
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE PIRAJU 
CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO INICIAL – 2021 

Nos termos da Resolução SE-72 de 13/10/2020 e Portaria CGRH-09 de 13/11/2020 e alterações 
Antecedendo o Processo Inicial - Dezembro - 2020 

Data Responsável Horário/Período Procedimento  Descrição 
03/12/2020 UE/DE 

 
 Manual Sessão de atribuição de vagas de unidades escolares para docentes classificados em 

escolas que aderiram ou integram o Programa Ensino Integral e que não 
permanecerão atuando no referido Programa, no ano letivo de 2021 

03/12/2020 UE/DE 
 

 Manual Recondução aos Projetos e Programas da Pasta, bem como os do Professores 
Coordenadores das unidades escolares e do Núcleo Pedagógico, cuja avaliação foi 
favorável, para todas as faixas funcionais. Recondução Prof. Auxiliar. 

 
 
07 a 23/12/2020 

DE  Manual Credenciamento de novos docentes para atuar nos Projetos e Programas da Pasta, 
durante o ano letivo de 2021. (Sal. Leitura / Prof. Articulador / PMEC) 

E.E. Moreira Porto  Manual Credenciamento de novos docentes para atuar no Centro de Estudo de Línguas 

A partir de  
10-12-2020 

DE  Secretaria Escolar 
Digital - SED 

Credenciamento de novos docentes para atuar nas unidades escolares do Programa 
Ensino Integral, durante o ano letivo de 2021, conforme calendário constante de 
edital específico, a ser enviado pela CGRH.  

Processo Inicial – ETAPAS I e II - Dezembro - 2020 

Data Responsável Horário/Período Procedimento  Descrição 

 
04/12/2020 

 
UE 

(Fase 1) 

  
Manual 

Titulares de Cargo: a) Constituição de Jornada; b) Composição de Jornada; c) 
Ampliação de jornada; d) Carga suplementar; 
Diretor de Escola deverá informar para a Comissão de Atribuição os docentes que 
foram parcialmente atendidos ou que ficaram adidos no dia; 

04 a 07/12/2020 UE  Secretaria Escolar 
Digital - SED 

A escola deverá informar a situação dos docentes adidos em funcionalidade no 
sistema SED, para o prosseguimento das demais fases de atribuição; 

07 a 08/12/2020 UE  Secretaria Escolar 
Digital - SED 

Associação das classes e aulas atribuídas aos docentes titulares de cargo para fins de 
envio e conferência do saldo restante na plataforma. 

 
 
09/12/2020 

 
 

DE 

 
 

Manhã 

 
 

Manual 

Atribuição manual aos titulares de cargo para: 
a) constituição de Jornada de Trabalho a docentes adidos ou parcialmente atendidos 
na unidade escolar, por ordem de classificação; 
b) composição de Jornada de Trabalho a docentes adidos ou parcialmente atendidos 
na constituição da jornada, por ordem de classificação; 

 
09/12/2020 

 
UE 

 
Tarde 

Secretaria Escolar 
Digital - SED 

Associação pelas unidades escolares da atribuição ocorrida no período da manhã na 
Diretoria de Ensino. 

 
10/12/2020 

UE/DE 
Docente (Efetivo) 

 Secretaria Escolar 
Digital - SED 

Manifestação de interesse nas classes e aulas existentes na plataforma Secretaria 
Escolar Digital - SED aos docentes titulares de cargo, para carga suplementar de  
Trabalho. 
 



 
 
11/12/2020  
 

 
DE 

(Fase 2) 
 

 
 

 
Secretaria Escolar 

Digital - SED 

 
Atribuição na SED aos titulares de cargo, para fins de carga suplementar de trabalho 
 

14 e 15/12/2020 DE 
(Fase 2) 

Manhã Secretaria Escolar 
Digital - SED 

Associação da atribuição pelas unidades escolares e conferência do saldo; 

15/12/2020 DE 
(Fase 2) 

 

 
Tarde 

Manual Atribuição afastamento de titulares de cargo, nos termos do artigo 22 da Lei 
Complementar 444/1985 

16/12/2020 DE  Secretaria Escolar 
Digital - SED 

Lançamento da atribuição de classes e aulas do artigo 22, na plataforma Secretaria 
Escolar Digital - SED e conferência de saldo. 

