
Atribuição de Aula – Interlocutor de Libras  

 Atenção! 
  

Informamos que as atribuições para interlocutores de 

libras ocorrem manualmente, não é possível serem realizadas 
na SED- Secretaria Escolar Digital. Assim, os docentes devem 

manifestar interesse no próprio site da Diretoria. 

  Podem participar da Sessão de Atribuição Online de Classes/Aulas 

Libras, os docentes Cat. A, F, Categoria O ativo e Candidatos à contratação 

(Banco de Talentos) inscritos e classificados especificamente em - 

Interlocutor da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.    

O professor interlocutor cumprirá o número de horas semanais 

correspondentes à carga horária da classe/ano/série/termo em que irá 

atuar DE FORMA PRESENCIAL. 

Todos os campos do formulário deverão estar preenchidos e o não 

preenchimento poderá acarretar a exclusão da participação do interessado 

na sessão de atribuição de classes e aulas online. 

O formulário ficará disponível para manifestação de interesse no dia 

26/04/21 até 28/04/21 às 12 horas. A atribuição ocorrerá no dia 28/04/21 

às 15 horas pelo link que será enviado para o e-mail informado no 

formulário. Solicitamos ficarem atentos e manter o celular ligado caso não 

consigam acesso. 

Ao clicar em ENVIAR o docente declara que: 

(1) está regularmente inscrito para o Processo de Atribuição de Classes e 

Aulas do ano letivo 2021 e concorda com os termos deste Comunicado. 

(2) estar ciente dos termos da Resolução 72/2020, que dispõe sobre o 

processo anual de atribuição de classes e aulas, assim como das demais 

normas que regulamentam o processo; 

(3) que o horário da(s) turma(s) solicitado é compatível com carga horária 

já atribuída assim como com outras atividades públicas ou privadas que 

porventura exerça; 



(4) que deve entrar em contato com a escola onde teve classe/aula 

atribuída no primeiro dia útil após a atribuição para receber orientações das 

atividades e que deve realizar as aulas de ATPC de acordo com a legislação. 

(5) saber que não é possível desistir das aulas/classe atribuída e, caso não 

realize o proposto pela Escola/SEDUC, terá a classe ou as aulas 

efetivamente consideradas em sua carga horária, cabendo-lhe a 

consignação de faltas, nos termos da legislação pertinente. 

 

Antes de preencher o formulário, verifique os saldos de aulas disponíveis. 

Escolas com saldos de aulas LIBRAS. CLIQUE AQUI 

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO: CLIQUE AQUI 

https://deribeiraopreto.educacao.sp.gov.br/saldo-de-aulas/
https://forms.gle/SAckjuSKD6DRdaiUA

