
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE 
 

 

A Dirigente Regional de Ensino e a Comissão Regional de Atribuição de Classes e Aulas 

informam que: 

 

1.  As Sessões de Atribuição de Classe e Aulas de forma presencial estão suspensas por tempo 

indeterminado; 

 

2. As Sessões de Atribuição de Classe e Aulas serão realizadas EXCLUSIVAMENTE DE 

FORMA ON-LINE e apenas aulas/classes LIVRES, até que a situação de suspensão, 

devido ao afastamento social, seja normalizada; 

 

3. Para participar do processo de atribuição de classes e aulas, no formato ON-LINE, o 

professor deverá consultar o saldo de aulas no site da Diretoria de Ensino e preencher uma 

ficha demonstrando interesse na participação do processo; 

 

4. O saldo de aulas será disponibilizado, quinzenalmente, às quintas-feiras (conforme 

cronograma abaixo), a partir das 14h, no site da Diretoria de Ensino – link – Atribuição de 

Aulas – Horários, Editais e Bancas: https://depresidenteprudente.educacao.sp.gov.br/editais-

e-bancas_pp/  

 

5. A ficha de demonstração de interesse em participar do processo de atribuição de classes e 

aulas ON-LINE também estará disponível para baixar e preencher no endereço acima; 

 

6.  O prazo para o envio da ficha de interesse do candidato para sessão de atribuição digital é, 

quinzenalmente, às quartas-feiras (conforme cronograma), até às 12h; 

 

7. A ficha de interesse deverá ser enviada por e-mail para a Comissão de Atribuição de Classes 

e Aulas, no seguinte endereço de e-mail: atribuicao.online.pp@gmail.com  

OBS: Este e-mail é EXCLUSIVAMENTE para o envio da ficha de interesse e demais 

documentos dos interessados em participar da atribuição e SOMENTE neste período de 

pandemia. 

 

8. Juntamente com a ficha de interesse, o candidato deverá encaminhar, para o e-mail acima, 

os seguintes documentos escaneados ou fotografados: 

- Comprovante de Inscrição/Classificação 2020, retirado do Portalnet, constando as 

disciplinas de habilitação/qualificação e classificação; 

- Modelo 7, para os que já tiverem aulas atribuídas em 2020; e 

- Horário das aulas que já possui, para comprovação da compatibilidade. 

 

OBS: O docente com aulas atribuídas que não tiver o horário das aulas para enviar por e-

mail, excepcionalmente nesse período de afastamento social, poderá participar da atribuição 

on-line sem apresentar o horário, sendo responsável pela compatibilização dos horários das 

aulas. Informamos que não haverá troca de horários na escola para atendê-los. 

 

9. Após o envio da ficha de interesse e dos documentos solicitados, será feita classificação dos 

interessados e a atribuição a partir das 14h. 

OBS: Durante a atribuição de aulas, a ser realizada pela Comissão de Atribuição, poderá 

haver a necessidade de comunicação com os interessados, por telefone, para esclarecimento 

de eventuais dúvidas. Portanto, solicitamos que fiquem atentos ao telefone no horário 

previsto para a atribuição. 

https://depresidenteprudente.educacao.sp.gov.br/editais-e-bancas_pp/
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10. No dia seguinte à atribuição de classes e aulas, será publicada a lista de todos os candidatos 

que manifestaram interesse e o resultado da atribuição realizada no dia anterior, contendo: o 

nome do professor, RG, escola/disciplina/turmas atribuídas. 

 

Solicitamos que os docentes interessados leiam com muita atenção todas as informações 

disponibilizadas, bem como estejam cientes das regras de atribuição dispostas na Res. SE 71/2018, 

alterada pelas Res. SE 71/2019 e Res. SE 75/2020.  

 

Em caso de dúvida, excepcionalmente neste período, pedimos que entrem em contato pelo e-

mail: atribuicao.online.pp@gmail.com.     

 

CRONOGRAMA 

Data da atribuição 

– a partir das 14h 

Divulgação do Saldo de 

Aulas Livres – após 14h 

Prazo para envio, por e-mail, da ficha e 

documentos para manifestar interesse na 

atribuição – até 12h 

01/04 26/03 01/04 

15/04 09/04 15/04 

29/04 23/04 29/04 

 

FICHA DE INTERESSE 

Documento a ser preenchido e enviado por e-mail pelo docente interessado na classe/aula  –

> Download Ficha Interesse 

 

ENVIO DA FICHA DE INTERESSE E DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 8 

Envio de documentos e tira dúvidas: atribuicao.online.pp@gmail.com.     

  

 

Comissão de Atribuição de Classes e Aulas 

 

 

Dirigente Regional de Ensino 
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