17/12/2020 UE 
(Fase 3) 

 

 Manual Atribuição de classes e aulas para composição da carga horária aos docentes 
ocupantes de função-atividade (Cat. F).  

18 e 21/12/2020 UE 
 

 Secretaria Escolar 
Digital - SED 

Associação das classes e aulas dos docentes ocupantes de função-atividade 
atribuídas para fins de envio e conferência do saldo restante 

22/12/2020 UE/DE 
Docente  

(Efetivo – Cat F) 

Tarde Secretaria Escolar 
Digital - SED 

Manifestação de interesse nas classes e aulas existentes da atribuição online aos 
docentes ocupantes de função-atividade; 

23/12/2020 DE 
(Fase 4) 

 

 Secretaria Escolar 
Digital - SED 

Atribuição de classes e aulas aos docentes não efetivos, para composição de carga 
horária aos docentes ocupantes de função-atividade (Cat. F). 

Continuidade ao Processo Inicial de Atribuição de Classes - Janeiro - 2021 

Data Responsável Horário/Período Procedimento  Descrição 

 
 
 
 
 
18/01/2021 

UE 
(FASE 1) 

Manhã 
07 às 09h 

Manual Atribuição de classes e aulas aos docentes titulares de cargo não atendidos ou 
parcialmente atendidos, por ordem de classificação. 
 

DE 
(Fase 2) 

Manhã 
10h às 12h 

Manual Atribuição de classes e aulas aos docentes titulares de cargo não atendidos ou 
parcialmente atendidos, por ordem de classificação. 
 

UE 
(Fase 3) 

Tarde 
13h às 15h 

Manual Atribuição de classes e aulas aos docentes não efetivos, não atendidos ou 
parcialmente atendidos, por ordem de classificação. 

DE 
(Fase 4) 

Tarde 
16h às 18h 

Manual Atribuição de classes e aulas aos docentes não efetivos não atendidos ou 
parcialmente atendidos, por ordem de classificação. 

 
 
19/01/2021 

 
 

UE 
 

  
Secretaria Escolar 

Digital - SED 

 
Associação das classes e aulas atribuídas aos docentes titulares de cargo e ocupantes 
de função-atividade para fins de envio e conferência do saldo restante. 
 
 
 



 
 
20/01/2021 
 

Docentes 
(contratados e 
candidatos à 
contratação) 

  
Secretaria Escolar 

Digital - SED 

Manifestação de interesse nas classes e aulas / sala de recurso (processo seletivo  
vigente) 
Obs:  Feriado Municipal Piraju (Sede da Diretoria de Ensino) 

 
21/01/2021 
 

 
DE 

 
Tarde 
14 h 

 
Manual 

Presencial 

Atribuição dos 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. 
- 14:00 hrs (CEL / Sal. Leitura/ Prof. Articulador/ PMEC)  
- 14:30 hrs (Prof. Aux. / Libras)  

 
21,22 e 
25/01/2021 
 

UE/DE  Secretaria Escolar 
Digital - SED 

Atribuição e associação de classes e aulas/ Sala Recursos aos docentes contratados 
e candidatos à contratação, docentes qualificados, obedecendo a ordem de faixas de 
classificação da Resolução SE 72/2020. 

Atribuição Durante o Ano - ETAPAS I e II 
 
A partir de 
26/01/2021 

 
UE/DE 

 

  
Secretaria Escolar 

Digital - SED 

Processo de Atribuição de classes e aulas durante o ano - ETAPAS I e II, de acordo 
com o cronograma semanal na plataforma Secretaria Escolar Digital - SED. 
 

Observação: Em caso de alteração será publicado no site da D.E. (http://depiraju.educacao.sp.gov.br) 

http://depiraju.educacao.sp.gov.br/

