Rede nº 677/20
Data: 02/12/2020
Assunto: CRONOGRAMA
PROCESSO INICIAL

ATRIBUIÇÃO

DE

CLASSES/AULAS

2021

–

Prezados Diretores,
A dirigente regional de ensino, torna público o cronograma de atribuição de
classes/aula – processo inicial 2021.

Atenciosamente,
Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino Região Norte 2

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO NORTE 2
Cronograma de Atribuição de aulas/classes para o ano letivo de 2021 de
acordo com a Resolução SEDUC N.º 72/2020 e Portaria Conjunta CGRH 09, de
13/11/2020, alterada pela Portaria CGRH de 30/11/2020.
Data

01/12
a
03/12

04/12

Local

Diretoria
Ensino

Unidade
Escolar

Período

Evento – Etapas I e II

Sessão de atribuição de vagas de unidades
escolares para docentes classificados em
de Definido pela escolas que aderiram ou integram o
Diretoria de Programa Ensino Integral e que não
Ensino
permanecerão
atuando
no
referido
Programa, no ano letivo de 2021,
independentemente do motivo
Atribuição manual aos Titulares de Cargo para:
Definido pela
a-) Constituição de Jornada; b-) Ampliação de
Unidade
Jornada; c-) Composição de Jornada d-) Carga
Escolar
Suplementar

04/12

O Diretor de Escola deverá informar para a Comissão de Atribuição os docentes
que foram parcialmente atendidos ou que ficaram adidos no dia.

04/12
a
07/12

A escola deverá informar a situação dos docentes adidos em funcionalidade no
Sistema (SED), para o prosseguimento das demais fases de atribuição.

07/12
a
08/12

Unidade Escolar - para associação das classes e aulas atribuídas aos docentes
titulares de cargo para fins de envio e conferência do saldo restante na plataforma
Secretaria Escolar Digital – SED.

09/12

Manhã – Diretoria de Ensino – 9h – 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 - Local: EE Dr. Alberto Cardoso de
Mello Neto - Av. Profa. Virgília Rodrigues Alves de Carvalho Pinto, 633 Jardim Leonor Mendes de Barros, São Paulo

09/12

Tarde – 14h – Associação pelas Unidades Escolares da Atribuição ocorrida no
período da manhã pela Diretoria de Ensino.

10/12

Manifestação de interesse nas classes e aulas existentes na Plataforma Secretaria
Escolar Digital – SED, aos docentes Titulares de Cargo, para Carga Suplementar
de Trabalho.

11/12

Diretoria
Ensino

14/12
e
15/12

14/12 - Manhã
Associação da Atribuição
e tarde; 15/12 conferência de saldo.
manhã

15/12

16/12

17/12

18/12
e
21/12
22/12

23/12

Diretoria
Ensino

de

de

Atribuição na SED aos Titulares de Cargo, para fins de Carga
Suplementar de Trabalho.

Tarde – A
partir das 14h

pelas

Unidades

Escolares

e

Atribuição de forma manual para afastamento
de Titulares de Cargo, nos termos do Artigo 22
da Lei Complementar n.º 444/1985 – Local:
Diretoria de Ensino – Região Norte 2 – Salão
EE Dr. Alberto Cardoso de Mello Neto - Av.
Profa. Virgília Rodrigues Alves de Carvalho
Pinto, 633 - Jardim Leonor Mendes de
Barros, São Paulo.

Lançamento da atribuição de classes e aulas do inciso X deste artigo, na
Plataforma Secretaria Escolar Digital (SED) e conferência de saldo pela Unidade
Escolar.
Atribuição manual de classes e aulas para
composição da carga horária aos docentes
ocupantes de função-atividade, na seguinte
Unidade
Definido pela
conformidade:
Escolar
Unidade
1. declarados estáveis nos termos da
Escolar
Constituição Federal de 1988 (Categoria P)
2. celetistas (Categoria N)
3. ocupantes de função-atividade (Categoria F).
Unidade Escolar - para 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.
Tarde - Manifestação de interesse nas classes e aulas existentes da atribuição
online na Plataforma Secretaria Escolar Digital - SED, aos docentes ocupantes de
função atividade (P, N e F)
Atribuição de classes e aulas na Plataforma Secretaria Escolar
Digital - SED aos docentes não efetivos, para composição de
Diretoria
de
carga horária, na seguinte conformidade:
Ensino (SED)
1. declarados estáveis nos termos da Constituição Federal de
1988 (Categoria P)
2. celetistas (Categoria N)

3. ocupantes de função-atividade (Categoria F).

