
 
CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS – 2019 

nos termos da Res. SE 71/2018 e Portaria CGRH- CGEB s/nº, de 26/12/2018 
 

POLO 1:   E.E. JÁCOMO STÁVALE POLO 2: E.E. MANOEL DA NÓBREGA 
Rua Manuel Madruga, 205 Av. Itaberaba, 145 
CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA ANOS INICIAIS 
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS ED. ESPECIAL 
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 
(PORTUGUÊS/INGLÊS/ESPANHOL/ARTE/ED. FÍSICA) 

 

ETAPA I – Docentes e Candidatos Habilitados e ETAPA II - Docentes e Candidatos Qualificados 
Data Fase Local Público Alvo MODALIDADE DE ATRIBUIÇÃO 

 

22/01/2019 
3ª feira 

Etapa I 
Fase 1 
Manhã 

 
Unidade Escolar 

▪ Titulares de Cargo classificados na U.E. 
▪ Constituição de Jornada 
▪ Composição de Jornada; 
▪ Ampliação de Jornada com aulas livres, exceto projetos e EJA; 
▪ Carga Suplementar de Trabalho. 

22/01 - Entrega do saldo de aulas nos polos de atribuição 1 e 2 até as 16h. 

 
 

23/01/2019 
4ª feira 

Fase 2 
Manhã 

9h 

Polo 1 
Polo 2 

▪ Titulares de Cargo: não atendidos, parcial ou 
integralmente na Unidade Escolar. 

▪ Constituição de Jornada: 
▪ Composição de jornada: 

Fase 2 
Tarde 
14h 

 

Polo 1 

 
▪ Titulares de Cargo: não atendidos, parcial ou 

integralmente na Unidade Escolar. 

▪ Carga Suplementar 
Titulares que não declinaram da Carga Suplementar de 
Trabalho na U.E. (Poderão ser atribuídas aulas da ETI e CEL 
respeitada a classificação própria) 

24/01/2019 
5ª feira 

Fase 3 
Manha 

9h 

Polo 1 
Polo 2 

▪ Titulares de Cargo inscritos pelo Art. 22 da LC 
444/1985 

▪ Designação nos termos do artigo 22 da LC 444/85 
Obs.: Somente disciplina específica do cargo. 

 
24/01/2019 

5ª feira 

Fase 3 
Tarde 
14h 

 
Polo 1 

▪ Recondução dos docentes que atuaram nos 
referidos projetos em 2018, avaliados 
favoravelmente e inscritos para 2019. 

Projetos da Pasta 

▪ CEL / Educação Indígena /xExsxcxoxlaxdxaxxFaxmxxílixa / ETI / Fundação 
Casa / PMEC / Sala de Leitura. 

24/01 - Retirada do saldo de aulas no polo de atribuição a partir das 16h. 

 

28/01/2019 
2ª feira 

 

Fase 4 
Manhã 

 
 

Unidade Escolar 

 
 

▪ Docentes não efetivos: “P”, “N” e “F” com sede 
de controle de frequência na U.E. 

▪ 1º momento Atribuição de classes e aulas com aulas livres, de 
acordo com a carga horária de opção registrada no momento 
da inscrição, conforme Artigo 26 da Res. SE 71/2018. 

▪ 2º momento: Atribuição de carga horária acima da opção de 
escolha. 

28/01 – Entrega do saldo de aulas nos polos de atribuição 1 e 2 até as 12h. 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO NORTE 1 



 

 
28/01/2019 

2ª feira 

 

Fase 5 
Tarde 
14h 

 

Polo 1 
Polo 2 

▪ Declarados estáveis pela Constituição Federal 
de 1988; 

▪ Celetistas; 
▪ Ocupantes de Função-Atividade. 

▪ Atribuição de classes e aulas de acordo com a carga horária 
de opção registrada no momento da inscrição, conforme 
Artigo 26 da Res. SE 71/2018 

OBS: atendimento até as 20h. Havendo saldo remanescente de classes e aulas, a atribuição continuará no período da manhã do dia 29/01/2019. 

 
29/01/2019 

3ª feira 

 

Fase 5 
Manhã 

9h 

 
Polo 1 
Polo 2 

▪ Declarados estáveis pela Constituição Federal 
de 1988; 

▪ Celetistas; 
▪ Ocupantes de Função-Atividade. 

NÃO ATENDIDOS NO DIA ANTERIOR 

▪ Atribuição de classes e aulas de acordo com a carga horária 
de opção registrada no momento da inscrição, conforme 
Artigo 26 da Res. SE 71/2018 

 
 

29/01/2019 
3ª feira 

 
 

Fase 6 
Tarde 
14h 

 
 

Polo 1 
Polo 2 

▪ Docentes com contratos vigentes 
2016/2017/2018 e candidatos a contratação. 

▪ Docentes Remanescentes do Concurso PEB I 
(Polo 2) Docentes com contratos vigentes 
2016/2017/2018 e candidatos a contratação do 
Número 1 ao 120 – Polo 2. 

 

▪ Atribuição de classes e aulas de acordo com a carga horária 
de opção registrada no momento da inscrição, conforme 
Artigo 27 da Res. SE 71/2018. 
Atribuição de carga horária com, no mínimo, 19 horas aula, 
conforme Artigo 27 da Res. SE 71/2018. 

