comparecer – somente será chamado 

novamente após o atendimento de todos os demais docentes de sua lista de 

classificação; 
 

 

 EU POSSO SER EVENTUAL ENQUANTO NÃO TENHO AULAS ATRIBUÍDAS?  

Não. Quem está fora da rede, sem contrato ativo, deverá aguardar as sessões de 

atribuição. 
 

 

O docente que está com contrato ativo e interrupção de exercício e o docente com a 

carga-horária parcialmente atendida deve ir à escola sede de controle de frequência e 

atuar como docente eventual até que chegue sua classificação para participar da 

atribuição de classes e aulas. Poderá atuar também em escolas vizinhas da sede, 

desde que pertençam à Leste 4. 

 

 

 

 


