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Senhores (as) Diretores (as), 

 

CORREIO 

 

 

REUNIÃO PARA GERENTES DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

Dia:  31/10/2018 ( 4ª FEIRA) 

Horário: 8h30  

Local: Sala Paulo Freire na D.E. 

Caixinhas de 01 à 68   

Assunto: Orientação e Procedimentos de Pagamento 

 

 

Obs:  Quem puder colaborar com caixa de gelatina para ser doado para 

Hospital do Câncer, favor trazer na reunião. 

 

Pertinente às inscrições docentes para o processo de Atribuição de Classes e 

Aulas de 2017, visto que o sistema GDAE somente será restabelecido na 

próxima semana, conforme informado pela CIMA, informamos que o sistema 

GDAE – Inscrição para Atribuição de Classes e Aulas permanecerá aberto até 

o dia 13/01/2017, prorrogando a data informada no Boletim CGRH Edição 31, 

de 31/10/2016: 



Senhor (a) Dirigente Regional de Ensino, Diretor (a) de CRH e Comissão de 

Atribuição de Classes e Aulas 

Senhor (a) Dirigente Regional de Ensino, Diretor (a) de CRH e Comissão de 

Atribuição de Classes e Aulas 

  

Pertinente às inscrições docentes para o processo de Atribuição de Classes e 

Aulas de 2017, visto que o sistema GDAE somente será restabelecido na 

próxima semana, conforme informado pela CIMA, informamos que o sistema 

GDAE – Inscrição para Atribuição de Classes e Aulas permanecerá aberto até 

o dia 13/01/2017, prorrogando a data informada no Boletim CGRH Edição 31, 

de 31/10/2016: 

  

a) Para os docentes titulares de cargo optarem ou cancelarem a opção para a 

designação pelo Artigo 22, bem como alterarem a opção de jornada.  

b) Para os docentes não-efetivos optarem ou cancelarem a opção de 

transferência de Diretoria de Ensino bem como alterarem a opção de carga 

horária (quantidade de aulas).  

c) Para os docentes contratados alterarem a opção de carga horária 

(quantidade de aulas).  

  

Observar que, conforme a nova Resolução de Atribuição de Classes e Aulas 

publicada em 23/12/16 - Resolução SE 72/2016: 

  

a)      Está vedada a opção por retratação de ampliação de Jornada, conforme 

Artigo 20, § 5º; 

b)      A atribuição de aulas aos docentes não efetivos far-se-á obrigatoriamente 

em quantidade igual ou superior à carga horária de opção registrada no 

momento da inscrição, inclusive para transferência de Diretoria de Ensino. 

  

Observar ainda que, no dia 09/01/2017, será divulgada a Classificação 

Intermediária na WEB, com a aplicação do resultado de remoção, e que, 

portanto, as jornadas poderão sofrer alterações com este resultado. 

  



Desta forma, os docentes poderão, até o dia 13/01/2017, revisar e alterar suas 

opções de jornada e carga horária. 

  

Para realizar as alterações acima, os docentes deverão acessar o sistema 

GDAE – Inscrição para Atribuição de Classes e Aulas, no link 

http://portalnet.educacao.sp.gov.br/portalnet , opção “Alterar Inscrição”.  

 

 

 

Atenciosamente, 

CEMOV/DEAPE/CGRH 

 

 

Atenciosamente, 

Ana Lucia Broggio Elias 

Diretor II - CRH 

 

 

 De acordo 

 

Fábio Augusto Negreiros 

              Dirigente Regional de Ensino 

 

https://outlook.office.com/owa/redir.aspx?REF=Qg7bRK02jTvf8on_Se8Glccpoiyi_Nor9v2fJgFgeqg69ZpLFy_UCAFodHRwOi8vcG9ydGFsbmV0LmVkdWNhY2FvLnNwLmdvdi5ici9wb3J0YWxuZXQ.

