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COMUNICADO nº 11/2019 

 
Data: 14/03/2019  

Assunto: Atribuição de Classes/ Aulas - durante o Ano 
 

Em atendimento ao que dispõe o artigo 29 da Resolução SE Nº 71/2018 
e considerando a necessidade de padronização dos procedimentos a 

serem adotados com relação à atribuição de classes e aulas durante o 

ano de 2019, reiteramos orientações dos comunicados anteriores, 
conforme segue: 

 
1. As sessões de Atribuição de classes/aulas/projetos da pasta – Fase 

Diretoria de Ensino ocorrerão todas as terças-feiras, a partir das 9h, 
na EE Horácio Manley Lane – Av. João Pessoa, 556 – Centro – São 

Roque. 
 

2. A atribuição de classes e aulas deve respeitar as faixas de situação 
funcional e observar 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. 

 
3. 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. 

 
4. As listas de classificação dos docentes contratados e candidatos - 

Categoria O, foram atualizadas e  não serão feitas correções da 
classificação durante as sessões de atribuição. 

 
5. A Unidade Escolar deverá encaminhar o saldo de classes e ou aulas 

remanescentes à Diretoria de Ensino, impreterivelmente, até às 
12h das quintas-feiras. 

 
6. É obrigatória a participação dos docentes que se encontram nas 

seguintes situações: 
 Titular de cargo com jornada de trabalho parcialmente constituída; 

 Titular de cargo adido; 

 Categoria F cumprindo hora de permanência ou com opção de carga 
horária parcialmente atendida; 

 Categoria O – Contratado com carga horária inferior a 19 aulas. 
 

7. Para as sessões de atribuição, o docente com aulas já atribuídas 
deverá estar munido da seguinte documentação: RG, modelo CGRH 

preenchido, horário atualizado de aulas de uma ou mais escolas 
em que atua, inclusive em caso de acúmulo de cargos. 

(Não serão atribuídas aulas sem a apresentação do horário de 
aulas atualizado, assinado pelo diretor.) 
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