
ATENÇÃO PROFESSORES – NOVO SISTEMA DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS 

ONLINE NA DER FRANCA - Atribuição de Aulas e Classes Online - SED 

A Diretoria de Ensino – Região de Franca, tendo em vista o Processo de Atribuição de 

Aulas desenvolvido pela SEDUC, encaminha link de vídeo instrucional, sobre as 

ações que o Docente com uso de senha pessoal, deverá executar na SED (Secretaria 

Escolar Digital) para manifestar interesse nas aulas a serem atribuídas, semanalmente, 

a partir da próxima semana (14/07). 

Informamos que somente poderão participar do processo de Atribuição de Aulas os 

docentes efetivos, categorias F e O. 

Não será permitida a inscrição de docentes com contrato de eventual (categoria 

V) e candidatos a contratação. 

No momento, não haverá abertura de contratos para novos professores. 

Instruções para a manifestação de Interesse  

 —> https://youtu.be/75jEihWPBlw 

 

ATENÇÃO AO CRONOGRAMA SEMANAL (A PARTIR DE 14/07/20) 

De terça-feira às 14h até quinta-feira às 22h. Fase de MANIFESTAÇÃO DE 

INTERESSE – o docente manifesta interesse pelas aulas disponíveis. 

Importante esclarecer que os docentes da própria unidade escolar também 

deverão demonstrar interesse pelas aulas por meio da SED e terão prioridade na 

classificação/atribuição. 

Ao manifestar interesse pelas aulas o docente deve levar em consideração:  

a) de acordo com § 6º do art. 29 da Res. SE 71/2018 e suas alterações -  o docente deverá 

apresentar declaração oficial e atualizada de seu horário de trabalho (das aulas que já 

possui atribuídas), da(s) unidade(s) escolar(es) de exercício, inclusive com as Aulas de 

Trabalho Pedagógico Coletivo - ATPC, contendo a distribuição das aulas pelos turnos 

diários e pelos dias da semana. (rede estadual, municipal, particular, acúmulos), pois, 

as unidades escolares de sua intenção, poderá entrar em contato e solicitar o 

envio deste(s) documento(s) por e-mail. 

b) atentar ao horário de ATPC e ao trânsito entre as escolas (tempo necessário de 

acordo com o Decreto no 41.915, de 2 de julho de 1997). 

c) atentar a quantidade de aulas por dia (11 aulas/dia incluindo o ATPC e 17 aulas dia 

para casos acúmulos de dois cargos na Rede Estadual). 

OBS: Ao enviar por e-mail o documento com o horário das aulas que você já 

possui, fazer constar TODAS AS AULAS QUE JÁ  TÊM ATRIBUÍDAS, SEJAM EM 

ESCOLAS ESTADUAIS, MUNICIPAIS, PARTICULARES E/OU OUTROS ACÚMULOS. 

 

https://youtu.be/75jEihWPBlw


Fase de ATRIBUIÇÃO: A atribuição ocorre na Sexta – feira   

O Diretor de Escola, realizará a Atribuição aos docentes que manifestaram interesse 

conforme a ordem de classificação. 

No dia da atribuição o docente que manifestou interesse por aulas deverá estar atento 

às ligações, pois, as unidades escolares poderão fazer contato, principalmente por 

telefone, antes de finalizar a atribuição.  

Imediatamente, após atribuídas as aulas, o docente atendido será comunicado por 

telefone e também por e-mail. 

Ao clicar em ENVIAR o docente declara que: 

(1) está regularmente inscrito para o Processo de Atribuição de Classes e Aulas do 

corrente ano letivo na DER Franca e possui no momento, vínculo ativo (cat O). 

(2) estar ciente dos termos da Resolução 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; 

(3) que o horário da(s) turma(s) solicitado é compatível com carga horária já atribuída 

assim como com outras atividades públicas ou privadas que porventura exerça; 

(4) se categoria ‘A’, ‘F’ ou ‘O’, deve entrar em contato com a escola onde teve aula 

atribuída para receber orientações das atividades que deve realizar a distância com 

alunos, ATPC, etc, no primeiro dia útil após a atribuição. 

(5) saber que não é possível desistir das aulas/classe atribuída e, caso não realize o 

proposto pela escola/Seduc, terá a classe ou as aulas efetivamente consideradas em sua 

carga horária, cabendo-lhe a consignação de faltas, nos termos da legislação pertinente. 

Caso ocorra alguma dificuldade a Comissão de Atribuição se coloca à disposição para 

esclarecer as dúvidas, pelos canais habituais da Diretoria de Ensino. 

Silma Rodrigues de Oliveira Leite 

Dirigente Regional de Ensino 


