
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE DIADEMA 

SALDO de AULAS e Convocação para ATRIBUIÇÃO de Aulas dia 09/07/2020 pela 

Diretoria de Ensino de Diadema 

 

O Dirigente Regional de Ensino e a Comissão de Atribuição de Aulas da Diretoria de 

Ensino de Diadema convocam os docentes interessados a participarem da atribuição 

de aulas online do dia 09/07/2020 da Diretora de Ensino de Diadema de acordo com a 

Resolução SE 71 de 2018, alterada pela  Resolução SE 71/2019 na seguinte 

conformidade: 

Excepcionalmente a atribuição ocorrerá online de acordo com o Edital a ser publicado 

no Site da Diretoria de Ensino de Diadema, com o preenchimento obrigatório do link 

pelo candidato interessado ( Ficha de demonstração de interesse para sessão de 

atribuição de aulas livres ou em substituição - DE DIADEMA 

A presente atribuição de aulas online será administrada pela Comissão de Atribuição de 

aulas da DER Diadema e ocorrerá paralelamente à atribuição de aulas online pela SED 

- Secretaria Escolar Digital, em virtude das duas situações abaixo descritas, as quais 

dependem de terem suas aulas atribuídas para que se concretize o afastamento.  

Em atendimento  as designações citadas, as demais  deverão ser realizadas pela SED. 

Do docente Edson Gomes de Oliveira para a Função de Professor Coordenador, nos 

Termos da Resolução SE75/2014  alterada pela Resolução SE 12 de 29/01/2016, E.E 

Ana Maria Poppovic– Diretoria de Ensino – Região Diadema. 

32  período da manhã e tarde em substituição a designação do Professor Edson 

Gomes de Oliveira  para a função de Professor Coordenador 

 

Do docente Clayton Dantas de Sá  para a função de Professor Coordenador do Núcleo 

Pedagógico da Diretoria de Ensino de Diadema e de acordo com a Resolução SE 88 de 

19/12/2007, alterada pela Res. SE 53/2010; 

12 aulas de Física período da noite na E.E Rodrigo Jornalista e 06 aulas período 

da Manhã na E.E Sylvia Ramos Esquivel  em substituição a designação do professor 

Clayton mendes de Sá  para a função de PCNP da Diretora de Ensino de Diadema. 

 

Da docente Kelly Pereira da Silva Lima  para a função de Professor Coordenador da 

E.E Nicéia Albarello  nos Termos da Resolução SE75/2014  alterada pela Resolução 

SE12 de 29/01/2016, E.E Nicéia Albarello – Diretoria de Ensino – Região Diadema 

32 aulas de Língua Portuguesa, sendo 12 no período da Tarde e 20 período da 

noite na E.E Nicéia Albarello   em substituição a designação do professor Kelly Pereira 

da Silva Lima  para a função de PC da Nicéia Albarello da Diretora de Ensino de 

Diadema 

 

Do docente Hugo dos Santos que solicitou 90 dias de Licença Prêmio, tendo: 

24 aulas de Geografia na E.E João de Melo(sendo 02 de período manhã,16 aulas a 

tarde e 6 noite)08 aulas de Geografia na E.E Orígenes Lessa(sendo 08 aulas 

período da  tarde). 

 



Da docente Rosa Durão Oliveira RG16.621.339 que solicitou 30 dias de licença Prêmio 

a partir da atribuição de uma classe dos Anos Iniciais 2º B Período da tarde da E.E 

José Piaulino. 

Da docente Munique Machado Ferreira  para a função de PCNP da Diretora de Ensino 

de Diadema. e de acordo com a Resolução SE 88 de 19/12/2007, alterada pela Res. SE 

53/2010; 

24  aulas de História  e 02 aulas de Projeto de Vida período da manhã  na E.E José 

Piaulino, para a substituição da professora Munique Machado Ferreira., em 

substituição a designação da professora  Munique Machado Ferreira para a função de 

PCNP da Diretora de Ensino de Diadema.  

  

Banca de Linguagens e Códigos:  Língua Portuguesa  e Educação Física 

Banca de Humanas: Geografia e História  

Banca de Exatas: Física 

Banca: Projeto de Vida 

Banca: Anos iniciais (Classe) 

 

Poderão participar da atribuição de aulas o professor efetivo para constituir jornada e 

carga suplementar. Em cumprimento nos termos do Parágrafo 1º do item II do artigo 29 

da Resolução SE 71 de 2018 alterada pela Resolução 71/2019,  a participar  da sessão 

de atribuição no dia 09/07/2020, os docentes OFA “com aulas de permanência, os 

docentes OFA “F” que ainda não atingiram a carga horária pretendida na inscrição do 

GDAE e docente contrato ativo “O” com menos de 19 aulas atribuídas. 

Sessão de Atribuição de Aulas on-line no dia 09/07/2020, no site da Diretoria de Ensino 

de Diadema, com preenchimento OBRIGATÓRIO da ficha de interesse pelo professor 

e o encaminhamento do horário das aulas já atribuídas para a compatibilização de 

horário e ou de acúmulo enviar para o e-mail  dediadema_atribuicao.outlook.com 

Após o encerramento da atribuição do dia 09/07/2020, a Comissão de atribuição entrará 

em contato via e-mail, para aos procedimentos da entrega de documentos 

comprobatórios na Unidade escolar. Seguindo a Resolução SE71/2018 alterada pela 

Resolução 71/2019. 

    

 


