
 

  GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO –  REGIÃO DE LINS  

EE PROFª ROSA SALLES LEITE PENTEADO –  CIE:  026372   

MUNICÍPIO:  Getul ina /SP.  

 

 

EDITAL  -  AULAS 

A Direção da E.E. PROFª ROSA SALLES LEITE PENTEADO convoca os professores PEB II 

habilitados ou qualificados e cadastrados na Diretoria de Ensino - Região de Lins, interessados em ministrar aulas do 

Ensino Fundamental nesta U.E. para participarem da sessão de atribuição de aulas a realizar – se como segue: 
DISCIPLINA:  DISCIPLINAS ELETIVAS - 8446 

 Nº DE AULAS: 04 LIVRES 

MANHÃ 

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das 07 às 07h45  -   -   -   -   -  

Das 07h45 às 08h30  -   -   -   -   -  

Das 08h30 às 09h15  -  -  -   -   -  

Das 09h15 às 10h  -   -   -   -   8B  
Das 10h20 às 11h05  -  -  -   -   8B 

 Das 11h05 às 11h50 -  -  -  -   8A 

Das 11h50 às 12h35 -  -  -  -   8A 

TARDE 
HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

NOITE 
HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

      

ATPC : Dia da semana: Depende da Disciplina: 3ª, 4ª ou 5ª feira   Horário: das 07h às 12h15m (7).  

                                                                                                      ou 4ª feira das 12h45m às 18h (7). 

 

OBSERVAÇÕES: Aulas foram deixadas por Professor que diminuiu Escolas. 

- Motivo da atribuição: AULAS LIVRES  

- Data da atribuição: 05/06/2020 

- Local da atribuição: ATRIBUIÇÃO ON-LINE 

ATENÇÃO: 

• Os professores categoria “F” abaixo da opção e os categoria “O” com carga horária inferior 
a 19 aulas ou em interrupção de exercício, deverão preencher o link que estará 
disponibilizado no site da Diretoria e se inscrever semanalmente para atribuição; 

•  Os professores que já tem aulas atribuídas além da inscrição no link, deverão encaminhar 
via e-mail: atribuicaodelins@gmail.com o modelo CGRH e documento com horário das 
aulas, atualizado, preenchido pela escola sede de exercício; 

• A inscrição no link https://forms.gle/vQpbfh2SWiT5oMi69 deverá ser realizada até as 18h 
da quarta-feira e os documentos encaminhados no e-mail, neste mesmo prazo; 

 Na sexta-feira a equipe estará procedendo a atribuição e informando o interessado através do e-
mail as aulas a eles atribuídas.                                                                           

Getulina, 02 de junho de 2020. 

 

Luciana Batelochi Santana de Moraes 

RG. 25.081.319-1 

Diretor de Escola 

mailto:atribuicaodelins@gmail.com
https://forms.gle/vQpbfh2SWiT5oMi69


 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO –  REGIÃO DE LINS  

EE . . . .CEL. JOÃO FRANCISCO COELHO–  CIE: 026098   

MUNICÍPIO:  PROMISSÃO  
 

 

EDITAL  -  AULAS 

A Direção da E.E. CEL. JOÃO FRANCISCO COELHO  convoca os professores PEB II habilitados ou 

qualificados e cadastrados na  Diretoria de Ensino - Região de Lins, interessados em ministrar aulas do (Ensino 

Fundamental/Médio) nesta U.E. para participarem da sessão de atribuição de aulas a realizar – se como segue: 
DISCIPLINA: PROJETO DE VIDA (código da disciplina:8441) 

 Nº DE AULAS: 02 NATUREZA: (livres) 

MANHÃ 

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das 07:00 às 07:45 - - - - - 

Das 07:45 às 08:30 - - - - - 

Das 08:30 às 09:15 - - - - - 

Das 09:15 às 10:00 - - 8C - - 

Das 10:20 às 11:05 - - 8C - - 

  Das 15:05 às 11:50 - - - - - 

  Das 11:50 às 12:35 - - - - - 

TARDE 
HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das 12:45 às 13:30 - - - - - 

Das 13:30 às 14:15 - - - - - 

Das 14:15 às 15:00 - - - - - 

Das 15:00 às 15:45 - - - - - 

Das 16:05 às 16:50 - - - - - 

Das 16:50 às 17:35 - - - - - 

Das 17:35 às 18:20 - - - - - 

NOITE 

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

      

ATPC : Dia(s) da semana: 4ª FEIRA  Horário(s) das 07:00 às 12:35  h.  

