Rede nº 168/2018
Data: 21/03/2018

Assunto: ATRIBUIÇÃO DE AULAS/CLASSES DURANTE O ANO - 2018

Senhores Diretores/Gerentes:
A Comissão Regional de Atribuição de classes/aulas orienta e reitera
que as sessões de atribuição de classes e aulas durante o ano nas unidades
escolares deverão ocorrer em atendimento ao artigo 27 da Resolução SE
72/2016, alterada pela Resolução SE 65/2017.
Informamos que após o término das sessões de atribuição de
classes/aulas será encaminhado para o endereço eletrônico da unidade escolar
o resultado da sessão.
As sessões de atribuição deverão observar os campos de atuação e a
correspondência das faixas de situação funcional, bem como das faixas de
habilitação/qualificação.
Somente devem ser encaminhadas para atribuição na fase Diretoria de
Ensino as aulas que já tenham sido oferecidas na Unidade Escolar.
As classes referentes ao campo de atuação PEB I somente serão
atribuídas em nível de Diretoria de Ensino.
Pontos de atenção:

Artigo 14 - Não poderá haver desistência de aulas atribuídas, na carga suplementar do
titular de cargo ou na carga horária do docente não efetivo ou do contratado, exceto
nas situações de:
I - o docente vir a prover novo cargo/função público, de qualquer alçada, em regime de
acumulação;
II - ampliação de Jornada de Trabalho do titular de cargo durante o ano;
III - atribuição, com aumento ou manutenção da carga horária, em uma das unidades em
que se encontre em exercício, a fim de reduzir o número de escolas.
Parágrafo único - Em caso diverso dos previstos nos incisos deste artigo, a Comissão
Regional poderá ratificar a desistência, quando constatada a ocorrência de fato
superveniente relevante e desde que exista outro docente para assumir a classe ou
aulas que forem disponibilizadas.

Observação: Na ocorrência de solicitação de desistência de aulas por
parte do docente, o mesmo deverá requerer junto à Direção da unidade
escolar e posterior encaminhamento à Comissão quando tratar-se do
previsto no parágrafo único do citado artigo.
Artigo 27,
I - Fase 1 - de Unidade Escolar, para:
a) completar jornada de trabalho parcialmente constituída;
b) constituição de jornada do adido da própria escola;
c) constituição de jornada que esteja sendo completada em outra escola;
d) constituição de jornada do removido ex officio com opção de retorno;
e) ampliação de jornada;
f) carga suplementar;
g) a docentes não efetivos para aumento de carga horária e/ ou para descaracterizar as
horas de permanência;
h) a docentes contratados, classificados na unidade escolar, para aumento de carga
horária;
i) a docentes não efetivos ou contratados, classificados em outra unidade e em exercício
na unidade escolar, para aumento de carga horária ;
§ 5º - Nas sessões de atribuição de classes e/ou aulas na unidade escolar ou na Diretoria
de Ensino, o docente deverá apresentar declaração oficial e atualizada de seu horário de
trabalho, da(s) unidade(s) escolar(es) de exercício, inclusive com as aulas de trabalho
pedagógico coletivo - ATPC, contendo a distribuição das aulas pelos turnos diários e
pelos dias da semana.
§ 6º - O docente não efetivo, que ainda não tiver atingido a carga horária de opção, em
conformidade com o disposto no artigo 24 desta resolução, deverá, obrigatoriamente,
participar de novas sessões de atribuição que venham a ocorrer no decurso do ano
letivo, a fim de completar a referida carga horária, e, caso se encontre cumprindo carga
horária inferior à da Jornada Inicial de Trabalho Docente, deverá ser convocado
nominalmente, por meio de publicação em Diário Oficial, para participar das sessões de
atribuição.
§ 7º - Os docentes contratados que se encontrem cumprindo carga horária inferior à da
Jornada Inicial de Trabalho Docente, de que trata o disposto no artigo 25 desta

