CRONOGRAMA - 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

DER Capivari
Ano 2020
Quando?
17/11/2020 à
04/12/2020

O que?

Quem?

Onde?

Inscrição docentes categoria "O"

Docentes inscritos no Processo Seletivo
realizado para atuação em 2020. Acesse o
tutorial.

Online- SED

Docentes: titulares de Cargo Categoria"A" e
docentes estáveis categoria "F"

Online- SED

Oportunidade de:
I – se efetivo:
a) manter ou alterar sua opção por jornada de trabalho;
b) optar por carga suplementar de trabalho docente;
c) optar ou desistir por participar de atribuição nos termos do artigo 22 da Lei
Complementar 444/1985;
27 e 30/11/2020 d) solicitar a redução de jornada, exceto pela correspondente à da Jornada
Reduzida de Trabalho Docente;
e) solicitar a ampliação de jornada.
II – se não efetivo:
a) alterar a opção da carga horária pretendida, exceto pela correspondente à
da Jornada Reduzida de Trabalho Docente, observada a legislação pertinente;
b) solicitar ou desistir de transferência para outra Diretoria de Ensino.

02 à 03/12/2020

Atribuição de vagas

Docentes que saíram da PEI

Online - DER Capivari

03/12/2020

Recondução de Projetos

Docentes atuantes em projetos com avaliação
favorável

Unidade Escolar

03/12/2020

Recondução de professores coordenadores

Docentes atuantes com avaliação favorável

Unidade Escolar

03/12/2020

Recondução de professores coordenadores núcleo pedagógico

Docentes atuantes com avaliação favorável

Diretoria de Ensino

04/12/2020

Recondução de professores auxiliares (Medida judicial)

Docentes atuantes com avaliação favorável e
com contrato ativo para 2021

Unidade Escolar

a) Constituição de Jornada;
b) Composição de Jornada;
c) Ampliação de jornada;
d) Carga suplementar;

04/12/2020

Atribuição manual aos titulares de cargo

Unidade Escolar

04/12/2020

Informar para a Comissão de Atribuição os docentes que foram parcialmente
atendidos ou que ficaram adidos no dia; COLOCANDO E-MAIL INSTITUCIONAL E
TELEFONE DE CONTATO

Diretor de Escola

Pelo e-mail da CAA da
DER Capivari

04 a 07/12/2020

Informar a situação dos docentes adidos em funcionalidade no sistema SED,
para o prosseguimento das demais fases de atribuição

Diretor de Escola

Meios de comunicação
oficial das Ues

07 a 08/12/2020

Associação das classes e aulas atribuídas aos docentes titulares

Equipe Gestora

Online - SED - U.E.

09/12/2020

Atribuição manual aos titulares de cargo para:
a) constituição de Jornada de Trabalho a docentes adidos ou parcialmente
atendidos na unidade escolar, por ordem de classificação;
b) composição de Jornada de Trabalho a docentes adidos ou parcialmente
atendidos na constituição da jornada, por ordem de classificação;

Equipe CAA - DER Capivari

Diretoria de Ensino Local: TEAMS (será
disponibilizado pelo
site da DER Capivari
Campo: Atribuição Orientações /
Documentos o link de

09/12/2020

Associação pelas unidades escolares da atribuição ocorrida no período da
manhã na Diretoria de Ensino;

Equipe Gestora

Online - SED - U.E.

Online

10/12/2020

Manifestação de interesse - sistema SED

Docentes titulares de cargo, não atendidos,
parcial ou integralmente na jornada de
trabalho e carga suplementar

11/12/2020

Atribuição na SED aos titulares de cargo, para fins de carga suplementar de
trabalho;

Equipe Gestora

Online - SED - U.E.

14/12/2020 e
15/12/2020
(manhã)

Associação da atribuição pelas unidades escolares e conferência do saldo;

Equipe Gestora

Online - SED - U.E.

Diretoria de Ensino Local: TEAMS (será
disponibilizado pelo
site da DER Capivari
Campo: Atribuição Orientações /
Documentos o link de
acesso)
Online - SED - U.E.

15/12/2020 (14h)

Atribuição manual de afastamento de titulares de cargo- Artigo 22 da Lei
Complementar 444/1985;

Docentes inscritos pelo Artigo 22 da Lei
Complementar 444/1985;

16/12/2020

Lançamento da atribuição do Art 22 da LC 444/85

17/12/2020

Atribuição manual de classes e aulas para composição da carga horária aos
docentes ocupantes de função-atividade - Categoria "F"

Equipe Gestora
Docentes: ocupantes de função-atividade;
(Categoria “F”)

18/12/2020 e
21/12/2020

Associação das classes e aulas dos docentes ocupantes de função-atividade
atribuídas para fins de envio e conferência do saldo restante na plataforma
Secretaria Escolar Digital - SED;

Equipe Gestora

Online - SED - U.E.

22/12/2020

Manifestação de interesse - SED - (Categoria “F”)

Docentes: ocupantes de função-atividade;
(Categoria “F”)

Online

23/12/2020

Atribuição de classes e aulas na plataforma Secretaria Escolar Digital - SED

Docente: ocupantes de função-atividade;
(Categoria “F”) Não atendido na U.E.

Unidade Escolar

Online - SED - U.E.

Credenciamentos
07 a 23/12/2020

Credenciamento de novos docentes para atuar

10 a 23/12/2020

Credenciamento de novos docentes para atuar

Projetos e Programas da Pasta, durante o ano
letivo de 2021
Unidades escolares do Programa Ensino
Integral, durante o ano letivo de 2021

Online
Online

Ano 2021
Apresentar, quando for o caso, para fins de atualização de graduação

Docentes concluintes de curso de graduação
em dezembro de 2020 que se encontrem
inscritos como aluno de último ano

Protocolo - DER
Capivari

18/01/2021 - das
07h às 9hh

Atribuição de classes e aulas

Docentes titulares de cargo não atendidos ou
parcialmente atendidos

Online - SED - U.E.

18/01/2021 - das
10h às 12h h

Atribuição de classes e aulas

Docentes titulares de cargo não atendidos ou
parcialmente atendidos (de outra U.E.)

Online - SED - U.E.

04/01/2021 à
06/01/2021

18/01/2021 - das
13h às 15h

Atribuição de classes e aulas

18/01/2021 - das
16h às 18h h

Atribuição de classes e aulas

19/01/2021

Associação das classes e aulas atribuídas

20/01/2021 - das
8h às 13h

Manifestação de interesse - SED

A partir das 14h
do dia 20/01/2021

Atribuição e associação de classes e aulas na plataforma Secretaria Escolar
Digital - SED

A partir de
26/01/2021

Processo de Atribuição de classes e aulas durante o ano

Docentes não efetivos Categoria F , não
atendidos ou parcialmente atendidos
Docentes não efetivos Categoria F não
atendidos ou parcialmente atendidos
Para fins de envio e conferência do saldo
restante na plataforma Secretaria Escolar
Digital - SED.
Docentes contratados e candidatos à
contratação- Categoria "O"
Equipe Gestora

Online - SED - U.E.
Online - SED - U.E.
Online - SED - U.E.
Online
Online - SED - U.E.
Online

Novas inscrições para participar das atribuições de aulas ano 2021 - Os docentes deverão aguardar
instruções que oportunamente serão publicadas no site da DER Capivari

