
*** Comissão Regional de Atribuição de Aulas – CRAA/DER/Assis*** 

 

Assunto: Atribuição de Aulas 2º semestre 

Público alvo:  Diretor de Escola / GOE 

 

Pertinente à atribuição de aulas para o 2º semestre letivo/2018, temos a orientar o que segue: 

 

1. Cronograma 

 

Data Horário Fase Local 

 
23/07/2018 

Vide edital do Diretor de Escola  UE Unidade Escolar 

 
 
25/07/2018 
 

9h – aulas de EJA 
10h – aulas do sistema 
prisional (PEP) 
14h – aulas regulares 
 

 
 
DE 

 
 
Centro de Capacitação 

OBS: 
 

a)  saldo de aulas da fase U E  deverá ser encaminhado para DE até às 13h do dia 
23/07/2018, no email  atribuiçãodeassis@gmail.com  
 

b) Diretor de Escola com saldo para atribuição na DE deverá estar presente na sessão de 
atribuição de aulas 
 

c) Docentes com hora permanência e com carga horária incompleta deverão participar 
das sessões de atribuição de aulas durante o semestre 
 

d) Docentes com aulas já atribuídas,  deverão apresentar horário de aulas atualizado e 
Anexo I de atribuição. 
 

e) Docentes inscritos e classificados para o Programa  Educação nas Prisões deverão 
comparecer a esta sessão de atribuição. 

 
 
 
 

 

 

2. A atribuição de turmas de EJA não é mais considerada como atribuição inicial e, 

portanto, devem ser observados   os artigos 27 e 28 da Resolução SE 72/2016, alterada 

pela Resolução SE 65/2017, considerando-se o §2º do artigo 11 da Resolução SE 

65/2017: 

 

“§ 2º - A atribuição de aulas para o segundo termo do curso, de que trata o 

parágrafo anterior, deverá ser efetuada em nível de unidade escolar e, se 
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necessário, também em nível de Diretoria de Ensino, com aulas 

exclusivamente da EJA, sendo que, na hipótese de inexistência das referidas 

aulas, em nível de Diretoria de Ensino, deverá ser observado o disposto nos 

artigos 27 e 28 desta resolução, que tratam do atendimento obrigatório a 

docentes titulares de cargo e a não efetivos”. 

 

3. Inicialmente, em nível de unidade escolar, os docentes efetivos e não efetivos, 

classificados na escola, que perderem turmas da EJA, devem ter o atendimento 

obrigatório da constituição de jornada/composição da carga horária de opção, 

concorrendo às novas turmas da EJA. 

 

4. O docente parcialmente atendido, caso queira continuar a constituir com EJA, poderá 

tentar constituir EXCLUSIVAMENTE COM EJA, na Diretoria de Ensino, caso não tenha 

turmas da EJA na Unidade Escolar 

 

5. Os docentes classificados em outra escola e em exercício na Unidade Escolar, que 

perderam as aulas de EJA,   poderão concorrer às novas turmas de EJA em nível de 

Diretoria de Ensino 

 

6.  Caso o docente que tenha perdido   turmas de EJA não consiga ter turmas de EJA 

atribuídas em nível de Diretoria de Ensino, deve retornar para a Unidade Escolar para 

proceder-se com a ordem inversa de atribuição, com aulas regulares, conforme artigos 

27 e 28 da Resolução SE 72/2016 alterada pela Resolução SE 65/2017. 

 

7. Caso a unidade escolar não possua saldo de aulas de EJA, e o docente parcialmente 

atendido não quiser participar da atribuição em nível de Diretoria de Ensino, com 

turmas de EJA, poderá fazer a ordem inversa na Unidade Escolar, com aulas regulares, 

para fins de constituição obrigatória de jornada/composição de carga horária de 

opção, conforme artigos 27 e 28   da   Resolução  72/2016 alterada pela Resolução SE 

65/2017. 

 

 

 

 

 


