
 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA ALTERADO PELO COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA e CGRH – 2021 – Nº 25 
 

MÊS DE JANEIRO: TITULARES DE CARGO; OFA (categoria “F”); CATEGORIA “O” e CANDIDATOS À CONTRATAÇÃO  

Etapa I – RESCALDO: Docentes Titulares e docentes não efetivos, parcialmente atendidos ou sem atendimento, de forma manual 

com aulas que surgirem após o dia 23/12/2020.  

DIA 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 

PERÍODO/ 

FASE 

Fase 1 - U.E.  

 Das 7 às 9h 

Fase 2– D.E. 

Das 10h às 12h.  

Fase 3 – U.E 

Das 13 às 15h 

Fase 4 

Das 16 às 18h 

Quem/ 

O quê?  

Atribuição de carga horária aos 

docentes titulares de cargo não 

atendidos ou parcialmente 

atendidos. 

Docentes não atendidos na U.E. que 

participarão em nível de D.E. devem 

constar no Ofício, a ser 

encaminhado junto com saldo até às 

9h30min. 

Atribuição de carga horária aos 

docentes titulares de cargo não 

atendidos ou parcialmente 

atendidos. 

 

D.E. informa à U.E. se houve alguma 

atribuição no saldo enviado. 

 

https://meet.google.com/abm-
tucc-asa 
 

Atribuição de carga horária aos 

docentes não efetivos não 

atendidos ou parcialmente 

atendidos. 

Docentes não atendidos na U.E., 

fase 2, que participarão em nível 

de D.E. devem constar no Ofício, 

a ser encaminhado para a D.E. 

junto com saldo até às 15h30min. 

 

Atribuição de carga 

horária aos docentes não 

efetivos não atendidos ou 

parcialmente atendidos. 

D.E. informa a U.E. se 

houve alguma atribuição 

no saldo enviado. 

https://meet.google.com
/jbh-bwtc-ijg 

Dia 19/01/2021 – Para associação das aulas atribuídas aos docentes titulares de cargo e ocupantes de função atividade para fins de envio 

e conferência da saldo restante na SED. 

Obs: As orientações para o processo de atribuição do professor “CATEGORIA O” será disponibilizada segunda-

feira (18/01/2021) à partir das 14 horas. 
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