
DIRETORIA DE ENSINO REGIAO DE FRANCA 
COMUNICADO 
A Dirigente Regional de Ensino torna publica a relação das datas do 
Cronograma Alocação PEI 2022, conforme segue: 
 
O Cronograma para alocação via TEAMS dos docentes Credenciados para 
atuação em 2022, obedecerá a seguinte ordem:  
 
 

· Dia 22/11/2021 – Alocação dos docentes que perderão a designação 
pelo módulo;  
 
 

· Dia 23/11/2021 – Alocação dos docentes Credenciados na área de 
Exatas, período da manhã das 09h às 12h;  
 
 

· Dia 23/11/2021 – Alocação dos docentes Credenciados na área de 
Humanas, período da tarde das 14h às 17h;  
 
 

· Dia 24/11/2021 – Alocação dos docentes Credenciados na área de 
Linguagens, período da manhã das 09h às 12h;  
 
 

· Dia 24/11/2021 – Alocação dos docentes Credenciados em Anos 
Iniciais (regente), período da tarde das 14h às 15h30;  
 
 

· Dia 24/11/2021 – Alocação dos docentes Credenciados para Sala de 
Leitura, período da tarde das 16h às 17h;  
 
 

Para alocação das vagas de docentes, serão convocados os candidatos:  
a) da própria Diretoria de Ensino – Faixa II, com a escolha de vaga pelos 
efetivos (categoria A) e não efetivos (categoria P, N, F), nesta ordem de 
situação funcional;  
b) de outra Diretoria de Ensino – Faixa III, com a escolha de vaga pelos 
efetivos (categoria A) e não efetivos (categoria P, N, F), nesta ordem de 
situação funcional;  
Após o atendimento das Faixas II e III, serão atendidos os docentes 
contratados nos termos da Lei Complementar 1.093/2009:  
a) da própria Diretoria de Ensino – Faixa II;  
b) de outra Diretoria de Ensino – Faixa III.  



 
 

O Cronograma para alocação via TEAMS dos docentes que não 
permanecerão no Programa Ensino Integral em 2022 (todos docentes: 
não reconduzidos, solicitaram cessação, ou não querem permanecer nas 
unidades que serão PEI 2022), obedecerá a seguinte ordem:  
 
 

· Dia 25/11/2021 – Alocação dos docentes da área de Exatas, período da 
manhã das 09h às 12h;  
 
 

· Dia 25/11/2021 – Alocação dos docentes da área de Humanas, período 
da tarde das 14h às 17h;  
 
 

· Dia 26/11/2021 – Alocação dos docentes da área de Linguagens, 
período da manhã das 09h às 12h;  
 
 

· Dia 26/11/2021 – Alocação dos docentes Anos Iniciais - Regentes de 
Classe, período da tarde das 14h às 16h;  
 
 

· Dia 26/11/2021 – Alocação dos docentes Readaptados, período da 
tarde das 16h30 às 17h30;  
 
 

Para alocação das vagas de docentes, será obedecida a classificação de 
atribuição de classes e aulas do ano de 2021, pontuação Diretoria de 
Ensino.  
Dúvidas estamos à disposição.  
 

 
 
IMPORTANTE: O DOCENTE DEVERÁ ESTAR LOGADO COM E-MAIL INSTITUCIONAL 
PARA ACESSAR O LINK - @educacao.sp.gov.br ou @prof.educacao.sp.gov.br 
 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTIwMTQ4YTItMzBkNy00MDk2LThlY2ItZmU5ZThmMzRiNTcw%40
thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-
ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%22918a9919-131a-4f0e-b2c2-
2eabd782ea42%22%7d 
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