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Assunto: EDITAL ATRIBUIÇÃO REMOTA – RECUPERAÇÃO INTENSIVA JANEIRO
- 2021
Prezados Diretores,

EDITAL ATRIBUIÇÃO REMOTA – RECUPERAÇÃO INTENSIVA –
JANEIRO - 2021
A Dirigente Regional de Ensino comunica aos docentes inscritos em
2020, interessados em participar da sessão de atribuição de classes e
aulas remota, que ocorrerá em 30/12/2020, que encaminhem a ficha de
manifestação de interesse no e-mail: atribuicaonorte2@gmail.com, a fim
de participar desta sessão de atribuição de aulas.
Somente poderão participar deste processo de atribuição de classes e
aulas os docentes titulares de cargo para composição e constituição
jornada e carga suplementar, docentes não efetivos – Categoria “F” e
docentes Categoria “O” (com contrato “O” aberto e ativo) e candidatos à
contratação, devidamente inscritos no processo de atribuição de
classes/aulas.
O docente deverá no momento de escolha das aulas verificar se há
compatibilidade dos horários.
O saldo de aulas estará disponível para consulta no site da Diretoria de
Ensino – Região Norte 2, a partir das 14h do dia 29/12/2020.
Todos os campos da ficha de inscrição deverão estar preenchidos e o
não preenchimento poderá acarretar a exclusão da participação do
interessado na sessão de atribuição de classes e aulas remota.
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A Unidade Escolar entrará em contato com o docente atendido para
associação do professor nas turmas.

Atenção!
Os profissionais que se encontram no grupo de risco, conforme
normativa vigente da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo
poderão participar das atividades presenciais mediante assinatura
de termo de responsabilidade disponibilizado na Secretaria Escolar
Digital (SED).
CRONOGRAMA
Dia 29/12/2020 – Atribuição - FASE ESCOLA (Manhã)

Dia 29/12/2020 – DIVULGAÇÃO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

30/12/2020 – REALIZAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO REMOTA (DIRETORIA
DE ENSINO)
04/01/2021 – DIVULGAÇÃO DOS CLASSIFICADOS NO SITE DA
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO NORTE 2.

Atenciosamente,
Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino – Região Norte 2
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