 

OBSERVAÇÕES:  

- Motivo da atribuição: AULAS LIVRES  

- Data da atribuição: 05/06/2020 

- Local da atribuição: ATRIBUIÇÃO ON-LINE 

ATENÇÃO: 

• Os professores categoria “F” abaixo da opção e os categoria “O” com carga horária inferior 
a 19 aulas ou em interrupção de exercício, deverão preencher o link que estará 
disponibilizado no site da Diretoria e se inscrever semanalmente para atribuição; 

•  Os professores que já tem aulas atribuídas além da inscrição no link, deverão encaminhar 
via e-mail: atribuicaodelins@gmail.com o modelo CGRH e documento com horário das 
aulas, atualizado, preenchido pela escola sede de exercício; 

• A inscrição no link https://forms.gle/vQpbfh2SWiT5oMi69 deverá ser realizada até as 18h 
da quarta-feira e os documentos encaminhados no e-mail, neste mesmo prazo; 

 Na sexta-feira a equipe estará procedendo a atribuição e informando o interessado através do e-
mail as aulas a eles atribuídas. 
                                                                           

                                                                                   Local e data Promissão 01/06/2020 

                                                                         Assinatura do Diretor de Escola        CLAUDIA REGINA DA SILVA ALMEIDA 

                                                                                                                                                                                                                                                                         RG: 20.924.416 

                                                                                                                                                                                                                                                                               DIRETOR DE ESCOLA SUBSTITUTO 

mailto:atribuicaodelins@gmail.com
https://forms.gle/vQpbfh2SWiT5oMi69


 

  GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO –  REGIÃO DE LINS  

EE PROFª ROSA SALLES LEITE PENTEADO –  CIE:  026372   

MUNICÍPIO:  Getul ina /SP.  

 

 

EDITAL  -  AULAS 

A Direção da E.E. PROFª ROSA SALLES LEITE PENTEADO convoca os professores PEB II 

habilitados ou qualificados e cadastrados na Diretoria de Ensino - Região de Lins, interessados em ministrar aulas do 

Ensino Fundamental nesta U.E. para participarem da sessão de atribuição de aulas a realizar – se como segue: 
DISCIPLINA:  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - 8466 

 Nº DE AULAS: 02 LIVRES 

MANHÃ 

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das 07 às 07h45  -   -   -   -   -  

Das 07h45 às 08h30  -   -   -   -   -  

Das 08h30 às 09h15  -  7A   -   -   -  

Das 09h15 às 10h  -   -   -   -   -  

Das 10h20 às 11h05  -  9A   -   -   -  

 Das 11h05 às 11h50 -  -  -  -   -  

Das 11h50 às 12h35 -  -  -  -   -  

TARDE 
HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

NOITE 
HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

      

ATPC : Dia da semana:   Depende da Disciplina: 3ª, 4ª ou 5ª feira  Horário: das 07h às 12h15m (7).  

                                                                                                      ou 4ª feira das 12h45m às 18h (7). 

 

OBSERVAÇÕES: Aulas foram deixadas por Professor que diminuiu Escolas. 

- Motivo da atribuição: AULAS LIVRES  

- Data da atribuição: 05/06/2020 

- Local da atribuição: ATRIBUIÇÃO ON-LINE 

ATENÇÃO: 

• Os professores categoria “F” abaixo da opção e os categoria “O” com carga horária inferior 
a 19 aulas ou em interrupção de exercício, deverão preencher o link que estará 
disponibilizado no site da Diretoria e se inscrever semanalmente para atribuição; 

•  Os professores que já tem aulas atribuídas além da inscrição no link, deverão encaminhar 
via e-mail: atribuicaodelins@gmail.com o modelo CGRH e documento com horário das 
aulas, atualizado, preenchido pela escola sede de exercício; 

• A inscrição no link https://forms.gle/vQpbfh2SWiT5oMi69 deverá ser realizada até as 18h 
da quarta-feira e os documentos encaminhados no e-mail, neste mesmo prazo; 

 Na sexta-feira a equipe estará procedendo a atribuição e informando o interessado através do e-
mail as aulas a eles atribuídas.                                                                           

Getulina, 02 de junho de 2020. 

