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PREZADOS(AS) DIRETORES(AS): 

 

Atenção para o cronograma da Atribuição de Aulas, cumprindo o disposto na Portaria CGRH 09/2020, alterada pela Portaria CGRH 15/2020: 

 

18/01 20/01 20/01 

07h 
Às 

09h 

Atribuição para professores efetivos, 
somente para redução de unidades 

escolares, por ordem de 
classificação. 

08h 
Às 

13h 

Professores Categoria “O” , Candidatos à Contratação e Docentes 
Qualificados  – Manifestação de Interesse, na SED, com login e 

senha própria. Os professores Categoria “O”, Candidatos à 
Contratação e Docentes Qualificados deverão manifestar 

interesse no máximo de escolas disponíveis, de acordo com a sua 
ordem de preferência. O saldo de aulas será disponibilizado de 
acordo com a inscrição/formação curricular do professor, por 

escola, período (Manhã/ Tarde/Noite) e tipos de ensino (Ensino 
Fundamental e Médio). 

Obs.: Para auxiliar na manifestação, segue o manual:  
Manual de Manifestação na SED 

 

A partir das 14h 
 

Atribuição dos Projetos da 
Pasta – Manual – via D.E. no 

período da Tarde. 
Link de acesso para atribuição: 
https://meet.google.com/ddv-

hivb-swr 
 

Obs.: Somente para docentes 
credenciados, de acordo com as 

vagas existentes. 
 

A partir das 15h 
Atribuição das Salas de Recurso 
e Itinerância – Manual – via D.E. 
Link de acesso para atribuição: 
https://meet.google.com/xzf-

skyq-mpb 
 

Obs.: Apenas para docentes 
devidamente inscritos e 

classificados no Campo de 
atuação Educação Especial. 

10h 
Às 

12h 

Atribuição para professores efetivos, 
não atendidos ou parcialmente 

atendidos – Constituição, 
Composição e Carga Suplementar, 

por ordem de classificação. 
 

A partir 
das 14h 

 

 
Atribuição online aos professores Categoria “O”, Candidatos à 

Contratação e Docentes Qualificados, por ordem de classificação, 
que manifestaram interesse, na SED, em 20/01/2020, pela 

manhã;  
 A atribuição será online realizada pelo DIRETOR DE ESCOLA - 
por meio da compatibilização do saldo de aulas e prioridade de 
atendimento, conforme manifestação dos professores, na SED, 
considerando a ordem de classificação. A escola, se necessário, 

fará contato por E-mail Institucional e/ou telefone dos docentes. 
Portanto fiquem ATENTOS! 

13h 
Às 

15h 

COMPOSIÇÃO DE CARGA HORÁRIA 
para professores Categoria “F” não 

atendidos ou parcialmente 
atendidos. 

16h 
Às 

18h 

COMPOSIÇÃO DE CARGA HORÁRIA 
para professores Categoria “F” não 

atendidos ou parcialmente 
atendidos. 

  
(Ao término da atribuição, o Diretor deverá proceder com a 
associação na SED) 

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/10/dempa-orientaes-manifestao-interesse-aulas-para-candidatos-a-contratao-sistema-sed.pdf
https://meet.google.com/ddv-hivb-swr
https://meet.google.com/ddv-hivb-swr
https://meet.google.com/xzf-skyq-mpb
https://meet.google.com/xzf-skyq-mpb

