
INFORMAÇÃO 

ATRIBUIÇÃO DE AULAS 2019 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE VOTORANTIM 

 

Cronograma para a divulgação da classificação dos inscritos no 

PROCESSO INICIAL DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS DE 2019 de 

acordo com a Portaria CGRH-11, de 26-12-2018:  

 

A divulgação da classificação dos inscritos estará disponível, 

exclusivamente no endereço http://portalnet.educacao.sp.gov.br, na 

seguinte conformidade:  

I. Titulares de Cargo: 

 a) 11-01-2019 - divulgação da classificação na WEB, a partir das 14 

horas; 

 b) 11 a 15-01-2019 - prazo para interposição de recursos, bem como 

para alteração de opção de jornada e Artigo 22 no endereço eletrônico 

http://portalnet.educacao.sp.gov.br, até às 18 horas;  

c) 11 a 16-01-2019 - deferimento/indeferimento dos recursos no 

endereço eletrônico http://portalnet.educacao.sp.gov.br, até às 18 

horas;  

d) 17-01-2019 - divulgação da Classificação Final pós-recurso, a partir 

das 14 horas. 

 II. Docentes das Categorias “P”, “N”, “F”: 

 a) 15-01-2019 - divulgação da classificação na WEB, a partir das 14 

horas; 

 b) 15 a 17-01-2019 - prazo para interposição de recursos, bem como 

para alteração de opção de carga horária e transferência de Diretoria 



de Ensino no endereço eletrônico http://portalnet.educacao.sp.gov.br, 

até às 18 horas;  

c) 15 a 18-01-2019 - deferimento/indeferimento dos recursos no 

endereço eletrônico http://portalnet.educacao.sp.gov.br, até às 18 

horas; 

 d) 22-01-2019 - divulgação da Classificação Final pós-recurso, a partir 

das 14 horas.  

III. Docentes Contratados em 2016, 2017, 2018 e candidatos à 

contratação oriundos do Processo Seletivo Simplificado para 

Docentes 2018/2019: 

  15-01-2019 – divulgação da classificação na WEB, a partir das 14 horas; 

 15 a 17-01-2019 – prazo para interposição de recursos no endereço 

eletrônico http://portalnet.educacao.sp.gov.br, até às 18 horas; 

 15 a 18-01-2019 – deferimento/indeferimento recursos no endereço 

eletrônico http://portalnet.educacao.sp.gov.br, até às 18 horas;  

22-01-2019 – divulgação da classificação final pós recursos, a partir das 

14 horas. 

➢ Os docentes e candidatos à contratação, poderão interpor 

recurso referente à pontuação, habilitação/qualificação e dados 

pessoais, exclusivamente no endereço 

http://portalnet.educacao.sp.gov.br, devendo apresentar 

documentação comprobatória na Diretoria de Ensino. 

➢ Os recursos solicitados e não fundamentados serão indeferidos 

pela Diretoria de Ensino. 

➢ A Diretoria de Ensino deverá registrar a atualização dos docentes 

no sistema Portalnet - Contagem de Tempo (para pontuação), 

Formação Curricular (para habilitação/qualificação), e Dados 

Pessoais (para dados pessoais), conforme períodos estipulados 

para fins de classificação. 


