
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE DIADEMA 
SALDO de AULAS e Convocação para ATRIBUIÇÃO de Aulas On-line dia 29/05/2020 7 

EA/02/AAA2020 
ATENÇÃO: EM VIRTUDE DA ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS 

CORPUS CHRISTI De 11/06 para 22/05 
REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA De 09/07 para 25/05 

Processo de atribuição de classes e aulas/2020 on-line ocorrerá na próxima sexta-feira (29/05/20) 
 Sessão de Atribuição de Aulas on-line no dia 29/05/2020, no site da Diretoria de Ensino de Diadema, com 
preenchimento OBRIGATÓRIO da ficha de interesse pelo professor. Seguindo a Resolução SE 71/2018 
alterada pela Resolução 71/2019. 
 
Bancas: Arte, Educação Especial e Libras; 

Bancas: Língua Portuguesa e Inglês; 

Bancas: Ciências Exatas, Ciências Humanas; 

 
Poderão participar da atribuição de aulas o professor efetivo para constituir jornada e carga suplementar, 
encaminhados, via ofício pelas Unidades Escolares. Em cumprimento nos termos do Parágrafo 1º do item II do 
artigo 29 da Resolução SE 71 de 2018, alterada pela Resolução 71/2019, ficam CONVOCADOS 
NOMINALMENTE CLIQUE AQUI pela Dirigente Regional de Ensino, com lauda de convocação publicada em 
DIARIO OFICIAL (DOE de 20/05/2020 e 21/05/2020) a participar obrigatoriamente da sessão de atribuição no 
dia 29/05/2020, os docentes, OFA “F”com aulas de permanência, os docentes OFA “F” que ainda não atingiram 
a carga horária pretendida na inscrição do GDAE e docente com contrato ativo “O” com menos de 19 aulas 
atribuídas, conforme chamada no DOE.  
Excetuam-se desta convocação os docentes que estejam afastados em licença saúde, readaptados e 
designados e candidatos do Cadastro emergencial.  

Do processo de inscrição obrigatório será realizado pelo próprio candidato  semanalmente a cada 
intenção de participação do candidato, inclusive os candidatos convocados via DOE conforme 
encaminhamento da U.E sede sendo sua inscrição realizada pelo candidato e não pela U.E com o 
preenchimento de todos os campos de situação funcional, número de aulas, unidade sede ativa, unidades 
pretendidas, bem como horário disponível, disciplina e turmas que pretende concorrer de acordo com a 
classificação dos inscritos conforme classificação de atendimento específico. Os candidatos realizarão a 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/05/convocao-29_05_2020_dediadema.pdf


devida inscrição no link  disponibilizado na página Diretoria de ensino: Ficha de demonstração de interesse 

para sessão de atribuição de aulas livres ou em substituição - DE DIADEMA 
1) Do Processo e encaminhamentos quanto a declaração de horário e ou acúmulo de aulas já atribuídas, 

preferencialmente em horário comercial 08h00 às 17h00 – exceto feriados, sábado e domingo SOMENTE 
NESTE ENDEREÇO ELETRÔNICO:   via e-mail: dediadema_atribuicao@outlook.com, o envio a 
qualquer outro e-mail será desconsiderado. 

 
Atenção: encerramento de inscrições no link e envio de declaração horário/acúmulo até 28/05/2020 – 09h da 
manhã orientamos quanto à realização do Processo de Atribuição a consulta prévia do saldo de aulas e ou 
classes a ser disponibilizado na página desta Diretoria de Ensino, não havendo saldo de classes ou da 
disciplina especifica bem como novos candidatos a contratação Cadastro emergencial não há necessidade de 
inscrição. 
Att. 
Comissão de Atribuição 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://forms.gle/JsgmqgykprD4R6SCA
https://forms.gle/JsgmqgykprD4R6SCA

