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Assunto: COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA e CGRH - 2021 - Nº 25
Assunto: orientações para condução dos processos de designação e atribuição janeiro 2021
A Equipe ESE da DER Capivari retransmite:
COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA e CGRH - 2021 - Nº 25
Assunto: orientações para condução dos processos de designação e atribuição janeiro 2021
A Subsecretaria e a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH, considerando
aos desdobramentos no processo de atribuição , classes e aulas a ser reiniciado no dia
18/01/20201, quanto as publicações ocorridas no DOE de 12/01/2021, em especial a
Resolução Seduc-3, sobre a função gratificada de Professor Coordenador; Resolução Seduc4, que institui o Projeto de Assistência ao Currículo (PAC); Resolução Seduc-6, sobre o módulo
de Diretor de Escola e de Vice-Diretor de Escola; Resolução Seduc-7, de 11-1-2021 que
Institui o Projeto de Apoio a Tecnologia e Inovação nas unidades escolares da rede estadual
de ensino, orienta:
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A partir do dia 18/01/2021, haverá a retomada do processo inicial de atribuição de classes e
aulas, conforme cronograma abaixo:
PERÍODO

CARGO

FASE

EVENTO/ATIVIDADE

OBS

18/01/2021

Efetivos e Não
Efetivos (CAT "F")

1

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

07h às 9h

18/01/2021

Efetivos e Não
Efetivos (CAT "F")

2

Diretoria de Ensino- Atribuição de classes e aulas aos
docentes titulares de cargo não atendidos ou
parcialmente atendidos, por ordem de classificação

10h às 12h

18/01/2021

Efetivos e Não
Efetivos (CAT "F")

3

Unidade Escolar- Atribuição de classes e aulas aos
docentes não efetivos não atendidos ou parcialmente
atendidos, por ordem de classificação

13h às 15h

4

Diretoria de Ensino- Atribuição de classes e aulas aos
docentes não efetivos não atendidos ou parcialmente
atendidos, por ordem de classificação

16h às 18h

Efetivos e Não
18/01/2021
Efetivos (CAT "F")

19/01/2021

Efetivos e Não
Efetivos (CAT "F")

20/01/2021

Contratados e
candidatos a
contratação

21/01/2021,
22/01/2021
e
25/01/2021

26/01/2021

Contratados e
candidatos a
contratação

Atividade para
fins de
conferência do
Associação das classes atribuídas aos docentes titulares de saldo restante na
cargo e ocupantes de função
plataforma
Secretaria
Escolar Digital SED
Manifestação de interesse nas aulas, no sistema SED
Atribuição e associação de classes e aulas na plataforma
SED aos docentes contratados e candidatos à contratação,
docentes qualificados e manual aos Projetos da Pasta,
conforme cronograma definido pela respectiva Diretoria
de Ensino, de acordo com sua especificidade, devendo ser
amplamente divulgado e obedecendo a ordem de faixas
de classificação da Resolução SE 72/2020
Processo de Atribuição de classes e aulas durante o ano Etapas I e II, de acordo com o cronograma semanal na
plataforma SED

As designações para as funções de Vice-Diretor de Escola, Professor Coordenador, Professor
Coordenador para acompanhamento de agrupamento de unidades escolares, e Professor
Coordenador de Núcleo Pedagógico, assim como o professor do Projeto de Apoio e
Tecnologia e Inovação deverão ocorrer, impreterivelmente, até o dia 18/01/2021, para

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

possibilitar liberar as aulas para o processo de atribuição, porém a configuração da
designação e exercício será em 26/01/2021.

As designações de que trata o item 2 deste comunicado, caso não sejam possíveis até
18/01/2021, deverão ser reiniciadas a partir de 26/01/2021, quando se inicia o processo de
atribuição durante o ano, conforme disposto no Capítulo XV e seguintes da Resolução SE-72,
de 13-10-2020.

Os professores elencados no item 2 deste comunicado, que tiveram aulas atribuídas durante
o processo inicial realizado no mês de em dezembro de 2020, terão as suas aulas
desassociadas até 18/01/2021, para possibilitar que neste dia, a Diretoria de Ensino possa
consultar as aulas disponíveis, visando à atribuição manual.

As aulas atribuídas no rescaldo para titular de cargo e não-efetivo, deverão ser associadas no
menu SED (Associação do Professor na Classe), impreterivelmente até dia 19/01/2021, para
possibilitar a manifestação de interesse dos docentes contratados, candidatos a contratação
e inscritos no processo seletivo vigente, a partir das 8 hs do dia 20/01/2021.

As atribuições do Professor Assistente de Currículo e Professor do Projeto de Reforço e
Recuperação deverão ser realizadas no dia 20/01/2021, no dia especificado no cronograma
acima para atribuição dos Projetos e Programas da Pasta, nos termos da legislação vigente;

Por fim, informamos que encaminharemos ainda esta semana encaminharemos Documento
Orientador para procedimentos quanto à virada da carga horária 2020/2021, pontualmente
para registro em sistema e pagamento.

Atenciosamente,

Subsecretaria/CGRH
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Responsável:

CAA – DER Capivari
De acordo:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.
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