
A PRÓXIMA ATRIBUIÇÃO SERÁ DIA 19/02/2020 – QUARTA-
FEIRA – NA DIRETORIA DE ENSINO.  

AS DEMAIS ATRIBUIÇÕES, DURANTE O ANO DE 2020 
OCORRERÃO ÀS QUARTAS-FEIRAS, CONFORME DATAS E 

HORÁRIOS ABAIXO ESPECIFICADOS:  
 
*PEB I E SALA DE RECURSO E/OU ITINERÂNCIA - (Classe e SR) às 
quartas-feiras - às 8h - Diretoria de Ensino: Sala 27.  
 
*EXATAS – (Matemática, Física, Química, Biologia, Ciências) às 
quartas-feiras – às 8h - Diretoria de Ensino: Sala 26. 
 
*LÍNGUA PORT/INGLÊS – (Português, Inglês) às quartas-feiras – 
às 9h - Diretoria de Ensino: Sala 19. 
 
*HUMANAS – (História, Geografia, E. Religioso, Filosofia e 
Sociologia) - às quartas-feiras – às 14h – Diretoria de Ensino - 
Sala 19. 
 
*ED. FÍSICA E ARTE: às quartas-feiras - às 14h – Diretoria de 
Ensino - Sala 26. 
 
*INOVA - (Eletivas, Projeto de Vida e Tecnologia) às quartas-
feiras – às 15h - Diretoria de Ensino - sala 26. 
 
OBS: Atribuição de Interlocutor (libras) e PA (Professor Auxiliar) 
– Verificar sempre no Edital a data e horário, pois nem sempre 
ocorre na quarta-feira. 

 
DAS OBRIGAÇÕES PARA PARTICIPAR DA ATRIBUIÇÃO: O Professor deverá trazer os 

documentos necessários e obrigatórios à participação nas sessões de atribuição, sendo: 

 1 – Documento de identidade oficial com foto, original e em bom estado de conservação; 

 2 - Diplomas e/ou certificados e históricos.  

3 – Declaração atualizada do Horário de Trabalho Docente emitido pelo Diretor: o docente 

que já ministra aulas na rede estadual ou outra, deve apresentar, obrigatoriamente, (§ 6° do 

artigo 29 da RES SE 71/2018), a declaração atualizada do Horário de Trabalho Docente, 

expedida pelo Diretor de todas as Unidades Escolares que possui aula(s) atribuída(s), para 

que não ocorra atribuição de aulas em horários concomitantes, para que se verifique a 

distância entre as unidades e para que não ultrapasse o limite de diário de horas/aulas de 

trabalho, incluídas as ATPCs; 3 - A Declaração atualizada de Horário de Trabalho Docente 

deve conter a distribuição das aulas pelos turnos e pelos dias da semana e também todos os 

horários de ATPC da(s) Unidade(s) Escolar(es). 


