
 

Atribuição de Classes/Aulas 
2º Semestre – 2019 

 
Local: Diretoria de Ensino  
Datas: 02/08, 09/08, 16/08, 23/08, 30/08, 13/09, 20/09, 
27/09, 04/10, 11/10, 18/10, 25/10, 01/11, 08/11, 
22/11/2019*  
 
8h00: Titulares de cargo da Diretoria de Ensino (todas as 
disciplinas)  
8h20: Categoria F da Diretoria de Ensino (todas as 
disciplinas)  
 
Categoria O e Candidatos à Contratação da Diretoria de 
Ensino - Lista Geral da Diretoria de Ensino (inclusive os do 
Cadastramento Emergencial) conforme horário abaixo: 
9h: Classe, Educação Especial, Libras, Arte e Educação 
Física  
9h30: Português, Inglês e Espanhol  
10h10: Geografia, História, Filosofia e Sociologia  
10h50: Biologia, Ciências, Física, Química e Matemática  
11h40: Alunos de Último Ano e Bacharéis  
11h50: Cadastramento de outra Diretoria de Ensino  
 
Nas sessões de atribuição de classes e/ou aulas na 
unidade escolar ou na Diretoria de Ensino, o docente 
deverá apresentar declaração oficial e atualizada de seu 
horário de trabalho elaborado pela escola sede contendo 
todas aulas, inclusive com as ATPCs.  
As aulas de Educação Física serão atribuídas em 
observância à Lei Estadual 11361/2003 apenas a docentes 
e candidatos devidamente habilitados, portadores de 
diploma de licenciatura plena nessa disciplina. Para tanto o 
docente ou candidato à contratação deverá apresentar seu 
diploma de Licenciatura Plena e a prova do registro 
profissional obtido no Sistema CONFEF/CREFs, de acordo 
com o que estabelece o artigo 1º da Lei 9696/1998.  



O docente ou candidato à contratação inscrito com a 
formação em Pedagogia deverá apresentar seu diploma 
registrado.  
O docente ou candidato à contratação que se encontrar na 
condição de aluno e que venha participar do processo de 
atribuição de classe/aulas deverá comprovar, no momento 
da atribuição, sua matrícula e a frequência no respectivo 
curso.  
* Qualquer alteração nas datas será divulgada no Site da 
Diretoria de Ensino.  
 
 

Ourinhos, 26 de Julho de 2019.  
 
 
 

Silvia Maria Rodrigues Nunes Cantarin  
Dirigente de Ensino 


