
CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS  

HAVERÁ ABERTURA DE CONTRATOS 
  

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino- Região de Ribeirão Preto 

convoca os Docentes inscritos e classificados no Processo de Atribuição de 

Classes/Aulas 2018, de acordo com o disposto na Resolução 72/16 alterada pela 

Resolução 65/17, a comparecerem conforme a Etapa/Fase e Local para a sessão de 

Atribuição de Classes e Aulas. DIA: 26/09/2018 quarta-feira.  

HORÁRIO: conforme abaixo.  
LOCAL: Diretoria de Diretoria de Ensino Região de Ribeirão Preto - /AUDITÓRIO  

 

I: DOCENTES CONVOCADOS  
Categoria F – aqueles que ainda não tem a carga horária de 
opção completa. 

 

Categoria O - aqueles que ainda não tem a carga horária 
mínima de 19 aulas ou em interrupção de exercício. 

 

I I- Documentos necessários e obrigatórios à participação nas sessões de atribuição:   

1. Documento de identidade oficial com foto, original;   

2. Diploma acompanhado do respectivo Histórico Escolar originais;   

3. Declaração Oficial e Atualizada de Horário de Trabalho Docente, incluídas as ATPCs.   

4. CREF – Educação Física OBRIGATÓRIO. 

5. Caso tenha aula atribuída/ou horário de permanência, trazer modelo CGRH.   

6. Comprovante de matrícula e frequência, se aluno, com data de expedição recente, retroativa, 

no máximo, a 60 (sessenta) dias da data da atribuição.  

 

HORÁRIO  DOCENTES  BANCAS  

  Titulares de cargo para:    

8:30h  a)                constituição ou composição da Jornada parcialmente constituída;   

  b)                constituição ou composição da jornada de docente adido;   

  c)                composição de carga suplementar.  

8:30h  

Categoria F para:    
 
 
 
 

a) para aumento de carga horária e/ ou para descaracterizar as horas de 
permanência.  TO
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   Docentes:     

  a)                a docentes não efetivos (CATEGORIA F) para descaracterizar as horas de 
permanência;  

  

  b)                a docentes contratados que já tiveram classe atribuída em 2018 e 
perderam;  

  

8:30h  c)                a docentes contratados de outra DE cadastrados nessa DE, para 
composição de carga horária;  

 

  d)                a candidatos remanescentes de concurso público da DE;   
  e)                a candidatos à contratação  nº 383 a  450;   
      

9:00h 

Docentes:   

a)                 a docentes contratados que já tiveram classe atribuída em 2018 e 
perderam OU ainda não tem 19 aulas OU querem ter mais aulas atribuídas;  

 

b)                 a docentes contratados de outra DE cadastrados nessa DE, para 
composição de carga horária;  

 

c)                  a candidatos à contratação nº 01 a 196 ;   

  Docentes:   

  
a)                 a docentes contratados que já tiveram classe atribuída em 2018 e 
perderam OU ainda não tem 19 aulas OU querem ter mais aulas atribuídas;  

 

9:00h   b)                 a docentes contratados de outra DE cadastrados nessa DE, para 
composição de carga horária;  

 

  c)                  a candidatos à contratação do  nº 01 a 385;  

  
d)                 a candidatos à contratação de outra DE cadastrados nessa DE, para 
composição de carga horária;  

 

 

Docentes:  
a)                 a docentes contratados que já tiveram classe atribuída em 2018 e 
perderam OU ainda não tem 19 aulas OU querem ter mais aulas atribuídas;  
b)                 a docentes contratados de outra DE cadastrados nessa DE, para 
composição de carga horária;  

c)     a candidatos à contratação do nº 01 a 250; 
d)                 a candidatos à contratação de outra DE cadastrados nessa DE, para 
composição de carga horária;  
 

ETAPA 2 - Todas as Categorias (Efetivo, Categoria F e O) conforme abaixo:  

1                    - portadores de diploma de outra Licenciatura Plena que não a do 
vínculo;  
2                    - portadores de diploma de Licenciatura Curta;  
3                    - alunos de último ano de curso, devidamente reconhecido, de 
Licenciatura Plena na disciplina a ser atribuída;  
4                    - portadores de diploma de Bacharel ou de Tecnólogo de nível superior, 
desde que na área da disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico do curso;  
5                    - alunos do último ano de curso devidamente reconhecido de 
Bacharelado ou de Tecnologia de nível superior, desde que da área da disciplina a 
ser atribuída, identificada pelo histórico do curso.” (NR) 
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  Docentes:   

  
a)                 a docentes contratados que já tiveram classe atribuída em 2018 e 
perderam OU ainda não tem 19 aulas OU querem ter mais aulas atribuídas;  

 

  
b)                 a docentes contratados de outra DE cadastrados nessa DE, para 
composição de carga horária;  

  

9:00h   c)                  a candidatos à contratação do  nº 01 a 362   ;   

  d)                 a candidatos à contratação de outra DE cadastrados nessa DE, para 
composição de carga horária;  

  

      

  ETAPA 2 - Todas as Categorias (Efetivo, Categoria F e O) conforme abaixo:    

  1  - portadores de diploma de outra Licenciatura Plena que não a do vínculo;    
  2   - portadores de diploma de Licenciatura Curta;    
  3 - alunos de último ano de curso, devidamente reconhecido, de Licenciatura Plena 

na disciplina a ser atribuída;  
  

  4 - portadores de diploma de Bacharel ou de Tecnólogo de nível superior, desde 
que na área da disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico do curso;  

  

  5  - alunos do último ano de curso devidamente reconhecido de Bacharelado ou de 
Tecnologia de nível superior, desde que da área da disciplina a ser atribuída, 
identificada pelo histórico do curso.” (NR)  

  

      

  Docentes:    

  ETAPA 1    

  a)                 a docentes contratados que já tiveram classe atribuída em 2018 e 
perderam OU ainda não tem 19 aulas OU querem ter mais aulas atribuídas;  

  

  b)                 a docentes contratados de outra DE cadastrados nessa DE, para 
composição de carga horária;  

  

9:00h  c)                  a candidatos à contratação todos;    

  d)                 a candidatos à contratação de outra DE cadastrados nessa DE, para 
composição de carga horária;  

 

  ETAPA 2 - Todas as Categorias (Efetivo, Categoria F e O) conforme abaixo:    

  

1                    - portadores de diploma de outra Licenciatura Plena que não a do vínculo;  

  

2                    - portadores de diploma de Licenciatura Curta;  

3                    - alunos de último ano de curso, devidamente reconhecido, de Licenciatura 
Plena na disciplina a ser atribuída;  

4                    - portadores de diploma de Bacharel ou de Tecnólogo de nível superior, 
desde que na área da disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico do curso;  

5                    - alunos do último ano de curso devidamente reconhecido de Bacharelado 
ou de Tecnologia de nível superior, desde que da área da disciplina a ser atribuída, 
identificada pelo histórico do curso.” (NR)  
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III- DOS IMPEDIMENTOS   

O docente que se encontre em licença ou afastamento, a qualquer título, de acordo com o disposto 

no § 7º do Artigo 27 da Resolução SE 72/2016, não poderá participar da atribuição durante o ano, 

exceto:   

1- o docente em licença-gestante/ auxílio maternidade.  


