
COMUNICADO 

A Dirigente de Ensino da Região de Ourinhos comunica aos 

docentes Efetivos, Categoria F e Categoria O ( inclusive com interrupção de 

exercício) que as sessões de atribuição de Classe e Aulas de forma presencial 

estão suspensas por tempo indeterminado. Sendo assim, as sessões de 

atribuição de Classe e Aulas serão realizadas, EXCLUSIVAMENTE DE 

FORMA ON-LINE, até que a situação de suspensão seja normalizada. 

Para tanto, serão disponibilizados os saldos de classes e aulas no 

link https://deourinhos.educacao.sp.gov.br/atribuicao-de-aulas-editais/ toda 

quarta-feira para consulta dos interessados e envio da Ficha de Interesse 

Docente. 

O prazo para o envio da Ficha de Interesse Docente para sessão de 

atribuição é na quinta-feira até as 16h59 e o interessado que já tiver aulas 

atribuídas será responsável pela compatibilização dos horários das aulas, não 

havendo necessidade de apresentação de declaração de horário, conforme 

exigido nas sessões de atribuição presencial. 

O interessado que já tiver aulas atribuídas deverá apresentar seu 

horário no ato do exercício na ESCOLA e, em havendo incompatibilidade nos 

horários na data-base da atribuição, terá a atribuição tornada sem efeito e 

impedido de participar de novas atribuições durante o ano de 2020.  

Comunica que todos os campos da Ficha de Interesse Docente 

deverão estar preenchidos e que o não preenchimento poderá acarretar a 

exclusão da participação na sessão de atribuição pleiteada. Após encerrada a 

compatibilização do processo, o resultado da atribuição será divulgado 

https://deourinhos.educacao.sp.gov.br/ . 

A atribuição obedecerá a situação funcional e a classificação da 

Diretoria de Ensino de Ourinhos e o docente deverá entrar em contato com a 

escola onde teve aulas atribuídas para entrar em exercício e receber o 

pagamento por essas aulas.  

A Diretoria de Ensino não se responsabilizará por e-mails não 

encaminhados pelos candidatos em decorrência de problemas técnicos, tais 

como: falhas ou congestionamento de linhas de comunicação, bem como de 

https://deourinhos.educacao.sp.gov.br/atribuicao-de-aulas-editais/
https://deourinhos.educacao.sp.gov.br/


outros fatores que inviabilizem a transferência de dados e após o dia e horário 

estabelecidos. 

Casos omissos serão analisados pela Comissão de Atribuição de 

Aulas da Diretoria de Ensino de Ourinhos. 

 

 

RESUMO 

Divulgação das classes e aulas disponíveis no site da Diretoria de Ensino: 

quarta-feira. 

Envio da Ficha de Interesse: quinta-feira até as 16h59. 

E-mail para envio da Ficha de Interesse: atribuicaodero@gmail.com  

Divulgação do resultado da atribuição: https://deourinhos.educacao.sp.gov.br/ 

 

 

Ourinhos, 22 de Abril de 2020. 

 

 

 

 

Silvia Maria Rodrigues Nunes Cantarin  
Dirigente de Ensino 
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