CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS – 2021
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS – DER/SANTO ANASTÁCIO
Portaria CGRH-09, de 13-11-2020, Portaria CGRH-10, de 13-11-2020, Portaria CGRH – 12, de 19-11-2020, Portaria
CGRH-13, de 26-11-2020, Portaria CGRH-14, de 27-11-2020 e Portaria CGRH-15, de 30-11-2020

MÊS DE DEZEMBRO: TITULARES DE CARGO E OFA (categoria “F”)
ETAPA 1 – Titulares de Cargo

DIA
04/12
FASE/PER. Fase 1 - U.E.
Formato
Manual

09/12/2020
10/12/2020
Fase 2 – D.E Fase 2 – DE
Manual
SED

11/12/2020
Fase 2 – DE

Quem/
O quê?

Manhã
Titulares
da
Cargo de Cargo
para:
1) Constituição
de jornada;
2) Composição
de jornada.

Atribuição de aulas
de acordo com as
manifestações
feitas no dia
10/12/2020, para
Carga suplementar.

Titulares
de
Cargo para:
1)
Constituição
de jornada;
2) Composição de
jornada;
3) Ampliação de
jornada;

Manifestação de
interesse na SED
pelos docentes
titulares de cargo:
- não atendidos na
U.E: parcial ou
integralmente para
CARGA

* A escola terá o dia

15/12
Fase 2 - D.E.
Tarde (a partir
das 14h)
Manual
Titulares de
cargo para
substituição
pelo
Artigo 22

16/12/2020
Fase D.E.

Lançamento
da atribuição
feita aos
docentes
titulares de
cargo, nos
termos do
artigo 22 e

4)
Carga Tarde
Suplementar
Associação das
aulas atribuídas
no período da
manhã.

SUPLEMENTAR

14 e o dia 15, de
manhã, para
associar as aulas
atribuídas e
conferir o saldo.

conferência
de saldo na
Unidade
Escolar

A partir da atribuição do dia 04/12, fazer a associação imediata, tendo como prazo final o dia 08/12. Após a atribuição, conferir o
saldo que irá para a fase D.E.

Etapa 1- Docentes habilitados – Não efetivos

DIA
17/12
PERÍODO/ Fase 3 - U.E. –
FASE
Atribuição Manual
Quem/
Atribuição de carga
O quê?
horária aos:
1. Estáveis
2. Ocupantes de
função-atividade
(Categoria F)

18 e 21/12
Fase 3 – U.E.

22/12/2020
Fase 4 – DE

Associação dos
professores de acordo
com a atribuição feita no
dia 17/12

Manifestação de interesse
na SED pelos docentes
ocupantes de função
atividade não atendidos ou
parcialmente atendidos na
U.E.

23/12/2020
Fase 4 - D.E.
Atribuição de aulas de acordo
com as manifestações feitas
no dia 22/12/2020.

MÊS DE JANEIRO: TITULARES DE CARGO; OFA (categoria “F”); CATEGORIA “O” e CANDIDATOS À CONTRATAÇÃO
Etapa 1 – RESCALDO: Docentes Titulares e docentes não efetivos, parcialmente atendidos ou sem atendimento, de forma
manual com aulas que surgirem após o dia 23/12/2020. Não poderá haver troca de aulas atribuídas.
DIA
18/01/2021
PERÍODO/ Fase 1 - U.E.
FASE
Das 7 às 9h
Quem/
Atribuição de carga horária
O quê?
aos docentes titulares de
cargo não atendidos ou
parcialmente atendidos.
Docentes não atendidos na
U.E. que participarão em
nível de D.E. devem constar
no Ofício, a ser
encaminhado junto com
saldo até às 9h30min.

18/01/2021
Fase 2 – D.E.
Das 10h às 12h.
Atribuição de carga horária
aos docentes titulares de
cargo não atendidos ou
parcialmente atendidos.
D.E. informa à U.E. se houve
alguma atribuição no saldo
enviado.

18/01/2021
Fase 3 – U.E
Das 13 às 15h
Atribuição de carga
horária aos docentes não
efetivos não atendidos
ou parcialmente
atendidos.
Docentes não atendidos
na U.E., fase 2, que
participarão em nível de
D.E. devem constar no
Ofício, a ser
encaminhado para a D.E.
junto com saldo até às
15h30min.

18/01/2021
Fase 4
Das 16 às 18h
Atribuição de carga
horária aos docentes
não efetivos não
atendidos ou
parcialmente
atendidos.
D.E. informa a U.E. se
houve alguma
atribuição no saldo
enviado.

Dia 19/01/2021 – Para associação das aulas atribuídas aos docentes titulares de cargo e ocupantes de função atividade para fins
de envio e conferência da saldo restante na SED.

Etapa 1- Docentes contratados e candidatos à contratação:

DIA
PERÍODO/
FASE
Quem/
O quê?

20/01/2021
Fase 2 - D.E.
Das 8 às 13h
Manifestação de interesse na SED pelos
docentes contratados e candidatos à
contratação.

20 e 21/01/2021
Fase 2 – D.E.
A partir das 14h.
Atribuição de aulas de acordo com as
manifestações feitas no dia 20/01/2021, no
período da manhã.

Etapa 2- Titulares de cargo e docentes não efetivos qualificados, na seguinte ordem:
1- Portadores de Licenciatura Curta;
2- Alunos de último ano de Licenciatura;
3- Portadores de Bacharelado ou Tecnologia;
4- Alunos de último ano de Bacharelado.
DIA
22/01/2021
PERÍODO/FASE Fase 2 - U.E.
Manual
Das 8 às 12h
Quem/ O quê?
Atribuição de carga horária aos:

22/01/2021
Fase 2 – D.E.
A partir das 14h.
1- Atribuição de carga horária aos

1. Efetivos;
2. Estáveis;
3. Categoria F;
4. Docentes Contratados - categoria
“O” já atendidos na Etapa I, com
aulas atribuídas na respectiva
unidade escolar.
A U.E. informa o saldo de aulas para
serem oferecidas a nível de
Diretoria de Ensino até às 12h.

docentes não atendidos na Unidade
Escolar:
1. Efetivos;
2. Estáveis;
3. Categoria F;
4. Docentes Contratados e os candidatos à
contratação.
D.E. publicará o saldo até às 13h.
14h – * atribuição presencial (Aguardar
orientações)
• Atribuição dos projetos da pasta
conforme descrito abaixo.

Atribuição dos projetos da Pasta (Manual na Diretoria de Ensino)

1234-

Dia 22/01/2021:
Horário: 14h (após a atribuição dos qualificados)
Local: Diretoria de Ensino
Atribuição de aulas dos projetos da Pasta de acordo com resoluções específicas de cada projeto:
Aulas remanescentes da recondução de aulas para os Centros de Ressocialização (Fundação Casa e Presídios) aos docentes
credenciados;
Aulas remanescentes da recondução de aulas para o Centro de Línguas aos docentes credenciados.
Programa Escola da Família (se houver novas vagas)
Programa Sala de Leitura (se houver novas vagas)

5- PMEC (se houver novas autorizações)
A partir de 26/01, dar-se-á o início do Processo de atribuição de Aulas durante o ano.

