COMUNICADO COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS, DE 17/07/2019
ASSUNTO: Atribuição de aulas da Educação de Jovens e Adultos – 2º SEMESTRE/2019
Com o objetivo de garantir a uniformidade de critérios da atribuição, o Dirigente Regional de Ensino da
Diretoria de Ensino da Região de Suzano, nos termos do Artigo 13 da Resolução SE 71/2018, comunica que a atribuição
das aulas da EJA para o 2º semestre do ano letivo de 2019 deverá ocorrer, prioritariamente, aos docentes que já
tinham aulas atribuídas de EJA no 1º semestre/2019 conforme cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO - EJA - 2º SEMESTRE/2019
DATA

HORÁRIO

LOCAL

FASE 1
08h
Unidade Escolar

24/07/2014
(quarta-feira)

Das 13h às
14h

EE Carlos Molteni

FASE 2 – DE
25/07/2019
(quinta-feira)

09h

Ao
término
da Fase 2

EE Carlos Molteni
R. Tereza Clementina
Tomazini de Freitas,105 Pq Mª Helena-Suzano

EE Carlos Molteni

EVENTO
a) completar jornada de trabalho parcialmente constituída, ou, constituir
jornada do adido da própria escola, por ordem de classificação;
b) constituição de jornada que esteja sendo completada em outra escola;
c) constituição de jornada do removido ex officio com opção de retorno,
somente com a disciplina do cargo;
d) composição de jornada;
e) carga suplementar do titular classificado, bem como os que estiverem em
exercício na unidade escolar nesta ordem;
f) aumento de carga horária a docentes não efetivos, e/ou para
descaracterizar as horas de permanência, bem como os que estiverem em
exercício na unidade escolar nessa ordem;
g) aumento de carga horária a docentes contratados, classificados na
unidade escolar, bem como os que estiverem em exercício na unidade
escolar, por ordem de classificação.

➢ Entrega de impressos:
- Saldo de aulas (bate e volta) - inclusive os saldos zerados;
- Relação dos efetivos não atendidos na Constituição de Jornada, por
disciplina, inclusive como PREJUDICADO.
- Relação dos docentes da Categoria “F” não atendidos na Composição da
Carga Horária de opção e dos docentes contratados, por banca, inclusive
como PREJUDICADO.

a) constituição ou composição da Jornada parcialmente constituída, ou
constituição ou composição da jornada de docente adido, por ordem de
classificação;
b) composição de carga suplementar;
c) aumento de carga horária a docentes não efetivos e/ou para
descaracterizar as horas de permanência;
d) aumento de carga horária e/ou composição de carga a docentes
contratados
Retirada do saldo

➢ Atribuição do saldo remanescente da EJA e demais aulas regulares:
26/07/2019
(sexta-feira)

FASE 1
9h
Unidade Escolar

- Todos os docentes com aulas atribuídas na unidade escolar, atendendo à
ordem de prioridade determinada no inciso I do Artigo 29 da Resolução SE
71/2018 (Fase 1 – de Unidade Escolar).
Obs. A alínea “e” do Artigo 29 refere-se apenas às aulas regulares, uma vez
que é vedada a ampliação de jornada de trabalho com aulas da EJA (art 22).