 

Luciana Batelochi Santana de Moraes 

RG. 25.081.319-1 

Diretor de Escola 

mailto:atribuicaodelins@gmail.com
https://forms.gle/vQpbfh2SWiT5oMi69


 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO –  REGIÃO DE LINS 

EE CEL ALFREDO MARCONDES CABRAL  –  CIE: 026384   

MUNICÍPIO:  GETULINA  
 

 

EDITAL  -  AULAS 

A Direção da E.E. CEL ALFREDO MARCONDES CABRAL convoca os professores PEB II 
habilitados ou qualificados e cadastrados na Diretoria de Ensino - Região de Lins, interessados em ministrar aulas do 

Ensino Médio nesta U.E. para participarem da sessão de atribuição de aulas a realizar – se como segue: 
DISCIPLINA:    ELETIVAS   (código da disciplina:    8446   ) 

 Nº DE AULAS:        02           NATUREZA: (livre) 

MANHÃ 
HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

DAS  07:00 às 07:45      

DAS  07:45 às 08:30      

DAS  08:30 às 09:15      

DAS  09:15 às 10:00      

DAS  10:20 às 11:05      

DAS  11:05 às 11:50    1A  

DAS  11:50 às 12:35    1A  

TARDE 
HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

NOITE 
HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

DAS  19:00 às 19:45      

DAS  19:45 às 20:30      

DAS  20:30 às 21:15      

DAS  21:30 às 22:15      

DAS  22:15 às 23:00      

      

ATPC : Dia(s) da semana: Conforme a área, de 3ª, 4ª e 5ª feiras  das  07h às 12h35m. 

 

OBSERVAÇÕES:  
- Motivo da atribuição: AULAS LIVRES 

- Data da atribuição: 05/06/2020 

- Local da atribuição: ATRIBUIÇÃO ON-LINE 

ATENÇÃO: 

 Os professores categoria “F” abaixo da opção e os categoria “O” com carga horária inferior 
a 19 aulas ou em interrupção de exercício, deverão preencher o link que estará 
disponibilizado no site da Diretoria e se inscrever semanalmente para atribuição; 

  Os professores que já tem aulas atribuídas além da inscrição no link, deverão encaminhar 
via e-mail: atribuicaodelins@gmail.com o modelo CGRH e documento com horário das 
aulas, atualizado, preenchido pela escola sede de exercício; 

 A inscrição no link https://forms.gle/vQpbfh2SWiT5oMi69 deverá ser realizada até as 18h 
da quarta-feira e os documentos encaminhados no e-mail, neste mesmo prazo; 

 Na sexta-feira a equipe estará procedendo a atribuição e informando o interessado através do e-
mail as aulas a eles atribuídas. 
 

                                                                                          Getulina, 01 de junho de 2020. 
 

 Maria Regina e Silva 

RG 7.461.548   

 Diretor de Escola 

mailto:atribuicaodelins@gmail.com
https://forms.gle/vQpbfh2SWiT5oMi69


 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO –  REGIÃO DE LINS 

EE CEL ALFREDO MARCONDES CABRAL  –  CIE: 026384   

MUNICÍPIO:  GETULINA  
 

 

EDITAL  -  AULAS 

A Direção da E.E. CEL ALFREDO MARCONDES CABRAL convoca os professores PEB II 
habilitados ou qualificados e cadastrados na  Diretoria de Ensino - Região de Lins, interessados em ministrar aulas do 

Ensino Médio nesta U.E. para participarem da sessão de atribuição de aulas a realizar – se como segue: 
DISCIPLINA:    ELETIVAS   (código da disciplina:    8446   ) 

 Nº DE AULAS:        02           NATUREZA: (livre) 

MANHÃ 
HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

DAS  07:00 às 07:45      

DAS  07:45 às 08:30      

DAS  08:30 às 09:15      

DAS  09:15 às 10:00      

DAS  10:20 às 11:05      

DAS  11:05 às 11:50    1B  

DAS  11:50 às 12:35    1B  

TARDE 
HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

NOITE 
HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

DAS  19:00 às 19:45      

DAS  19:45 às 20:30      

DAS  20:30 às 21:15      

DAS  21:30 às 22:15      

DAS  22:15 às 23:00      

      

ATPC : Dia(s) da semana: Conforme a área, de 3ª, 4ª e 5ª feiras  das  07h às 12h35m. 