resolução e os que estejam com o contrato ativo, mas em situação de interrupção de
exercício, deverão ser convocados nominalmente, por meio de publicação em Diário
Oficial, para participar das sessões de atribuição que venham a ocorrer em nível de
Diretoria de Ensino, observando-se que, ao não comparecer, poderá ser autuado o
procedimento de extinção contratual, nos termos da legislação pertinente .
§ 9º - Os docentes, que se encontrem em situação de licença ou afastamento, a qualquer
título, não poderão concorrer à atribuição de classes e/ou aulas durante o ano,
excetuados:
1 - o docente em situação de licença-gestante/auxílio-maternidade;
2 - o titular de cargo, exclusivamente para constituição obrigatória de jornada;
3 - o titular de cargo afastado junto ao convênio de municipalização, apenas para
atribuição de carga suplementar de trabalho, se for para ser efetivamente exercida na
escola estadual.
§ 13 - O docente efetivo e não efetivo, bem como o contratado com vínculo ativo, deverá
comparecer para reger a classe ou ministrar as aulas que lhe foram atribuídas, no
primeiro dia útil subsequente ao da atribuição, momento em que essa carga horária será
efetivamente configurada.
§ 14 - O docente efetivo e não efetivo, bem como o contratado com vínculo ativo, terá a
carga horária atribuída durante o ano efetivamente configurada no exercício, devendo
comparecer na unidade escolar:
1 - no primeiro dia útil subsequente ao de atribuição, para reger a classe;
2 - no primeiro dia útil previsto no horário escolar, para as turmas atribuídas, a fim de
ministrar as aulas.
§ 15 - O docente que faltar às aulas de uma determinada turma de alunos sem motivo
justo, no(s) dia(s) estabelecido(s) em seu horário semanal de trabalho, não perderá as
suas aulas, devendo ser aplicada a legislação pertinente quanto às ausências.
§ 16 - Quando o docente contratado se enquadrar na situação prevista no § 13 deste
artigo, ficará sujeito a rescisão de contrato, por descumprimento de normas legais,
sendo-lhe assegurado o direito de ampla defesa e contraditório.
Artigo 32 - Compete ao Diretor de Escola autorizar o exercício, bem como providenciar a
contratação do candidato a quem se tenha atribuído classe ou aulas em sua unidade
escolar, desde que o profissional apresente:

I - atestado admissional expedido por médico do trabalho, devidamente registrado, para
fins de comprovação de boa saúde física e mental, declarando-o apto ao exercício da
docência;
II - declaração de próprio punho de que estará, ou não, em regime de acumulação de
cargos/funções, sendo que, em caso positivo, deverá ser previamente publicado o ato
decisório de acumulação legal, se assim caracterizada;
III - declaração de próprio punho de que possui ou não antecedentes de processo
administrativo disciplinar no qual tenha sofrido penalidades;
IV - documentos pessoais comprovando:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) ser maior de 18 anos (apresentação de RG original);
c) estar em dia com as obrigações militares (apresentação de certificado de reservista);
d) estar em dia com a Justiça Eleitoral (apresentação de título de eleitor e últimos
comprovantes de votação/justificação);
e) estar cadastrado como pessoa física (apresentação de CPF).
§ 1º - No atestado admissional, a que se refere o inciso I deste artigo, a data de sua
expedição deverá ser de, no máximo, até 30 (trinta) dias imediatamente anteriores à da
celebração do contrato de trabalho.
§ 2º - É vedada a contratação temporária de estrangeiros.
§ 3º - É vedada a permanência no serviço público de docente contratado com idade igual
ou superior a 75 (setenta e cinco) anos, em observância à Lei Complementar federal
152/2015.
§ 4º - O profissional a ser contratado, que seja aluno de curso de nível superior em
andamento, deverá apresentar, nas sessões de atribuição de classes e/ou aulas,
atestado de matrícula e frequência ao curso, com data de expedição recente, retroativa,
no máximo, a 60 (sessenta) dias da data da atribuição.

Informamos, ainda, que haverá sessão de atribuição em nível de Diretoria
de Ensino no dia 26/03/2018 as 9 horas de 40 contratos para PEB I e 50
contratos para PEB II, de acordo com a classificação disponibilizada no
site da Diretoria de Ensino, para docentes interessados em atuar em
caráter EVENTUAL.

Atenciosamente

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino – Norte 2

