COMUNICADO DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS
RETIFICADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DAS DATAS PARA ATRIBUIÇÃO (das aulas desta semana e da
próxima semana – VERIFIQUEM CRONOGRAMAS 1 E 2 ABAIXO)
ATRIBUIÇÃO DE AULAS – ATENÇÃO ESTÁ PERMITIDO PELA SEDUC ABERTURA DE CONTRATO DE
ACORDO COM A LC 1093/19, QUANDO COMPROVADA A NECESSIDADE DA UNIDADE ESCOLAR.

1) Cronograma de Atribuição online para a semana de 12 a 16/10 – devido ao
Feriado Nacional de 12/10/2020 e suspensão do expediente em 16/10
13/10 Conferência de saldo pela escola
14/10 Conferência de saldo até 13:40 h
14/10 Manifestação de interesse pelos professores a partir das 14:00 h
15/10 Manifestação de interesse pelos professores até as 22h

19/10 Atribuição e Atribuição em Reserva aos docentes candidatos – NÃO HAVERÁ A ATRIBUIÇÃO
em 16/10 DEVIDO A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE NAS UNIDADES ESCOLARES –
Tendo em vista o Processo Piloto de Atribuição de Aulas desta semana, encaminha link de vídeo
instrucional sobre as ações que o Docente com uso de senha pessoal, deverá executar na SED para
manifestar interesse nas aulas a serem atribuídas: Informamos que somente poderão participar do
processo de Atribuição de Aulas os docentes efetivos, categorias F e O e candidatos a contratação.
Instruções para a manifestação de Interesse – CANDIDATOS A CONTRATAÇÃO – 2020 – CLIQUE
AQUI!
Obs... Com o Comunicado Externo Subsecretaria/CGRH 2020.2 nº 118, foi liberado a contratação de
professores para atuação em teletrabalho. Para tanto o professor que não possui contrato ativo como
Cat O poderá manifestar interesse para a atribuição através do sistema SED. Leiam as instruções acima
para participarem.
Destacamos:
De quarta-feira às 14h até quinta-feira às 22h. Fase de MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – o docente
manifesta interesse pelas aulas disponíveis, na SED.
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.
19/10 - Fase de ATRIBUIÇÃO – O Diretor de Escola, realizará a Atribuição aos docentes que
manifestaram interesse conforme a ordem de classificação. O diretor da Unidade escolar, entrará em
contato via telefone com professores que terá a aula atribuída.

2) CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO ONLINE PARA A SEMANA DE 19/10/20 A 23/10/20
19/10 – atribuição das aulas da semana de 13/10 a 16/10
20/10 – Conferência de Saldo pela escola, na SED até as 23h (referente a atribuição da semana de
19/10 a 23/10)
21/10 e 22/10 – Manifestação de Interesse dos professores na SED. (até as 22h de 22/10)
23/10 – Atribuição de aulas pelo Diretor
Caso ocorra 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 Franca