 

OBSERVAÇÕES:  
- Motivo da atribuição: AULAS LIVRES 

- Data da atribuição: 05/06/2020 

- Local da atribuição: ATRIBUIÇÃO ON-LINE 

ATENÇÃO: 

 Os professores categoria “F” abaixo da opção e os categoria “O” com carga horária inferior 
a 19 aulas ou em interrupção de exercício, deverão preencher o link que estará 
disponibilizado no site da Diretoria e se inscrever semanalmente para atribuição; 

  Os professores que já tem aulas atribuídas além da inscrição no link, deverão encaminhar 
via e-mail: atribuicaodelins@gmail.com o modelo CGRH e documento com horário das 
aulas, atualizado, preenchido pela escola sede de exercício; 

 A inscrição no link https://forms.gle/vQpbfh2SWiT5oMi69 deverá ser realizada até as 18h 
da quarta-feira e os documentos encaminhados no e-mail, neste mesmo prazo; 

 Na sexta-feira a equipe estará procedendo a atribuição e informando o interessado através do e-
mail as aulas a eles atribuídas. 
 

                                                                                           Getulina, 01 de junho de 2020. 
 

 

 Maria Regina e Silva 

RG 7.461.548  

 Diretor de Escola 

mailto:atribuicaodelins@gmail.com
https://forms.gle/vQpbfh2SWiT5oMi69


 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO –  REGIÃO DE LINS 

EE PROFª JANDIRA DE MORAES NUNO –  CIE:026293   

MUNICÍPIO:  CAFELÂNDIA  
 

 

EDITAL  -  AULAS 

A Direção da E.E. PROFESSORA JANDIRA DE MORAES NUNO convoca aos professores PEB II 
habilitados ou qualificados e cadastrados na  Diretoria de Ensino - Região de Lins, interessados em ministrar aulas do 

(Ensino Fundamental) nesta U.E. para participarem da sessão de atribuição de aulas a realizar – se como segue: 
DISCIPLINA: TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (código da disciplina: 8466) 

 Nº DE AULAS: 01 EF - NATUREZA: (livre) 
MANHÃ 

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

     Das ........... às ...........      

     Das ........... às ...........      

TARDE 
HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das 12:45 às 13:30   7º Ano   

Das 13:30 às 14:15      

Das 14:15 às 15:00      

Das 15:00 às 15:45      

Das 16:05 às 16:50      

Das 16:50 às 17:35      

Das 17:35 às 18:20      

NOITE 
HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das ........... às ...........      
Das ........... às ...........      
Das ........... às ...........      
Das ........... às ...........      
 Das ........... às ...........      

 

ATPC : Dia(s) da semana: Terça-feira; Quarta-feira e Quinta-feira Horário(s) das12:45 às 18h.  

 

OBSERVAÇÕES:  
- Motivo da atribuição: AULAS LIVRES  

- Data da atribuição: 05/06/2020 

- Local da atribuição: ATRIBUIÇÃO ON-LINE 

ATENÇÃO: 

 Os professores categoria “F” abaixo da opção e os categoria “O” com carga horária inferior 
a 19 aulas ou em interrupção de exercício, deverão preencher o link que estará 
disponibilizado no site da Diretoria e se inscrever semanalmente para atribuição; 

  Os professores que já tem aulas atribuídas além da inscrição no link, deverão encaminhar 
via e-mail: atribuicaodelins@gmail.com o modelo CGRH e documento com horário das 
aulas, atualizado, preenchido pela escola sede de exercício; 

 A inscrição no link https://forms.gle/vQpbfh2SWiT5oMi69 deverá ser realizada até as 18h 
da quarta-feira e os documentos encaminhados no e-mail, neste mesmo prazo; 

 Na sexta-feira a equipe estará procedendo a atribuição e informando o interessado através do e-
mail as aulas a eles atribuídas. 
                                                                          Cafelândia, 02 de Junho de 2020. 

