COMUNICADO DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS – 03/02/21
Assunto: Sistema de Atribuição Online – durante o ano

PROFESSORES ATENÇÃO
A Coordenadorias de Gestão de Recursos Humanos - CGRH e Da Coordenadoria de Informação,
Tecnologia, Evidências e Matrícula – CITEM, em conjunto com as Diretorias de Ensino, buscando
celeridade nos procedimentos de atribuição de classes e aulas durante o ano, informam que:
1) Está disponível no menu SED: Atribuição de Aulas online, novo formato, com cronograma
diário de manifestação de interesse e de atribuição de classes e aulas, na seguinte
conformidade:
▪ Período Manhã (até às 12h): a escola realiza a Atribuição/Associação das turmas; INÍCIO
AMANHÃ 04/02/21
▪ Período Tarde (das 13h às 15h): escola realiza a conferência e lançamento do saldo
disponível; INÍCIO HOJE, 03/02/21
▪ Período Tarde/Noite (das 16h às 23h): manifestação de interesse do docente nas classes e
aulas disponíveis naquele momento; INÍCIO HOJE, 03/02/21
Esta rotina de atribuição seguirá diariamente, lembrando que a última atualização de saldo na
semana se dará sempre na sexta-feira, até 15h, para manifestação dos professores das 16h as
23h de sexta-feira e a atribuição às segundas-feira.
2) Permanecem as regras de atribuição dispostas na Resolução de SEDUC 72, de 13-10-2020;
3) As manifestações de interesse poderão ser realizadas por docentes Efetivos, Não efetivos e
Contratados (CAT O E V) e com Inscrição realizada em Processo Seletivo Vigente, sendo que os
contratados (que estiverem sem aula atribuída) poderão manifestar interesse em Diretoria de
Ensino diversa de sua classificação e, caso seja concretizada a atribuição, deverá informar a
origem para mudança de sede;
4) Processo Seletivo “BANCO DE TALENTOS” ESTA EM ANDAMENTO – NÃO ESTÁ ATIVO PARA
PARTICIPAR DAS ATRIBUIÇÕES NA SED.
5) A Sessão de Atribuição Durante o Ano, se dará de forma remota, de modo que o docente
poderá acessar a plataforma SED, com seu login e senha conforme horário acima estipulado;
6) As atribuições: Indígena, Educação Especial, Libras, Professor Auxiliar, Atendimento
Domiciliar, Ação Judicial, Recuperação e Reforço, Prisional e demais Programas e Projetos,
deverão ser realizadas fora da manifestação on line. A Comissão de Atribuição de Aulas
informará essas atribuições através do site da DER Franca, publicando editais das aulas
comunicados com orientações aos professores.

