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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: CAA – DER CAPIVARI 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 780/2021 

Data: 16/12/2021 

Assunto: INFORMATIVO ATRIBUIÇÃO DE AULAS- DOCENTES NOVOS E DOCENTES 

CONTRATADOS – CAT “O’” 
 

INFORMATIVO- CAA DER CAPIVARI 

DOCENTES NOVOS (CANDIDATOS A CONTRATAÇÃO) E  

DOCENTES CONTRATADOS (CATEGORIA “O”) 

 

1. Diante da publicação Portaria CGRH Nº 24, de 15 de dezembro de 2021, a 
classificação final dos docentes contratados e candidatos  será publicada no 
dia de amanhã, 17/12/2021 

 
2. Para essa classificação não cabe mais recursos uma vez que os prazos já 

foram esgotados. 
 

3. De acordo com Portaria CGRH nº 20, de 30 de novembro de 2021, a 
manifestação docente para a atribuição de aulas 2022 será em: 
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• 18, 19 e 20/12/2021 das 10:00 às 23:59 - Manifestação de interesse dos 
docentes contratados e candidatos à contratação habilitados em nível de 
Diretoria de Ensino; 

 

• Docente habilitado = portador de diploma de licenciatura plena. 
 

• O docente poderá ter no MÍNIMO 19 AULAS e no MÁXIMO 32 aulas atribuídas  
 

4. De acordo com Portaria CGRH nº 20, de 30 de novembro de 2021, a atribuição 
e associação de classes e aulas referente à manifestação de interesse 
realizada pelos docentes contratados e candidatos à contratação será em: - 21, 
22, 23/12/2021 das 08:00 às 18:00  

 

• ATENÇÃO: pois durante esse período, os diretores de escola entram em 
contato telefônico com os interessados, de acordo com a classificação e a 
ordem de prioridade elencada, portanto, PERMANEÇAM ATENTOS AOS 
NÚMEROS DE TELEFONES REGISTRADOS NO CADASTRO 

 
5. Docentes qualificados apenas poderão manifestar interesse na Etapa 2- que 

de acordo com Portaria CGRH nº 20, de 30 de novembro de 2021, será a partir 
de 18/01/22 

 
• Docentes qualificado = portadores de diploma de Licenciatura Curta;/ alunos de 

último ano de curso, devidamente reconhecido, de Licenciatura Plena na disciplina 
a ser atribuída;/ portadores de diploma de Bacharel ou de Tecnólogo de nível 
superior, desde que na área da disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico 
do curso; /alunos do último ano de curso devidamente reconhecido de 
Bacharelado ou de Tecnologia de nível superior, desde que da área da disciplina 
a ser atribuída, identificada pelo histórico escolar do curso. 

 

6. O Cronograma da Portaria CGRH nº 20, de 30 de novembro de 2021 está 
disponível em:  

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/12/755.pdf 
 

 

7. Para conseguir a senha da SED, para participar da atribuição online acesse o 
vídeo explicativo: 

https://decapivari.educacao.sp.gov.br/novo-sistema-de-atribuicao-saldo-de-aula/ 
 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/12/755.pdf
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8. Para manifestar interesse nas aulas na SED acesse o vídeo explicativo em: 
https://www.youtube.com/watch?v=S_1qMOnOrg4&ab_channel=MarcosBarrosLi
ma 

 

 

 

 

 

Responsável: 

CAA- DER Capivari 

 
De acordo: 

Edivilson Rafaetta 

Dirigente Regional de Ensino 
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