COMUNICADO ATRIBUIÇÃO DE AULAS

Assunto: Sistema de Atribuição Online – Fase durante o ano
Prezados docentes e candidatos à contratação (BANCO DE TALENTOS):

1) Está disponível no menu SED (https://sed.educacao.sp.gov.br), a Atribuição de Aulas online, em 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
(do dia anterior);
Período Tarde (das 13h às 15h): conferência e lançamento do saldo disponível;
Período Tarde/Noite (das 16h às 23h): manifestação de interesse do docente
nas classes e aulas disponíveis naquele momento;

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/Candidatos à contratação com Inscrição realizada em Processo Seletivo Vigente, sendo que
os contratados poderão manifestar interesse em Diretoria de Ensino diversa de sua classificação;

4)

A Sessão de Atribuição Durante o Ano se dará de forma remota (ONLINE), através da plataforma SED:
https://sed.educacao.sp.gov.br/SedCargaHoraria/ManifestacaoInteresse/Index, de modo que o
docente poderá acessar a plataforma SED, com seu login e senha, conforme horário acima estipulado;
Vídeo autoexplicativo: https://youtu.be/75jEihWPBlw.

5)

O login e senha são os mesmos do Banco de Talentos; Caso não recorde a senha basta solicitar uma nova
que será encaminhada ao e-mail cadastrado. Se o problema persistir, entrar em contato pelo e-mail:
decatat@educacao.sp.gov.br e relatar o ocorrido;

6)

IMPORTANTE: A ATRIBUIÇÃO DE AULAS, EM REGRA, NÃO É CONVOCATÓRIA. TODOS OS CANDIDATOS
INSCRITOS PODEM PARTICIPAR. Sendo que concorrerão a atribuição daquele dia específico os
candidatos que MANIFESTARAM INTERESSE na referida plataforma dentro do horário estipulado;

7)

Em SALDO DE AULAS (https://decatanduva.educacao.sp.gov.br/saldo-de-aulas/) disponibilizaremos,
diariamente, a partir das 15h, o Saldo de aulas para aquele dia corrente (útil);

8)

Caso o docente seja atendido na manifestação de interesse a Unidade Escolar entrará em contato para
explicar os trâmites administrativos. Lembramos, entretanto, que via de regra, é necessária uma quantia
de 19 ou mais aulas para celebração do contrato de trabalho (casos excepcionais serão analisados).

Atenciosamente,
Comissão de Atribuição de Classes e Aulas – 2021

Luciana Bianchin Lopes Pereira
Dirigente Regional de Ensino

