
 
 

EDITAL DE 03/02/2020 

 

O Dirigente Regional de Ensino no uso de suas atribuições e competências legais 

informa todos os interessados, devidamente inscritos no processo de atribuição de 

classes e aulas para o ano letivo de 2020, para participarem da sessão de Atribuição de 

Classes e Aulas, nos termos do artigo 29 da Resolução SE 71, de 22-11-2018 e suas 

respectivas alterações, conforme segue: 

• Local: Diretoria de Ensino – Região de Capivari 

• Endereço: Rua Regente Feijó, 773 – Centro – Capivari -SP. 

• Data e Horário: (informação abaixo). 

 

Documentação necessária:  

1. Documento de Identidade (RG);  

2. Se já possuir aulas atribuídas no ano letivo 2020: Modelo CGRH (fornecido pela 

unidade escolar) e declaração atualizada de seu horário de trabalho, expedida 

pela direção da(s) escola(s) em que se encontre em exercício, inclusive com as 

aulas de trabalho pedagógico coletivo - ATPC ; 

3. Comprovante de inscrição no processo de atribuição de classes e aulas para o 

ano letivo de 2020 a ser impresso do sistema PortalNet, conforme tutorial 

exposto no site da DER Capivari (https://decapivari.educacao.sp.gov.br/tutorial-

para-obter-acesso-ao-sistema-portal-net/). 
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Data Horário/ Banca Atribuição/ Convocados 

11/02/2020 

Sala 16 

9h 

  Libras/ Interlocutor de Libras 
• Docentes inscritos em Libras 

11/02/2020 

Sala 16 

9h 

DOCENTES HABILITADOS 

Docentes e candidatos com 

LICENCIATURA PLENA 

• Titulares de Cargo  

•  Ocupantes de função atividade – Cat. F: 

obrigatoriamente aos que possuem menos de 19 aulas 

e/ou com quantidade de aulas inferior a jornada de opção 

11/02/2020 

Sala 16 

10h  

DOCENTES HABILITADOS 

Docentes e candidatos com 

LICENCIATURA PLENA 

• Docentes Habilitados- Docentes Contratados (Cat. 

O) e Candidatos à Contratação 

CLASSIFICAÇÃO GERAL 01 AO 180 

11/02/2020 

Sala 16 

13h30min 

DOCENTES HABILITADOS 

Docentes e candidatos com 

LICENCIATURA PLENA 

• Docentes Habilitados- Docentes Contratados (Cat. 

O) e Candidatos à Contratação 

CLASSIFICAÇÃO GERAL 181 AO 320 

12/02/2020 

Sala 16 

9h 

DOCENTES HABILITADOS 

Docentes e candidatos com 

LICENCIATURA PLENA 

• Docentes Habilitados- Docentes Contratados (Cat. 

O) e Candidatos à Contratação 

CLASSIFICAÇÃO GERAL 321 até final e correlatas (Pedagogia) 

12/02/2020 

Sala 16 

13h30 

DOCENTES QUALIFICADOS 

Docentes e candidatos 

portadores de Licenciatura Curta, 

alunos de último ano de 

licenciatura plena, 

Bacharel/tecnólogo; alunos de 

último ano de bacharelado ou 

tecnologia. 

Sala 16  

Docentes QUALIFICADOS: 

1 – portadores de diploma de Licenciatura Curta; 

2 – alunos de último ano de curso, devidamente reconhecido, de 

Licenciatura Plena na disciplina a ser atribuída; 

3 – portadores de diploma de Bacharel ou de Tecnólogo de nível 

superior, desde que na área da disciplina a ser atribuída, 

identificada pelo histórico do curso; 

4 – alunos do último ano de curso devidamente reconhecido de 

Bacharelado ou de Tecnologia de nível superior, desde que da 

área da disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico 

escolar do curso.  

                                                                                   Capivari, 03 de fevereiro de 2020. 

Edivilson Cardoso Rafaeta 
Dirigente Regional de Ensino 

RG 26.747.445-3 


