A Diretoria de Ensino Região de Presidente Prudente, considerando o novo mecanismo
de atribuição on-line, desenvolvido pela SEDUC, informa que:
- A partir de AGOSTO, as atribuições de classes e aulas regulares serão SEMANAIS, às
sextas-feiras.
*PEI, professor auxiliar por ordem judicial e projetos como CEL, CEEJA e Prisional não
seguirão essas orientações.
- Somente poderão participar do processo de Atribuição de Classes e Aulas On-line os
docentes efetivos, categorias F e O.
*Não será permitida a participação de docentes com contrato de eventual (categoria V),
tampouco candidatos à contratação, em razão do Decreto 64.937, publicado em
14/04/2020, que suspendeu novas contratações na rede estadual.
- A cada semana, o professor efetivo, “F” e “O” interessado em participar da atribuição
on-line deverá manifestar interesse nas aulas disponíveis para atribuição, no período de
terça-feira, a partir das 14h, até quinta-feira às 22h.
- Para consultar as classes e aulas disponíveis para atribuição, o docente deverá acessar a
SED, com seu login e senha.
*Não haverá mais publicação de editais de aulas regulares no site da Diretoria de Ensino.
- A manifestação de interesse em participar da atribuição on-line (de terça a quinta-feira)
também será pela SED e não mais mediante preenchimento de formulário do Google e
envio de documentos por e-mail para a Comissão de Atribuição.
- As orientações para consultar as classes e aulas disponíveis e para manifestar
interesse estão nesse TUTORIAL (acesso pelo link: https://youtu.be/75jEihWPBlw)
ATENÇÃO!
Os docentes da própria unidade escolar também deverão demonstrar interesse pelas aulas
na SED e terão prioridade na classificação/atribuição.
Não haverá mais 1 dia para atribuição de aulas na escola, aos docentes com aulas
atribuídas na unidade, e 1 dia para atribuição na DE.
A atribuição, tanto para docentes da própria UE, quanto para docentes em geral será em
1 único dia, sexta-feira, e será realizada na SED pelo Diretor de Escola aos professores
que manifestaram interesse pela SED, no devido prazo, seguindo a ordem de
classificação.

Caso ocorra alguma situação que demande contato com o professor durante a atribuição,
esta será feita pelo Diretor de Escola.
Após atribuídas as aulas, o docente atendido será comunicado por telefone ou por e-mail
pela escola.
Caso haja alguma dificuldade, a Comissão de Atribuição se coloca à disposição para
esclarecer as dúvidas, pelos canais habituais.
Atenciosamente,
Comissão de Atribuição de Classes e Aulas
Diretoria de Ensino Região de Presidente Prudente