18/01

Unidade
Escolar – Fase
Das 7h às 9h
1

Unidade Escolar - atribuição de classes e aulas
aos docentes titulares de cargo não atendidos ou
parcialmente
atendidos,
por
ordem
de
classificação;

18/01

Diretoria
de
Atribuição de classes e aulas aos docentes
Ensino – Fase Das 10h às
titulares de cargo não atendidos ou parcialmente
2 (SED)
12h
atendidos, por ordem de classificação;

18/01

Unidade
Atribuição de classes e aulas aos docentes não
Escolar – Fase
Das 13h às efetivos (P, N e F), não atendidos ou
3
15h
parcialmente
atendidos,
por
ordem
de
classificação;

Diretoria
de
Atribuição de classes e aulas aos docentes não
Ensino – Fase Das 16h às efetivos (P, N e F) não atendidos ou
18/01
4 (SED)
18h
parcialmente
atendidos,
por
ordem
de
classificação;
Diretoria de Ensino para associação das classes e aulas
Diretoria
de
atribuídas aos docentes titulares de cargo e ocupantes de
19/01
Ensino (SED)
função-atividade para fins de envio e conferência do saldo
restante na plataforma Secretaria Escolar Digital – SED.
Manifestação de interesse nas aulas, no sistema
de atribuição online aos docentes contratados
Secretaria
Das 8h às (Categoria O)
e candidatos à contratação,
20/01
Escolar Digital
13h
inscritos e com processo seletivo vigente, bem
- SED
como aos docentes qualificados e aos Projetos
da Pasta
Atribuição e associação de classes e aulas na
Diretoria
de
plataforma Secretaria Escolar Digital - SED aos
A partir das
20/01
Ensino
docentes
contratados
e
candidatos
à
14h
contratação, docentes qualificados e manual aos
Projetos da Pasta.
A partir Dar-se-á início ao processo de atribuição de classes e aulas durante o ano –
de
Etapas I e II de acordo com o cronograma semanal na Plataforma Secretaria
26/01
Escolar Digital – SED.

PROGRAMAS E PROJETOS DA PASTA – RECONDUÇÃO E
CREDENCIAMENTO

Projeto
CEL (CENTRO DE
LÍNGUAS)
SALA DE LEITURA
Escola da Família
(Articulador)
CONVIVA
(Mediador)
CEL (CENTRO DE
LÍNGUAS)
SALA DE LEITURA
Escola da Família
(Articulador)

Data / Horário

03/12/2020

De 07/12/20 a
23/12/20 -

Local
Recondução
aos
Projetos
e
Programas da Pasta, bem como os do
Professores
Coordenadores
das
unidades escolares e do Núcleo
Pedagógico,
cuja
avaliação
foi
favorável, para todas as faixas
funcionais;
Credenciamento de novos docentes
para atuar nos Projetos e Programas
da Pasta, durante o ano letivo de
2021, exceto o Programa Ensino
Integral, conforme calendário próprio;

CONVIVA
(Mediador)

PEI – PROGRAMA
DE
ENSINO
INTEGRAL

De 10/12/20 a
23/12/2020

Credenciamento de novos docentes
para atuar nas unidades escolares do
Programa Ensino Integral, durante o
ano letivo de 2021, conforme
calendário
constante
de
edital
específico, a ser enviado pela CGRH.

OBSERVAÇÕES GERAIS
•
•

•

Os horários das sessões de atribuição na Fase Unidade Escolar serão determinados
pela Direção;
Os professores que irão concorrer a atribuição nos termos do artigo 22 da LC.
444/1985, deverão comparecer obrigatoriamente munidos dos seguintes
documentos: a-) documento de identificação oficial; modelo CGRH (preenchido com
as aulas já atribuídas, assinado pela autoridade competente da U.E sede de controle
de exercício;
O docente, que se encontrar na condição de aluno que venha a participar do
processo de atribuição de classe e aulas deverá comprovar, no momento de sua
apresentação na Unidade Escolar, sua matrícula e a frequência no respectivo curso

