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SESSÕES DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS DURANTE O ANO 

         FASE DE DIRETORIA DE ENSINO 

           CRONOGRAMA - 1° SEMESTRE DE 2018  

MÊS: FEVEREIRO 

Fase 2 22/02 

MÊS: MARÇO 

Fase 2 01/03 

08/03 

15/03 

22/03 

29/03 

MÊS: ABRIL 

Fase 2 05/04 

12/04 

19/04 

26/04 

MÊS: MAIO 

Fase 2 10/05 

17/05 

24/05 

OBS: Dia 03/05 não haverá atribuição em razão do feriado de 01/05 

          Dia 31/05 não haverá atribuição, pois é feriado 

MÊS: JUNHO 

OBS: 27/06 encerramento do 1° semestre letivo 

Fase 2 07/06 

14/06 

Documentos necessários para Atribuição de Aulas e Classes: 

1- Comprovante de Inscrição/Classificação 2018, retirado do Portalnet, constando as disciplinas de 

habilitação/qualificação e classificação; 

2 – Documento de identificação pessoal com foto; 

3 – Modelo 7 para os que já tiveram aulas atribuídas em 2018; 

4 – Horário das aulas atribuídas em 2018 (incluindo ATPC), assinado pelo diretor da unidade escolar; 

5 – Se aluno, comprovante atualizado de matrícula e frequência de curso superior, ou certificado de 

conclusão de curso, para aqueles que terminaram o curso em 2017, mas não apresentaram o 

documento exigido pela Portaria CGRH 13, de 28/11/2017, no período determinado; 

6 – Se docente acumula cargo, horário oficial do 1º cargo, assinado pelo superior; 

7 – Se docente de Educação Física, Diploma e registro no CREF. 

 

A atribuição na DE seguirá a ordem (Art. 27 da Res. SE 72/2016, alterada pela Res. SE 65/2017): 

a) constituição ou composição da Jornada parcialmente constituída (Efetivo); 

b) constituição ou composição da jornada de docente adido (Efetivo); 

c) composição de carga suplementar (Efetivo); 

d) a docentes não efetivos para aumento de carga horária e/ou para descaracterizar as horas de 

permanência (Categoria “F”); 

e) a docentes contratados para aumento de carga horária (“O” Ativo – Contrato 2015, 2016 e 2017 – 

e Candidato à Contratação que já celebrou contrato em 2018); 

f) a docentes contratados, em situação de interrupção de exercício, para composição de carga 

horária (“O” Ativo – Contrato 2015, 2016 e 2017 – e Candidato à Contratação que já celebrou 

contrato em 2018); 

http://depresidenteprudente.edunet.sp.gov.br/
http://portalnet.educacao.sp.gov.br/login.aspx


g) a titulares de cargo de outra DE para carga suplementar de trabalho e a docentes não efetivos 

(“F”) 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 à contratação; 

k) a candidatos à contratação de outra DE; 

l) aos integrantes de cadastro emergencial, quando houver, para composição de carga horária. 

 