 

 

mailto:atribuicaodelins@gmail.com
https://forms.gle/vQpbfh2SWiT5oMi69


 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO –  REGIÃO DE LINS 

EE PROFESSOR WOLNEY RADIGHIERI .  –  CIE: 026300   

MUNICÍPIO:  CAFELÂNDIA  
 

 

EDITAL  -  AULAS 

A Direção da E.E. PROFESSOR WOLNEY RADIGHIERI convoca os professores PEB II 

habilitados ou qualificados e cadastrados na  Diretoria de Ensino - Região de Lins, interessados em ministrar aulas do 

(Ensino Fundamental) nesta U.E. para participarem da sessão de atribuição de aulas a realizar – se como segue: 
DISCIPLINA: ELETIVAS (código da disciplina: 8446) 

 Nº DE AULAS: 04. NATUREZA: (livre) 

MANHÃ 
HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das 7:00 às 7:45   8º Ano   

Das 7:45 às 8:30   8º Ano   

Das 8:30 às 9:15      

Das 9:15 às 10:00      

Das 10:20 às 11:05      

Das 11:05 às 11:50 6º Ano     

Das 11:50 às 12:35 6º Ano     

TARDE 
HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

NOITE 
HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

Das ........... às ...........      

      

ATPC : Dia(s) da semana: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira.  Horário(s) das 07:00 às 12:35 h.   

 

OBSERVAÇÕES:  

- Motivo da atribuição: AULAS LIVRES  

- Data da atribuição: 05/06/2020 

- Local da atribuição: ATRIBUIÇÃO ON-LINE 

ATENÇÃO: 

• Os professores categoria “F” abaixo da opção e os categoria “O” com carga horária inferior 
a 19 aulas ou em interrupção de exercício, deverão preencher o link que estará 
disponibilizado no site da Diretoria e se inscrever semanalmente para atribuição; 

•  Os professores que já tem aulas atribuídas além da inscrição no link, deverão encaminhar 
via e-mail: atribuicaodelins@gmail.com o modelo CGRH e documento com horário das 
aulas, atualizado, preenchido pela escola sede de exercício; 

• A inscrição no link https://forms.gle/vQpbfh2SWiT5oMi69 deverá ser realizada até as 18h 
da quarta-feira e os documentos encaminhados no e-mail, neste mesmo prazo; 

 Na sexta-feira a equipe estará procedendo a atribuição e informando o interessado através do e-
mail as aulas a eles atribuídas. 
                                                                           

Cafelândia, 01 de junho de 2020. 

 
 

mailto:atribuicaodelins@gmail.com
https://forms.gle/vQpbfh2SWiT5oMi69


 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE LINS 

EE JOSÉ BELMIRO ROCHA – CIE: 026396  
MUNICÍPIO:  GUAIMBÊ 

 

 

EDITAL  -  AULAS 

A Direção da E.E. JOSÉ BELMIRO ROCHA convoca os professores PEB II habilitados ou 
qualificados e cadastrados na  Diretoria de Ensino- Região de Lins, interessados em ministrar aulas do Ensino 
Fundamental nesta U.E. para participarem da sessão de atribuição de aulas a realizar – se como segue: 
  DISCIPLINA: TECNOLOGIA E INOVAÇÃO   Cód.  Disciplina: 8446 

Nº DE AULAS: 01                                                    NATUREZA: AULAS LIVRES 
MANHÃ 

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das 06:50 às 07:35 - - - - - 
Das 07:35 às 08:20 - - - - - 
Das 08:20 às 09:05 - - - - - 
Das 09:05 às 09:50 - - - - - 
Das 10:05 às 10:50 - - - - - 
Das 10:50 às 11:35 - - - - - 

Das 11:35 às 12:20 - - - - - 

TARDE 
HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das 12:30 às 13:15 - - 6 A - - 
Das 13:15 às 14:00 - - - - - 
Das 14:00 às 14:45 - - - - - 
Das 14:45 às 15:30 - - - - - 
Das 15:45 às 16:30 - - - - - 
Das 16:30 às 17:15 - - - - - 
Das 17:15 às 18:00 - - - - - 

NOITE 
HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das 19:00 às 19:45 - - - - - 
Das 19:45 às 20:30 - - - - - 
Das 20:30 às 21:15 - - - - - 
Das 21:30 às 22:15 - - - - - 
Das 22:15 às 23:00 - - - - - 

ATPC :Humanas-Terça-feira, Ling. e cód-Quarta-feira e CN e Mat-Quinta-feira Horário(s) das 7:00 às 12:20 / 12:30 
às 18:00 e das 19:00 às 23:00. 
OBSERVAÇÕES:  
- Motivo da atribuição: AULAS LIVRES 

