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COMUNICADO CAA 08 - 2020 

 
 
ASSUNTO: Atribuição Diretoria Ensino dias 18 e 19/02/2020 

 
 

A Dirigente Regional de Ensino e a Comissão de Atribuição de Classes e Aulas informam que para 

as atribuições a serem realizadas nesta semana, nos dias 18 e 19 de fevereiro, serão atendidos os 

docentes que possuem vínculo com a SEE - Efetivos, Estáveis, Categoria “F”.  

 

Os docentes Categoria “O” com contrato vigente e Candidatos à Contração (listão) das seguintes 

bancas/áreas até a classificação, conforme indicado abaixo:  

 

• Classe – Anos Iniciais: até a classificação de nº 400;  

• Banca Educação Física: licenciados até a classificação de nº 60; 

• Banca Educação Especial –  DI (Deficiente Intelectual)  e TEA: todos os classificados; 

• Banca Educação Especial: Interlocutor – até a classificação nº 100; 

• Banca Humanas (Geografia, História, Sociologia e Filosofia) – todos os licenciados; 

• Banca Arte: todos os  licenciados e Alunos do Último Ano; 

• Banca Linguagens e Códigos (Português e Inglês): todos os licenciados; 

• Banca Exatas e Biológicas (Física, Química, Matemática, Biologia e Ciências): todos os 

licenciados e Alunos do Último Ano; 

• Banca INOVA: todos os licenciados das Bancas de Humanas, Exatas, Códigos e Linguagens, 

Arte e Educação Física.  

 

OBS: 1) os docentes qualificados ( bacharel e demais inscritos) deverão aguardar os próximos 

comunicados para participação nas sessões de atribuição em nível de DE.  

           2)  Todos os interessados deverão estar de posse do RG e da classificação que é obtida no 

endereço eletrônico: portalnet.educacao.sp.gov.br e, o docente que já teve aulas atribuídas, deverá 

apresentar o horário de trabalho (formulário específico). 

 

Solicitam que seja dada ampla divulgação desta informação a todos os interessados. 

 

              São José dos Campos, 14 de fevereiro de 2020. 

 

 

C A A        Maria Beatriz Salles de Oliveira 
Comissão de Atribuição de Aulas    Dirigente Regional de Ensino 


