
DIRETORIA DE ENSINO DE SÃO ROQUE  
CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS 

2020 
Resolução SE Res. SE 71/2018 , alterada pela Res. SE 72/2019,alterada Res. 76/2020, Portaria a 

CGRH nº 09 de 16-12-2019 

Data  Local  Horário  Ocorrências  

 ETAPA I - Habilitados  

20/01/2020  
Segunda-feira  

Fase 1 

U.E.  
Manhã  Titulares de Cargo:  

a) Constituição de Jornada  

b) Composição de jornada 

c) Ampliação de Jornada  
d) Carga suplementar de trabalho docente 

 

        

21/01/2020 

 Terça-feira  
Fase 2 

D.E.  
14 horas  

Tarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulares de cargo, não atendidos, parcial ou integralmente em nível de  
U.E., para  

a) Constituição de jornada, na seguinte ordem:  
a.1 – aos docentes não atendidos totalmente, na Fase1   
a.2 – aos adidos, em caráter obrigatório  

(seguindo a ordem de classificação na Diretoria de Ensino) 

       b) Composição de Jornada, na seguinte ordem:   
               b.1 – aos parcialmente atendidos na constituição  
               b.2 – aos adidos, em caráter obrigatório. 

(seguindo a ordem de classificação na Diretoria de Ensino) 

        c) Carga suplementar de trabalho docente, aos Titulares de Cargo não 
atendidos na U.E.  

         

        

22/01/2020  
quarta-feira  

Fase 3 

D.E.  
9 horas  

Manhã 

 

 

 

11 horas 

Conferência das planilhas - Diretor de Escola e Supervisor de Ensino para 

atribuição do Artigo 22. 

Designação nos termos do Artigo 22 da LC 444/85: apresentar 

comprovante de inscrição do GDAE atualizado e o modelo CGRH   

 

Recondução CEL(Titular de cargo), Sistema Prisional,(Titular de cargo/ 

adido) , Sala de Leitura(todos), PMEC(todos), de acordo com a legislação 

vigente. 

 

        

22/01/2020 

Quarta-feira 

Fase 4 

U.E 

 Tarde Ocupante de Função Atividade (OFA)  
a. Atendimento a opção de carga horária  
b. Atendimento ao aumento de carga horária 

  

        

23/01/2020 

 quinta-feira  
Fase 5 

D.E.   
9 horas  

Manhã 

Ocupante de Função Atividade (OFA) 

          a. Atendimento a opção de carga horária  

          b. Atendimento ao aumento de carga horária  
Interlocutor – Libras, Sistema Prisional e CEL (Recondução)  

 

        

23/01/2020 

quinta-feira 

 

Fase 6 

D.E. 

Tarde 

14 horas 

 

Docentes Contratados - Categoria O com contrato vigente 2017/2018/2019 

Candidato a Contratação (caso existam vagas autorizadas) 

 Interlocutor – Libras 

 

24/01/2020  
sexta-feira  

Fase 6 

D.E.  
Manhã  Docentes Contratados - Categoria O com contrato vigente 2017/2018/2019 

Candidato a Contratação (caso existam vagas autorizadas) 

 Interlocutor – Libras 



 

 ETAPA II - Qualificados  

24/01/2020  
sexta-feira 

 

 

 

 
 

Fase 2 

D.E. 
14 horas 

Tarde  
Aos professores Titulares de Cargo, OFA F, Docentes contratados não 
atendidos totalmente nas unidades escolares habilitados ou com uma destas 

qualificações:  
1- Portadores de diploma de outra Licenciatura Plena que não a do 

vínculo;  
2- Portadores de diploma de Licenciatura Curta;  
3- Alunos do último ano do curso de Licenciatura Plena na disciplina 

a ser atribuída;  
4- Portadores de diploma de Bacharel ou de Tecnólogo de nível 

superior, desde que na área da disciplina a ser atribuída;  
5- Alunos do último ano do curso de Bacharelado ou de Tecnologia 

de nível superior, desde que da área da disciplina a ser atribuída;  
 

D.E.  15 horas 

Tarde 
Interlocutor - Libras 

 

Projetos da Pasta  

(CEL, Prisional, Sala de Leitura, Escola da Família,PMEC) a candidatos 

novos nos projetos, esgotadas as aulas regulares. 

 

        

Observações:   
1- Interlocutor em Libras e Apoio Pedagógico Especializado - APE, serão atribuídos no processo regular, nas datas de 

atribuição de acordo com a situação funcional.  
2- Todas as aulas atribuídas deverão ser digitadas no sistema online (Diretoria de Ensino e Unidade Escolar).  
3- As turmas de ACD, de Educação Física (período noturno), que no final do ano letivo estiverem funcionando com 

regularidade, nas modalidades e gênero existentes, tendo sido mantidas pelo Conselho de Escola, poderão ser 

atribuídas no processo inicial, preferencialmente aos titulares de cargo;  
4- O docente que se encontra na condição de aluno, caso participe do processo de atribuição de classe/aula deverá 

comprovar matrícula e frequência no respectivo curso no momento da atribuição.  
5- A atribuição de Classe/Aulas em Nível de D.E. será realizada na EE Horácio Manley Lane – Avenida João Pessoa, nº 

556, Centro, São Roque. 
6-  Informações -  http://desaoroque.educacao.sp.gov.br  

  

Comissão de Atribuição de Classe/Aulas - 2020  

  

  

  

http://desaoroque.educacao.sp.gov.br/
http://desaoroque.edunet.sp.gov.br/