- Data da atribuição: 05/06/2020 
- Local da atribuição: ATRIBUIÇÃO ON-LINE 
ATENÇÃO: 

 Os professores categoria “F” abaixo da opção e os categoria “O” com carga horária inferior 
a 19 aulas ou em interrupção de exercício, deverão preencher o link que estará 
disponibilizado no site da Diretoria e se inscrever semanalmente para atribuição; 

 Os professores que já tem aulas atribuídas além da inscrição no link, deverão encaminhar 
via e-mail: atribuicaodelins@gmail.com o modelo CGRH e documento com horário das 
aulas, atualizado, preenchido pela escola sede de exercício; 

 A inscrição no linkhttps://forms.gle/vQpbfh2SWiT5oMi69deverá ser realizada até as 18h da 
quarta-feira e os documentos encaminhados no e-mail, neste mesmo prazo; 

 Na sexta-feira a equipe estará procedendo a atribuição e informando o interessado através do e-
mail as aulas a eles atribuídas. 
 

Guaimbê, 02 de junho de 2020 
 

 

mailto:atribuicaodelins@gmail.com


 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE LINS 

EE JOSÉ BELMIRO ROCHA – CIE: 026396  
MUNICÍPIO:  GUAIMBÊ 

 

 

EDITAL  -  AULAS 

A Direção da E.E. JOSÉ BELMIRO ROCHA convoca os professores PEB II habilitados ou 
qualificados e cadastrados na  Diretoria de Ensino- Região de Lins, interessados em ministrar aulas do Ensino 
Fundamental nesta U.E. para participarem da sessão de atribuição de aulas a realizar – se como segue: 
  DISCIPLINA: TECNOLOGIA E INOVAÇÃO   Cód.  Disciplina: 8446 

Nº DE AULAS: 03                                                    NATUREZA: AULAS LIVRES 
MANHÃ 

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das 06:50 às 07:35 - - - - - 
Das 07:35 às 08:20 - - - - - 
Das 08:20 às 09:05 - - 3 A - - 
Das 09:05 às 09:50 - - - - - 
Das 10:05 às 10:50 - 9B - - - 
Das 10:50 às 11:35 - - - - - 

Das 11:35 às 12:20 - - - - - 

TARDE 
HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das 12:30 às 13:15 - - 6B - - 
Das 13:15 às 14:00 - - - - - 
Das 14:00 às 14:45 - - - - - 
Das 14:45 às 15:30 - - - - - 
Das 15:45 às 16:30 - - - - - 
Das 16:30 às 17:15 - - - - - 
Das 17:15 às 18:00 - - - - - 

NOITE 
HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA 

Das 19:00 às 19:45 - - - - - 
Das 19:45 às 20:30 - - - - - 
Das 20:30 às 21:15 - - - - - 
Das 21:30 às 22:15 - - - - - 
Das 22:15 às 23:00 - - - - - 

ATPC :Humanas-Terça-feira, Ling. e cód-Quarta-feira e CN e Mat-Quinta-feira Horário(s) das 7:00 às 12:20 / 12:30 
às 18:00 e das 19:00 às 23:00. 
OBSERVAÇÕES:  
- Motivo da atribuição: AULAS LIVRES 

- Data da atribuição: 05/06/2020 
- Local da atribuição: ATRIBUIÇÃO ON-LINE 
ATENÇÃO: 

 Os professores categoria “F” abaixo da opção e os categoria “O” com carga horária inferior 
a 19 aulas ou em interrupção de exercício, deverão preencher o link que estará 
disponibilizado no site da Diretoria e se inscrever semanalmente para atribuição; 

 Os professores que já tem aulas atribuídas além da inscrição no link, deverão encaminhar 
via e-mail: atribuicaodelins@gmail.com o modelo CGRH e documento com horário das 
aulas, atualizado, preenchido pela escola sede de exercício; 

 A inscrição no linkhttps://forms.gle/vQpbfh2SWiT5oMi69deverá ser realizada até as 18h da 
quarta-feira e os documentos encaminhados no e-mail, neste mesmo prazo; 

 Na sexta-feira a equipe estará procedendo a atribuição e informando o interessado através do e-
mail as aulas a eles atribuídas. 
 

Guaimbê, 02 de junho de 2020 
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