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Assunto: Atribuição de aulas – Busca ativa docentes

Equipes gestoras
A Comissão de Atribuição de Aulas, vem por meio deste solicitar a gentileza de divulgarem junto
ao corpo docente de suas unidades escolares os saldos de aulas livres e em substituição para
atribuição.
O professor deve acessar a plataforma SED, Atribuição, Saldo de Aulas, manifestação de interesse,
indicar as turmas de seu interesse.
Não esquecer que a conferência do saldo de aulas é diária, bem como a atribuição das aulas.
Fazer a verificação das cargas horárias dos professores contratados com sede de frequência em
sua unidade escolar, a carga horária mínima deve ser de 19 h/a Jornada Inicial de Trabalho.
Dar ciência aos professores da Resolução SE-72, de 13/10/2020.
Resolução SE-72, de 13/10/2020 – Dispõe sobre o processo anual de atribuição de classes e
aulas ao pessoal docente do Quadro do Magistério
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XVI – Das Demais Regras de Atribuição Durante o Ano
§ 5º – O docente contratado para atuação eventual ou com atribuição inferior a 19 aulas, ou, ainda,
em interrupção de exercício, que no período de 1 (um) mês, não atender às solicitações da diretoria
de ensino para ministrar aulas ou participar de atribuição, respectivamente, poderá ter a extinção
contratual, nos termos da legislação pertinente.

Manual para a Manifestação de Interesse acesse:
https://drive.google.com/file/d/1rTNMjPN9pTFv-QHVJxMDrHDMy-11DuwQ/view

Vídeo tutorial de manifestação de Interesse nas Aulas:
https://www.youtube.com/watch?v=75jEihWPBlw

Segue orientações para os novos docentes sobre o acesso na SED:
Login:
RG+número+dígito+UF
Senha:
mesma cadastrada no Banco de Talentos

CAA- DER Capivari

Responsável:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.
De acordo:

Clique ou toque aqui para inserir o texto.
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