
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE DIADEMA 

 ATRIBUIÇÃO DE AULAS ONLINE - DATA: 13/05/2022 via teams 

Edital de Convocação para ATRIBUIÇÃO online dia 13/05/2022 – DE Designações Futuras Vice-diretor, 

Professor coordenador, Licença Prêmio (devidamente processos enviados e autorizados). 

O Dirigente Regional de Ensino e a Comissão de Atribuição classes/Aulas da Diretoria de Ensino de Diadema 

convocam os docentes interessados a participarem da atribuição de aulas online do dia 13/05/2022, da 

Diretora de Ensino de Diadema de acordo com a Resolução SE 72/2020 na seguinte conformidade: 

Excepcionalmente a atribuição ocorrerá online de acordo com o Edital a ser publicada no Site da Diretoria de 

Ensino de Diadema, com o preenchimento obrigatório do link pelos candidatos interessados. Ficha de 

demonstração de interesse https://forms.gle/JTadZ1MM3LtoPm4P6 (Até 12/05/2022 às 15h). 

A presente atribuição de classes/ aulas online será administrada pela Comissão de Atribuição de aulas da DER 

Diadema e ocorrerá paralelamente à atribuição de aulas online pela SED - Secretaria Escolar Digital, em virtude 

das situações abaixo descritas, as quais dependem de terem suas aulas atribuídas para que se concretize o 

afastamento. 

Atribuição de aulas PEB II com o preenchimento obrigatório do link, pelo candidato. Dos docentes abaixo 

relacionados para designação futura vice-diretor, professor coordenador e licença prêmio (previamente 

autorizados) a partir da data de publicação, para atribuição de classes e aulas para Professores com contrato 

vigente e ou interrompido e por tempo determinado, bem como à contratação Banco de Talentos PEB II. 

*Não há declínio de aulas já atribuídas 2022 para participação desta sessão. 

*Não há quebra de bloco de aulas, a atribuição somente carga total em virtude do afastamento do docente 

descrito no presente Edital. 

*Atribuição para docentes de educação física somente formados e com CREFI em dia. 

PEB II – Aulas 

-Do docente José Almir Lopes de Souza, da EE Simon Bolivar, para afastamento Licença prêmio 75 dias, sendo 

32 aulas de Ciências e Matemática, no período manhã e tarde. 

-Do docente Luciano Pereira da Costa, da EE Padre Anchieta, para a função Vice-diretor, na EE Vila Socialista, 

sendo 24 aulas Física, período noite. 

-Da docente Rosangela Marson Sanches, da EE Jose Iamamoto, para afastamento licença prêmio 45 dias, 

sendo e32 aulas de Educação Física, período manhã e tarde. 

-Da docente Maria Soneide de Sales Alves, da EE soldado José Iamamoto, para afastamento licença prêmio 30 

dias, sendo 24 aulas de inglês e projeto de vida, período tarde. 

- Da docente Rita de Cássia Brandão, da EE Jardim Arco Iris, para a função Professor Coordenador, na mesma 

Unidade escolar, sendo 32 aulas matemática, período tarde/noite. 

- Da docente Marlucia Beserro dos Santos, da EE Vila Santa Maria, para afastamento licença prêmio 30 dias, 

sendo 32 aulas de Filosofia e Sociologia, período manhã/tarde/noite. 

Da docente Tania Mala criada Rumão dos Santos, da EE Olga Fonseca, para afastamento licença prêmio 30 

dias, sendo 20 aulas de arte, período manhã. 

 



FUNDAÇÃO CASA 

-Da PEI EE Antonieta Borges, sendo 10 aulas de ARTE, 06 aulas de QUÍMICA, 06 aulas de FÍSICA, 06 aulas de 

BIOLOGIA e 06 aulas de INGLÊS. 

Seguindo a ordem de classificação de acordo com a Resolução SE 72/2020 – Via Plataforma Teams, conforme 

cronograma: 

Poderá participar da atribuição de aulas o professor efetivo para constituir jornada e carga suplementar. Em 

cumprimento a Resolução SE 72/20, a participar da sessão de atribuição no dia 13/05/2022, os docentes OFA 

“com aulas de permanência, os docentes OFA “F” que ainda não atingiram a carga horária pretendida. E na 

inscrição do SED e docente contrato ativo/interrompido “O” com menos de 19 aulas atribuídas, bem como 

conforme autorização do número de contratos, candidatos à contratação Banco de Talentos PEB II. 

Sessão de Atribuição de Aulas online no dia 13/05/2022, no site da Diretoria de Ensino de Diadema, com 

preenchimento. OBRIGATÓRIO da ficha de interesse pelo professor e o encaminhamento do horário das aulas 

já atribuídas para a compatibilização de horário e ou de acúmulo enviar para o e-mail: 

dediadema_atribuicao.outlook.com 

Após o encerramento da atribuição, a Comissão de atribuição entrará em contato via e-mail com a Unidade 

escolar encaminhando modelo DRHU, para aos procedimentos junto a Unidade escolar. Seguindo a 

Resolução SE 72/20. 

A atribuição será realizada via Plataforma TEAMS - DIRETORIA DE ENSINO, disponível no site em Edital 

Atribuição Online 13/05/2022 – sexta-feira período manhã, com inscrição prévia até às 15h da quinta-feira 

anterior 12/05/2022. 

Banca: PEB II 

Data: 13/05/2022 Horário: 9h00 às 10h00 

Público-alvo: Categoria A, F e O (contrato ativo/interrompido 2018,2019,2020), Banco de Talentos. 

Link Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YWY0ZjdlOWYtZGNjMy00MjNlLWI0NmUtY2UxNjQ4YWEzMTEw%40thread.v2/0?contex

t=%7b%22Tid%22%3a%2216b87798-4517-442c-9200-ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%22e1a872c8-

90d7-424d-a94f-5aaa0bb931aa%22%7d 

 

Comissão de Atribuição 
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