
 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 
Comunicado CAA nº 24/ 2020  

 
ASSUNTO: atribuição à distância 
 

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

considerando a situação vivenciada, no contexto da pandemia COVID-19 (Novo Coronavírus), as 

sessões de atribuição de Classes e Aulas, fase Diretoria de Ensino, ocorrerão à distância, na 

seguinte conformidade: 

 

1) Somente poderão participar das sessões de atribuição os docentes que já possuem vínculo 

com a SEDUC: Titular de Cargo, Cat. F e Cat. O com contrato ativo; 

 

2) Os docentes Cat. V (eventual) e Candidatos à Contratação, não poderão participar em 

virtude da vedação de abertura de Contrato por Tempo Determinado estabelecido pelo 

Decreto   Nº 64.898, de 31 de março de 2020; 

 

3) É vedada a atribuição de classes e aulas para docentes afastados a qualquer título. 

 

4) Consultar o saldo para atribuição (https://desjcampos.educacao.sp.gov.br/atribuicao-

a-distancia/); 

 

5) Somente para banca de Classes (Anos Iniciais), poderão participar da inscrição e atribuição, 

os docentes com vínculo ativo com a SEDUC (contrato O ativo) e classificados até o 

número 500. 

 

6) Preencher corretamente o formulário abaixo, SOMENTE após confirmar a existência de 

saldo(s) da(s) disciplina(s) constante de sua inscrição e enviar dentro dos prazos exigidos; 

 

7)  A classificação será efetuada entre os inscritos e, caso as aulas estejam disponíveis, 

respeitando a classificação, serão atribuídas e o docente comunicado do resultado da 

atribuição, pela escola, por e-mail e telefone, até às 10 horas do dia posterior à atribuição. 

 

8) A classificação, dia e resultado da atribuição serão em conformidade com o quadro abaixo 

relacionado:  

Área Classificação Dia atribuição Resultado 

Atribuição 

Ciências da Natureza (Mat., Fís., Quím., 

Ciênc., Bio.) 

02/06 04/06 05/06 

Ciências Humanas (Filosofia, História e 

Geografia) 

05/06 08/06 10/06 

Códigos e Linguagens (Port., Inglês) 09/06 10/06 10/06 

Códigos e Linguagens (Art., Educ. Fís.) 15/06 18/06 19/06 

Classe  15/06 18/06 19/06 

Educação Especial (TEA e DI) 18/06 22/06 23/06 

https://desjcampos.educacao.sp.gov.br/atribuicao-a-distancia/
https://desjcampos.educacao.sp.gov.br/atribuicao-a-distancia/


 

 

 

 

9) No dia e horário da atribuição estipulados acima, os docentes que se inscreveram, se 

possível, deverão manter o telefone ligado caso a CAA tenha necessidade de contatá-lo para 

eventuais esclarecimentos pertinentes à sessão de atribuição. 

 

10) Dias e horário de recebimento do formulário de inscrição: 29/05 até as 16h do dia 30/05. 

 

11) Ao clicar em ENVIAR o formulário, o docente declara: a) possuir vínculo ativo com a 

SEDUC (titular de cargo, Cat. F e Cat. O com contrato ativo; b) estar ciente dos termos da 

Resolução nº 71/2018 e alterações, que dispõe sobre o processo anual de atribuição de 

classes e aulas, assim como das demais normas que regulamentam o processo; c) que o 

horário da(s) turma(s)  é compatível com carga horária já atribuída,  bem  como de demais  

atividades públicas (acúmulo cargo/função) ou privadas que porventura exerça; d) saber 

que não é possível desistir das aulas/classe atribuídas. 

 

12) O docente que já tem aulas atribuídas, não poderá desistir ou trocar as aulas e, somente 

poderá requerer as aulas que são compatíveis com os horários das aulas e ATPCs que já 

integram sua carga horária semanal de trabalho. 

 

13) Formulário de inscrição disponível nos dias 29 e 30/05/2020 até às 16h 

(https://forms.gle/hmf1ZGq56Y6pUWJr9) para participar da sessão de atribuição. 

 

14)  O formulário de inscrição preenchido em desacordo com as instruções acima será 
invalidado. 
 

 

 

São José dos Campos, 28 de maio de 2020.  

 

 

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

 

Eletivas, Projeto de Vida e Tecnologia 18/06 22/06 23/06 

https://forms.gle/hmf1ZGq56Y6pUWJr9

