
 

EDITAL 
 

DIRETORIA DE ENSINO  - REGIÃO DE DIADEMA 
 

ATRIBUIÇÃO DE AULAS DA EJA – 2º SEMESTRE/2019 

 

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de  Diadema, à 
vista do contido na Resolução SE-71/2018,  em decorrência das novas 
quantidades de aulas a serem atribuídas para os cursos de EJA - 2º 
semestre/2019, comunica que:    

       

1) As escolas que oferecem a Modalidade EJA do Ensino  Médio  deverão 
operacionalizar a atribuição de aulas para o 2 º semestre 2019. 
 
2) Solicitamos que as Unidades Escolares com EJA dêem ciência para  os 
professores  com aulas atribuídas no 1 º semestre de 2019, na 
modalidade EJA- Ensino Médio, através de livro de comunicados, do 
cronograma que integra este edital. 
 

 3)    Para fins de atribuição (na Unidade Escolar  e na Diretoria de 
Ensino) somente os professores com aulas atribuídas na  EJA- 1 º 
       semestre 2019, deverão comparecer à sessão de atribuição de aulas. 
Caso já tenham  aulas   em outras Unidades Escolares, trazer a declaração de 
horário.  Se professores estudantes,  deverão trazer na atribuição a Declaração 
de Matrícula e Histórico Escolar Parcial do curso superior atualizados. 
  

4) A Atribuição de aulas em nível de Diretoria de Ensino será realizada na sede 
da Diretoria de Ensino (salão subsolo) – Rua Cristóvão Jaques, 113 – Vila 
Nogueira – Diadema  
 
 
 

  
CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO –EJA-  Ensino Médio: 

  

•         Dia 25 de Julho de 2019 ( 5 ª feira)           
      FASE  1 :  8:00 H nas Unidades Escolares -  atribuição  somente 
das aulas da EJA  para professores que estavam com  aulas da 
EJA ao final do 1º semestre/2019, respeitada as faixas de situação 
funcional e de acordo com a classificação do processo anual de 
atribuição,  para:  

  
➢ constituição de jornada  
➢ constituição de jornada de professores com sede em  outra U. E.   
➢ carga suplementar 
➢ carga suplementar de professores com sede em  outra U. E. 
➢ docentes não efetivos “F” com sede na U.E. 
➢ docentes não efetivos “F” com sede em outra U.E. 
➢ docentes contratados “O” com sede na U.E. 
➢ docentes contratados  “O” com sede em outra U.E. 

 



 

•         Dia 26 de Julho de 2019 ( 6ª feira)        
 FASE  2 :  9:00 H na Diretoria de Ensino - atribuição de aulas 
exclusivamente  da EJA aos professores que estavam com  aulas da 
EJA ao final do 1º semestre/2019 não atendidos ou atendidos 
parcialmente na Unidade Escolar, respeitada as faixas de situação 
funcional e de acordo com a classificação do processo anual de 
atribuição,  para:  
 

➢  constituição de jornada parcialmente constituída 

➢  constituição de jornada de docente adido 

➢  carga suplementar 

➢  docentes não efetivos “F” 

➢  docentes contratados para aumento de carga horária 

➢  docentes contratados em interrupção de exercício 

 

 
 

Liane de Oliveira Bayer 

Dirigente Regional de Ensino – DER de Diadema 


