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COMUNICADO URGENTE – ATRIBUIÇÃO DE PA/2022    – 29/11/2021 

 

Prezados 

Pelo presente Comunicado, esclarecemos que em virtude da publicação da Portaria  CGRH 20 – publicada 
no  Diário Oficial - Poder Executivo - Seção I sábado, 27 de novembro de 2021, abaixo transcrita: 

“A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, altera o cronograma de publicação 
da classificação dos docentes contratados e candidatos à contratação para a atribuição inicial de 2022, 
publicado na Portaria CGRH-17 de 03/11/2021, estabelecendo a seguinte redação: 

Artigo 1º - A classificação final para o Processo de Atribuição de Classes e Aulas será gerado após a 
finalização do Processo Seletivo Simplificado, em 03/12. 

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.” 

a Dirigente Regional de Ensino de Franca e a Comissão de Atribuição de Aulas, comunicam que a 

atribuição de PA (atendimento a mandado judicial) para o ano letivo de 2022   que ocorreria em 

29/11/2021, conforme Portaria 18/2021 e  Comunicado publicado no site da DER Franca em 
26/11/2021, ocorrerá da seguinte forma: 

- dia 29/11/2021 - Para os professores Efetivos (titular de cargo como carga suplementar) e  CAT F 
(docentes ocupantes de função atividade)  – que manifestaram interesse no link disponibilizado no site 
da Diretoria de Ensino de Franca, de 26/11/2021 a partir das 10h  ATÉ  às 10h do dia 28/11/2021.  (a 
publicação da classificação para 2022 desses professores foi publicada em outubro de 2021). 

- dias 13 e 14/12/2021 – Para os professores CAT O (contrato ativo) e Candidatos a Contratação, que 
manifestaram interesse no link disponibilizado no site da Diretoria de Ensino de Franca, de 26/11/2021 a 
partir das 10h  ATÉ  às 10h do dia 28/11/2021. A alteração na data da atribuição se faz necessária pois a 
classificação desses docentes ocorrerá em 03/12/2021. 
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