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Assunto: ORIENTAÇÕES DA ATRIBUIÇÃO 2021 

 

 

Prezados Diretores, 

 

Retransmito na íntegra Portaria CGRH de 30/11/2020, para ciência inequívoca 
de todos os envolvidos. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Sandro Roberto da Silva 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino Região Norte 2 

 

 

 

 

 

 

Prezados Diretores e Gerentes;  



  

Tendo em vista o cronograma de atribuição estabelecido pela Portaria CGRH 09 de 

13/11/2020, alterada pela Portaria CGRH de 30/11/2020, apresentamos os seguintes 

esclarecimentos:  

Dia 14/12 (Dia inteiro) e 15/12 (Manhã) - Associação da Atribuição pelas Unidades Escolares e 

conferência de saldo.   

Solicitamos que realizem a conferência de todas as aulas atribuídas no dia 11/12/2020 (Carga 

Suplementar), especialmente, da indicação da ordem de prioridade do candidato, da ordem de 

classificação e do total de aulas atribuídas de acordo com  limite máximo de 32 aulas.  

Para realizar essa conferência será necessário verificar:  

• Histórico de Atribuições Individual – Acessar: Atribuição Inicial – Administrativo 

– Histórico de Atribuições Individual.  

 

À medida que a(s) quantidade(s) de aula(s) são digitadas, em conformidade com a  

ordem de prioridade dos professores, vocês poderão consultar se ele foi atendido por meio da 

consulta do Histórico de Atribuições – Individual.  

Restando dúvidas, é possível consultar as turmas digitadas da seguinte forma:  

Recursos Humanos – Associação do Professor na Classe – Histórico de Associações   

  

  

  

  

INSERIR CPF DO CANDIDATO   

VERIFIQUE ORDEM DE  

PRIORIDADE   



 

  

  

  

  

  

  

CONS ULTAR POR MEIO DO CPF    

CLICAR EM :   “ MOSTRAR ESCOLAS ”   

TURMAS  

E XCLU Í DAS TBM  

PODER ÃO SER  

CONSUTADAS    



 IMPORTANTE:   

• Só realize a atribuição após confirmarem a ordem de prioridade do candidato, 

total de aulas manifestadas e limite total;  

• Se por um lapso forem atribuídas aulas indevidamente sem respeitar a ordem 

de prioridade, é possível fazer a exclusão;  

• Em hipótese alguma o candidato será preterido por conta da ordem de 

prioridade. Se o interessado tiver manifestado interesse em duas ou mais 

unidades escolares, sua ordem de classificação precisa ser respeitada. Caso o 

mesmo ainda não tenha sido atendido em sua 1ª prioridade, as demais escolas 

de opção deverão prosseguir com a atribuição respeitando a ordem de 

classificados;  

  

Dia 15/12 – 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.  

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.  

Ao término da sessão de atribuição a Comissão de Atribuição da Diretoria de 

Ensino – Região Norte 2, encaminhará planilha com o resultado da atribuição, indicando, 

escola escolhida, total de classes/aulas livres, classes/aulas em substituição e respectivos 

períodos;  

Dia 16/12 – Após o recebimento da planilha a escola deverá proceder o 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;  

Dia 17/12 – A Unidade Escolar realizará sua atribuição de forma manual (não é necessário ser 

presencial) para composição da carga horária aos docentes ocupantes de função-atividade, na 

seguinte conformidade: 1. declarados estáveis nos termos da Constituição Federal de 1988 

(Categoria P) 2. celetistas (Categoria N) 3. ocupantes de função-atividade (Categoria F);  

Dias 18/12 e 21/12 – A Unidade escolar realizará a 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.  

Dia 22/12 – Os docentes realizarão a 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);  

Dia 23/12 – A Unidade deverá realizar a atribuição de classes e aulas na Plataforma Secretaria 

Escolar Digital - SED aos docentes não efetivos, para composição de carga horária, na seguinte 

conformidade: 1. declarados estáveis nos termos da Constituição Federal de 1988 (Categoria P) 

2. celetistas (Categoria N).  

  



IMPORTANTE  

• Da mesma forma que o ocorrido na atribuição da Carga Suplementar dos Professores 

Titulares de Cargo a escola deverá na fase dos (OFA), realizar as consultas descritas neste 

comunicado (ordem de prioridade e classificação dos professores ), para que possam 

realizar a sua atribuição;  

• Proceder a digitação no Sistema logo no primeiro horário, para que as escolas possam 

verificar se o candidato já foi atendido em suas primeiras opções;  

• Caso a escola que o candidato tenha indicado como prioridade ainda não tenha digitado 

a classe ou aulas atribuídas, o Diretor de Escola/GOE deverá contatar as escolas de 

prioridade do professor para verificar se ele foi atendido ou não;  

• Todos os Diretores de Escola estão adicionados ao Atribuição Inicial – 2021 (WhatsApp) 

– Este é um canal em que os Diretores poderão trocar as devidas informações. Todos os 

Diretores de Escola da DE Norte 2 estão no grupo.  

• Caso aescola não tenha nenhuma manifestação interesse de candidatos (OFA) para o 

dia 23/12/2020, o processo de atribuição de classes/aulas retornará no dia 18/01/2021, 

conforme cronograma divulgado (Rede n.º 677/2020);  

• A Comissão de Atribuição de Classes/Aulas estará em plantão na Diretoria de Ensino 

para dúvidas e esclarecimentos.  

  


