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COMUNICADO – ATRIBUIÇÃO 2021 
 

Assunto: CONTINUAÇÃO DO PROCESSO INICIAL DE ATRIBUIÇÃO DE 2021  

18/01 – RESCALDO: 

 

Dia 18/01/2021 das 07:00h - (Fase Escola/) – Professor atentar para Cronograma e Orientações da Escola sede de controle de frequência  -  

atribuição de aulas aos professores efetivos da U.E.  (Neste momento serão feitos todos os ajustes, como Constituição, Composição de Jornada, 

Ampliação, Carga Suplementar, em complementação as aulas ja atribuidas em Dezembro.  

O docente titular de cargo (na jornada e na carga suplementar),bem como o não efetivo poderão desistir de aulas para redução de número de 

escolas, respeitada essa ordem de prioridade, desde que não altere a unidade de classificação.  

Obs. Não poderá haver troca de unidades escolares, de turmas atribuídas e turno de funcionamento. 

 

➢ Dia 18/01/2021 às 09:30h  será  disponibilizado o saldo de aulas para consulta dos docentes no site da Dirtoria de Ensino.  

 

➢ Dia 18/01/2021 á 10:00h (fase DE) – Atribuição de Aulas aos professores efetivos para a Constituição, Composição, Carga Suplementar. 

O Diretor deverá fornecer ao Candidato oficio informando os dados do professor, pontuação, jornada e quantidade de aulas atribuidas.  

A Atribuição será pela Plataforma Teams e o link que será disponibilizado pelo site da DE . Aguardar.  

O professor deverá apresentar na hora da atribuição documento de identidade e Declaração de Aulas Atribuídas. 

 

➢ Dia 18/01/2021 às 13:00h , atribuição de aulas PELA ESCOLA. aos professores Cat F para completar a carga horária das aulas já atribuidas 

em dezembro.  

Professor atentar para Cronograma e Orientações da Escola sede de controle de frequência   

 

➢ Dia 18/01/2021 às 15:30h  será  disponibilizado o saldo de aulas para consulta do professor CAT F.  

Dia 18/01/2021 às 16:00h (fase DE) atribuição de aulas aos professores Cat F para completar carga horária. Atribuição será pela 

Plataforma Teams e o link que será disponibilizado pelo site da DE . Aguardar. O professor deverá apresentar na hora da atribuição 

documento de identidade e Declaração de Aulas Atribuídas. 
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A partir de 20-01-2021 dar-se-á início à atribuição de classes e aulas, na plataforma Secretaria Escolar Digital – SED, aos docentes 

contratados e candidatos à contratação, inscritos e com processo seletivo vigente obedecendo ao seguinte cronograma: 

 

➢ 20/01/2021 das 08:00h às 22:00h - Manifestação dos professores interessados nas aulas, no sistema de atribuição On-Line – SED 

 

➢ 21/01/2021 – Atribuição  de aulas pelo Diretor da Escola na Plataforma SED aos docentes contratados ou candidatos à contratação, 

obedecendo a ordem de faixas de classificação conforme Resolução SEDUC 72/2020. Os docentes atendidos serõ Comunicados pelo diretor 

de Escola e também poderão relizar a consulta pela Plataforma SED. 

➢ No dia 21/01 o docente que manifestou interesse deverá está atento ao telefone indicado no sistema para contato, caso seja 

necessário o contato por parte da escola.  

 

➢ A partir do dia 26/01/2021 dar-se-á o início ao processo de atribuição de aulas durante o ano, de acordo com o cronograma semanal da 

Plataforma Secretaria Escolar Digital – SED. 

 

 

Comissão de Atribuição de Aulas 

 

 

 


