GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: CAA
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 174/2021
Data: 17/03/2021
Assunto: Classificação do processo de atribuição de classes e aulas, após o banco de talentos

Prezados Diretores de Escola, Núcleos e Centros da Diretoria de Ensino

FONTE: Comunicados Externos Conjuntos com as Coordenadorias Nº 306 – 16/03/2021
A Subsecretaria e a Coordenaria de Gestão de Recursos Humanos, tendo em vista a conclusão do
Processo Seletivo Simplificado, informam:
1. Fica revogada a lista de classificação de Processo Seletivo Simplificado 2019/2020;
2. Já está disponível, na Secretaria Escolar Digital – SED, nova lista de classificação para o processo
de atribuição de classes e aulas de 2021 que contempla os candidatos à contratação e os docentes
contratados (categoria O), em lista única;
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3. Os candidatos do Processo Seletivo Simplificado 2021 poderão manifestar interesse, a partir de
16/03/2021, dentro do cronograma diário de atribuição de classes e aulas das Diretorias de Ensino,
na plataforma Secretaria Escolar Digital - SED;
4. Após a manifestação de interesse do candidato, as aulas podem ser atribuídas e mantidas em
reserva no sistema até a celebração do contrato;
5. O contrato será celebrado após o candidato comprovar, por meio de documentos oficiais, as
informações prestadas no momento da inscrição, bem como o contido no artigo 34 da Resolução
SE 72/2020;
6. O contrato deverá ser celebrado na Diretoria de Ensino na qual o candidato tenha realizado a
inscrição e, após a abertura do contrato, o docente poderá ter aulas atribuídas em mais de uma
Diretoria de Ensino.
Ressaltamos que o processo de atribuição de classes e aulas durante o ano letivo ocorrerá, de forma
regular no período de recesso escolar (15 a 26-03-2021).
Esclarecimentos sobre a atribuição na SED:
a- No campo atribuição online, clica-se em “REALIZAR ATRIBUIÇÃO”, onde serão solicitadas pelo
sistema várias informações, entre as quais o período de vigência. O início da vigência é a data
prevista para o exercício do docente e o final da vigência, coloca-se 31/01/2022, caso as aulas
sejam livres.
b- As aulas atribuídas, serão automaticamente colocadas em RESERVA, devendo ser excluídas
da reserva tanto na situação de não comprovação dos documentos “TORNANDO A
ATRIBUIÇÃO SEM EFEITO”, como na situação de atribuição concretizada, após a inserção do
contrato, associando as aulas na ABA 2.

Atenciosamente,

Responsável:

CAA
De acordo:
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