 OBS: atendimento até as 20h. Havendo saldo remanescente de classes e aulas, a atribuição continuará no período da manhã do dia 30/01/2019. 

 
 

 
30/01/2019 

4ª feira 

 

 
Fase 6 
Manhã 

9h 

 

 
Polo 1 

Polo 2 

▪ Docentes com contratos vigentes 
2016/2017/2018 e candidatos a contratação. 

▪ Docentes Remanescentes do Concurso PEB 
I(Polo 2) Docentes com contratos vigentes 
2016/2017/2018 e candidatos a contratação 
do número 121 em diante. 

▪ Atribuição de classes e aulas de acordo com a carga horária 
de opção registrada no momento da inscrição, conforme 
Artigo 27 da Res. SE 71/2018. 
Atribuição de carga horária com, no mínimo, 19 horas aula, 
conforme Artigo 27 da Res. SE 71/2018. 

30/01 - Retirada do saldo de aulas nos polos de atribuição 1 e 2 às 12h. 
 Etapa II  ▪ Titulares de Cargo; 

▪ Declarados estáveis pela Constituição Federal de 
1988; 

▪ Celetistas; 
▪ Ocupantes de Função- Atividade; 
▪ Contratados e candidatos à contratação com aulas 

atribuídas na U.E. na Etapa I. 

 

▪ Atribuição de aulas aos docentes titulares de cargo, não 
efetivos (P, N, F), contratados e candidatos à contratação 
com aulas atribuídas na U.E. na etapa I. 

30/01/2019 
4ª feira 

Fase 1 
Tarde 

 

Unidade Escolar 

 14h  

 
 

31/01/2019 
5ª feira 

31/01 – Entrega do saldo de aulas nos polos de atribuição 1 e 2 até as 9h. 

 
Fase 2 
Manhã 

10h 

 

Polo 1 

Polo 2 

▪ Titulares de Cargo; 
▪ Declarados estáveis pela Constituição Federal 

de 1988; 
▪ Celetistas; 

▪ Ocupantes de Função- Atividade; 
▪ Contratados e candidatos à contratação. 

▪ Atribuição de aulas aos docentes titulares de cargo, não 
efetivos (P, N, F), contratados e candidatos à contratação 
habilitados não atendidos totalmente na U.E. 

▪ Atribuição de aulas aos docentes qualificados (alunos último 
ano e bacharel ou tecnólogo). 



 
 

31/01/2019 
5ª feira 

 
Fase 3 
Tarde 
14h 

 
 

Polo 1 

▪ Titulares de Cargo; 
▪ Declarados estáveis pela Constituição Federal 

de 1988; 
▪ Celetistas; 

▪ Ocupantes de Função- Atividade; 
▪ Contratados e candidatos à contratação. 

▪ Atribuição para Projetos da Pasta, a novos docentes, 
devidamente selecionados, de acordo com a legislação 
específica, caso houver (CEL / Educação Indígena / Escola da 
Família / ETI / Fundação Casa / PMEC / Sala de Leitura). 

 

OBSERVAÇÃO: 1. Os horários das sessões de atribuição na fase da unidade escolar serão definidos pelo Diretor de Escola. 

2. O horário para entrega de saldos remanescentes da unidade escolar deve ser cumprido. 
3. A Atribuição de Classes/Aulas apenas para professores que se inscreveram para o Processo de Atribuição de Classes e Aulas/2019. 
4. Todos os docentes deverão apresentar, no local da atribuição, nos horários estipulados, OBRIGATORIAMENTE, os documentos pessoais (RG/CPF) e o 

comprovante de inscrição (emitido pela SED) durante as sessões de atribuição. 
5. Os docentes que irão concorrer à atribuição nos termos do artigo 22 da LC 444/1985, deverão apresentar, OBRIGATORIAMENTE, (RG/CPF), comprovante de 

inscrição (emitido pela SED), termo de anuência original, expedido pelo superior imediato (com data atualizada), Modelo CGRH original, preenchido com 
pontos e aulas atribuídas, assinado pelo diretor da unidade escolar sede de controle de exercício do docente. 

6. Docentes que se encontram na condição de estudantes, deverão apresentar, OBRIGATORIAMENTE, comprovante atualizado de matrícula e frequência no 
respectivo curso no momento da atribuição, conforme §§ 8º e 9º do artigo 10 da Resolução SE nº 71/2018. 

7. Docente de Educação Física deverá apresentar prova de registro profissional obtido no sistema CONFEF/CREF, de acordo com o artigo 1º da Lei nº 9696/98 e 
§ 7º do artigo 10 da Resolução SE nº 71/2018. 

8. A não apresentação de qualquer documento elencado acima implica na não atribuição de classes e aulas aos interessados. 
9. As sessões de atribuição se realizarão, no máximo, até as 20h. 
10. No período de 1 a 5/2/2019, estará aberto o cadastro aos docentes e candidatos à contratação inscritos em outras diretorias de ensino e que desejem atuar 

junto a esta Diretoria de Ensino no endereço http://drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet. 
11. O Cronograma de Atribuição durante o ano será publicado posteriormente. 

http://drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet

