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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: CAA- DER Capivari 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 775/2021 

Data: 10/12/2021 

Assunto: Associação de aulas Art 22 
 

 ATRIBUIÇÃO DE AULAS 2022- 

 

Em atendimento ao solicitado informa-se que o sistema de Associação para a designação nos termos do 

artigo 22 da L.C 444/1985, ficará aberto até as 15:00 horas do dia 10/12/2021.  

 

Após o encerramento da associação, a Secretaria Escolar Digital – SED permitirá que seja realizada a 

conferência de saldo antes da abertura da próxima fase, no menu 

 > Atribuição Inicial > Administrativo > Conferência de Saldo 2022.  

 

Durante a conferência do saldo, que ocorrerá das 15:30 às 17:30, poderá ser excluída aulas do saldo que 

já tenham sido atribuídas/associadas durantes as fases anteriores, observando as seguintes situações: 

1. Divergência na associação do artigo 22 da LC 444/1985. Quando o sistema de associação não aceitar 

o registro da carga horária de opção do docente para o ano letivo de 2022, deverá ser realizada a 

atualização da jornada no menu  
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Atribuição Inicial > Administrativo > Alterar Jornada de Inscrição > Cadastrar retratação. 

 

 

Após esse procedimento, a associação poderá ser realizada, até às 15:00 horas do dia 10/12/2021. 

 

2. Associação das Unidades Curriculares semestrais para artigo 22 da LC 444/1985.  

As aulas das Unidades Curriculares, de vigência semestral, que não tenham sido associadas, para docente 

designado pelo artigo 22 da LC 444/1985, deverão ser excluídas do saldo, para que não fiquem disponíveis 

para a manifestação de interesse dos docentes estáveis, que começará às 18:00 horas do dia 10/12/2021 

e encerrará no dia 12/12/2021 às 23:59. 

 Após a atualização do sistema as aulas das unidades curriculares semestrais, poderão ser associadas aos 

docentes designados pelo artigo 22 da LC 444/1985, dia 14/12/2021 (terça-feira). 
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Responsável: 

CAA DER Capivari 

 
De acordo: 

Edivilson Rafaetta 

Dirigente R de Ensino 

 

 

 

 


