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Comunicado DESRQ – Docentes Qualificados  

A comissão de atribuição de classes/aulas desta diretoria de ensino, em 

conformidade com as Portarias CGRH nºs 18, 19, 20 e 21 de 2021 que tratam 

do cronograma de atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 2022, 

esclarece que todos os docentes qualificados deverão manifestar interesse na 

SED novamente nas datas especificadas, conforme segue:     

 

XII – ETAPA II – Fase 1 – 18, 19/01/2022 - Manifestação de interesse no saldo 

de aulas disponível na Secretaria Escolar Digital – SED 

https://sed.educacao.sp.gov.br/Inicio, em nível de unidade escolar dos docentes: 

a) Titulares de cargo; 

b) Estáveis pela Constituição Federal de 1988; 

c) Celetistas; 

d) Ocupantes de função-atividade; 

e) Contratados; 

f) Candidatos à contratação que já tenham aulas atribuídas na unidade escolar. 

XIII – ETAPA II – Fase 1 – 20 e 21/01/2022 - Atribuição e Associação de Classes 

e Aulas referente à manifestação de interesse realizada pelos docentes entre os 

dias 18 e 19/01/2022, em nível de unidade escolar, na seguinte ordem de 

prioridade; 

a) Titulares de cargo; 

b) Estáveis pela Constituição Federal de 1988; 

c) Celetistas; 

d) Ocupantes de função-atividade; 

e) Contratados; 

f) Candidatos à contratação que já tenham aulas atribuídas na unidade escolar. 



XIV – ETAPA II – Fase 2 - 22, 23, 24/01/2022 - Manifestação de interesse no 

saldo de aulas disponível na Secretaria Escolar Digital – SED 

https://sed.educacao.sp.gov.br/Inicio, em nível de Diretoria de Ensino dos 

docentes: 

a) Titulares de cargo; 

b) Estáveis pela Constituição Federal de 1988; 

c) Celetistas; 

d) Ocupantes de função-atividade; 

e) Contratados e Candidatos à contratação; 

XV – ETAPA II – Fase 2 - 25 e 26/01/2022 - Atribuição e Associação de Classes 

e Aulas referente à manifestação de interesse realizada pelos docentes entre os 

dias 22, 23 e 24/01/2022, aos docentes não atendidos na unidade escolar e a 

candidatos à contratação, na seguinte ordem de prioridade; 

a) Titulares de cargo; 

b) Estáveis pela Constituição Federal de 1988; 

c) Celetistas; 

d) Ocupantes de função-atividade; 

e) Contratados e Candidatos à contratação; 

 

Docentes qualificados conforme Resolução SE 72/2020: 

1 - portadores de diploma de Licenciatura Curta; 

2 - alunos de último ano de curso, devidamente reconhecido, de Licenciatura 

Plena na disciplina a ser atribuída; 

3 - 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; 

4 - 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. 

Nota:  

I – Os docentes qualificados que manifestaram interesse na SED tiveram sua 

manifestação não concretizada nesse momento de atribuição; 



II – Os docentes habilitados (Licenciatura Plena), candidatos à contratação que 

tiveram aulas atribuídas nesse momento, ainda não conseguem visualizar sua 

atribuição na SED. Essas aulas foram atribuídas em caráter de reserva para 

abertura do contrato.   

 

Em caso de dúvidas entrar em contato com o CRH/Comissão de Atribuição desta 

diretoria de ensino a partir do dia 03/01/2022. 

 

 
 

São Roque, 23 de dezembro de 2021. 

 

Comissão de Atribuição - DESR 

  


