
 

 

 

ORIENTAÇÃO SOBRE ATRIBUIÇÃO DE AULA 2022 

 

 

Conforme orientação da SEDUC o processo de atribuição de aulas/classes aos 

professores contratados ocorrerá no seguinte formato: 

1- A Secretaria Escolar Digital (SED) irá gerar uma única listagem com 

classificação geral dos candidatos com contratos abertos e à contratação; 

2- A atribuição ocorrerá de forma a respeitar a classificação gerada pela SED 

onde os candidatos serão atendidos de acordo com sua manifestação de 

interesse no sistema; 

3- Banco de Talentos que tiverem aulas atribuídas deverão procurar as escolas 

e levar os comprovantes de pontuação e históricos escolar, diploma ou 

certificado de conclusão de curso. Caso não comprove os documentos 

autodeclarados no banco de talentos, terão a atribuição tornada sem efeito e a 

inscrição cancelada; 

4- Sede de controle será onde tiver maior números de aulas livres atribuídas ou 

quando somente em substituição; 

5- Os candidatos do banco de talentos que tiverem aulas atribuídas e estiver com 

tudo certo com a inscrição, providenciar a documentação de abertura de contrato 

no mês de janeiro, para iniciar dia 26/01/2022, Laudo Médico tem validade, no 

máximo 30 dias; 

5- Só serão atribuídas, neste momento, as aulas que são de sua Habilitação. 

Somente em janeiro poderão ter aulas da Qualificação atribuídas; 

6- Se o candidato não manifestou interesse em, no mínimo, 19 aulas, não terá 

nenhuma aula atribuída. Não será aberto contrato com menos de 19 aulas; 

7- Os candidatos vão receber um e-mail informando que a atribuição foi 

realizada. Não haverá informação sobre Classes/ aulas; 



8- Atribuição irá seguir o cronograma disponibilizado anteriormente no site das 

09h30min às 18hrs; 

9- Neste momento não existe a possibilidade de qualquer alteração em sua 

classificação; 

10- Não poderá ter aula atribuídas em outro campo de atuação pra quem já tem 

celebrado o contrato, exceto para aulas do Inova; 

11- As aulas de Expansão podem ser atribuídas até no máximo, 06 aulas; 

12- A Atribuição será realizada pela equipe de CRH, de acordo com a 

manifestação na SED. A escola entrará em contato com os professores que 

tiverem aulas atribuídas para informação/orientação; 

13- Não haverá atribuição por aplicativo (TEAMS) e muito menos de forma 

PRESENCIAL. 

 


