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Circular n.º 36/2019 - GAB 

Osasco, 01 de fevereiro de 2019. 

 

 

Prezados (as) Diretores (as) 

Prezados (as) Professores (as) Coordenadores, 

 

Assunto: Atribuição de Aulas 2019 

 

  

Prezados (as) Diretores (as) de Escola, 

Prezados (as) Gerentes de Organização Escolar, 
  
  
            O processo inicial de atribuição de aulas 2019 encerrou-se ontem, dia 31-01-2019, com a 

atribuição de Projetos da Pasta. 
            Agradecemos às equipes escolares pelo zelo na condução das etapas e fases Unidade 

Escolar e,  pelo apoio nas Bancas, durante as Fases Diretoria de Ensino. 
            Foram  atribuídas  quase 100 % das aulas.  Porém, sabemos que ainda haverá alguma 

movimentação nestes próximos dias. 
            Por essa razão, reiteramos alguns cuidados a serem tomados pelo Diretor da Escola: 

  
1.     A partir do primeiro dia letivo de 2019, os Diretores de Escola devem assegurar, em 

caráter de prioridade, o efetivo atendimento educacional aos alunos,  em sala de aula, de 

modo que  os docentes que se encontrem designados como Vice Diretor de Escola e 

Professor Coordenador, bem como os docentes que atuam na Salas/Ambientes de Leitura 

ou Professor Mediador e Comunitário,  em sua unidade escolar de exercício, devem reger 

classe ou ministrar aulas, livres e/ou em substituição, a título eventual, que se encontrem 

disponíveis em virtude de inexistência de docente, até que as mesmas sejam atribuídas, 

ainda que não de sua habilitação, exceto a disciplina de Educação Física que exige 

habilitação específica, nos termos da Resolução SE nº1/2019. 
  
2.     A partir de hoje, 1º/02/2019, todas as atribuições deverão atender ao disposto no artigo 

29, da Res. SE 71/2018.  O processo terá duas fases: 
a) Fase 1 - Unidade Escolar – aos docentes efetivos, não efetivos e contratados; 
b) Fase 2 - Diretoria de Ensino – aos docentes efetivos, não efetivos, contratados e 

candidatos à contratação. 
As aulas remanescentes da fase 1 -  Unidade Escolar, serão atribuídas semanalmente 

em nível de Diretoria de Ensino, para garantir o atendimento aos alunos, em conformidade 

com previsto no §3º do artigo 29 da Resolução SE 71/2018. As Unidades Escolares 

receberão o cronograma para a realização da Fase 2,  Diretoria de Ensino. 
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3.     A atribuição de classes e aulas deve respeitar as faixas de situação funcional e 

observados o campo de atuação, a classificação do processo anual de atribuição de classes 

e aulas, bem como a ordem de prioridade dos níveis de habilitação e qualificação docentes. 
  
4.     Os docentes contratados e candidatos à contratação concorrerão às atribuições 

considerando-se a pontuação em nível de Diretoria de Ensino, incluindo-se os pontos de 

processo seletivo, em virtude da lista unificada. 
  

5.     Terminada a fase 1, a Unidade Escolar deverá lançar o saldo de aulas remanescentes na 

planilha eletrônica (saldo de aulas) da Diretoria de Ensino, cujas sessões de atribuição 

serão amplamente divulgadas.   
  

6.     Durante todo o ano, os docentes não-efetivos, que estejam cumprindo horas 

permanência ou que ainda que não atingiram a carga horária de opção, e os docentes 

contratados, que estejam em interrupção de exercício ou com atribuição de aulas em 

quantidade inferior à Jornada Inicial de Trabalho (19 aulas) deverão participar 

obrigatoriamente do processo de atribuição para descaracterização dessas situações. 
  
7.     Ao longo do ano letivo, o professor, que não tenha conseguido completar a composição 

da carga horária de opção, se docente não efetivo, ou a equivalente à Jornada Inicial de 

Trabalho Docente, se contratado, deverá ser encaminhado pelo Diretor de Escola de sua 

unidade de classificação, para participar da atribuição em nível de Diretoria de Ensino, em 

conformidade com o cronograma da respectiva Diretoria. 
  

8.     A Diretoria de Ensino abrirá no período de 5 a 8/02/2019 o “Cadastramento em Outra 

DE”,  para complementação de carga horária aos docentes efetivos, não efetivos e 

contratados, a fim de suprir o déficit de docentes. 
  

            Finalizando, aproveitamos para reforçar aos (às) Senhores (as) a necessidade de 

atenção ao disposto nos artigos 33 e 34 da Resolução mencionada, que discorrem sobre 

acumulação remunerada de dois cargos/funções docentes e das providências anteriores ao 

exercício, respectivamente. 
  
            Antecipadamente agradecemos pela atenção. 

 

Atenciosamente, 

 
Irene Machado Pantelidakis. 

R.G. 17.594.614 

Dirigente Regional de Ensino 

 


