
  
ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS DURANTE O ANO DE 2020 

  

A  Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Tupã, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com os dispositivos da 
Resolução SE-71, de 22/11/2018, alterada pela Resolução SE-71, de 
16/12/2019 e Resolução SE-01, de 03/01/2020, COMUNICA aos docentes 
inscritos no processo de atribuição de classes e aulas junto a esta Diretoria 
de Ensino para o ano de 2020, bem como aos demais interessados, a 
realização da primeira sessão de atribuição de classes e aulas deste ano 
letivo, que será dividida em dois períodos, como segue abaixo: 
 
1. DIA DA ATRIBUIÇÃO: 13/02/2020 (QUINTA-FEIRA); 
2. LOCAL: Diretoria de Ensino Região de Tupã 
3. ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 900 – Centro 
 
4. PÚBLICO ALVO: Professores efetivos, docentes ocupantes de função-
atividade (Categoria “F”), professores contratados (Categoria “O”) e 
candidatos à contratação, portadores de Licenciatura Plena, Licenciatura 
Curta, Aluno de Último Ano e Bacharel/Tecnólogo; 
 
5. PRIMEIRO PERÍODO: 
Horário: 8h30 
5.1. COMPONENTES CURRICULARES: Educação Especial - Interlocutor em 
Libras, Professor Auxiliar Pedagogo e Sala de Recurso - Classes. 
 
6. SEGUNDO PERÍODO: 
Horário: 10h 
6.1. COMPONENTES CURRICULARES: Arte, Educação Física, Inglês, Língua 
Portuguesa, Filosofia, Geografia, História, Sociologia, Matemática, Física, 
Química, Biologia, Ciências Físicas e Biológicas e Inova Educação (Eletivas, 
Projeto de Vida, Tecnologia/Inovação). 
 Obs: Previsão de horário para almoço: 12h às 13h 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 
a) Os editais dessa sessão de atribuição de classes e aulas estarão 
disponíveis no mural e no site da Diretoria de Ensino no próximo dia 
11/02/2020 (terça-feira). Poderá não haver saldo de aulas de algum dos 
componentes curriculares objeto de atribuição, conforme relacionados 
acima; 



b) Para quem já teve aulas atribuídas, é obrigatório comparecer com o 
Modelo CGRH original e o horário de trabalho atualizado, com assinatura 
do Diretor da Escola; 
c) O aluno de último ano que comparecer na sessão de atribuição de 
classes e aulas precisa apresentar o comprovante da matrícula neste 
primeiro semestre letivo de 2020 no respectivo Curso de Graduação; 
d) Solicitamos que o professor compareça com um comprovante de sua 
inscrição para atribuição de classes e aulas neste ano de 2020, disponível 
no portalnet.educacao.sp.gov.br, caso o interessado tenha condições de 
acessar esse documento; 
e) Nas atribuições de classes e aulas em nível de Diretoria de Ensino sempre 
será utilizada a Classificação Geral Final, respeitando-se os critérios de 
formação curricular e de situação funcional do professor; 
f) Para atribuição dos Componentes Curriculares do Inova Educação 
(Eletiva, Projeto de Vida, Tecnologia/Inovação), além dessa classificação 
geral, também serão utilizados os critérios específicos para essas 
disciplinas, que poderão ser atribuídas para PEB II – Aula, PEB II – Educação 
Especial e PEB I – Classe; 
g) A Diretoria de Ensino de Tupã não realizará acerto manual na 
classificação dos professores contratados (Categoria “O”) ou Candidato à 
Contratação no momento das atribuições que serão realizadas no próximo 
dia 13/02/2020 (Quinta-Feira); 
h) Os Candidatos à Contratação poderão procurar a Diretoria de Ensino de 
Tupã nos próximos dias 11 e 12 de fevereiro de 2020, no horário das 8h às 
12 ou das 13h às 17h para solicitar acerto ou conferência na inscrição. Os 
Professores Contratados (Categoria “O”) deverão procurar sua escola 
sede para essa mesma finalidade, que por sua vez, entrará em contato 
com a DE para providenciar algum acerto ou correção; 
i) Demais informações poderão ser obtidas junto à Comissão Regional de 
Atribuição de Classes e Aulas da Diretoria de Ensino de Tupã, através do 
telefone: (14) 3404-3115 / 3404-3117. 
  

Tupã, 10 de janeiro de 2020.  

 

Lucimeire Rodrigues Adorno 
RG 14.068.956-4 

Dirigente Regional de Ensino 


