
 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO –  REGIÃO DE LINS 

  

EDITAL  -  AULAS 
 

A A Dirigente Regional de Ensino de Lins convoca aos professores habilitados com Licenciatura Plena 

em Pedagogia – Categoria F, com hora de permanência, Categoria O com contrato ativo, em interrupção de exercício 

– com inscrição no campo de atuação “aula”, cadastrados nesta Diretoria de Ensino interessados em ministrar aulas do 

(Ensino Fundamental/Médio) nesta U.E. para participarem da sessão de atribuição de aulas a realizar – se como segue: 

 

 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

EE Prof. Dr. Moacyr Miranda Pinto/Promissão/SP Nº de Aulas: 7 livre 

 

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

Das 12h45 às 18h20   8ºC   

Das 13:30 às 14:15   8ºC   

Das 14:15 às 15:00   8ºC   

Das 15:00 às 15:45   8ºC   

Das 16:05 às 16:50   8ºC   

Das 16:50 às 17:35   8ºC   

Das 17:35 às 18:20   8ºC   

 

 

ATPC : Dia(s) da semana: ............................... Horário(s) das .............às ..............  h.  

 

OBSERVAÇÕES: em atendimento à Tutela de Urgência – Processo 1003047-75.2017.8.26.0484 – 1ª Vara Cível 

de Promissão/SP – período indeterminado. 

- 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. 
                                                                           

 

 

           Lins, 02 de Junho de 2020. 

 

 

 

Sirlei Cristina Primo Machado  

Dirigente Regional de Ensino – Subst. 
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