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EDITAL DE ATRIBUIÇÃO ONLINE DE AULAS – D.E 

 

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

torna público o Edital para atribuição de Professor Interlocutor de Libras, a docentes 

devidamente inscritos e classificados para o Processo de Atribuição de Classes/Aulas 

para o ano letivo de 2022, conforme cronograma abaixo: 

 

LOCAL: Online – D.E. – enviar documentos no destadocumentos@gmail.com 

DATA: 21/06/2022 – às 9h  

BANCA: INTERLOCUTOR DE LIBRAS  

Preencher o formulário de participação, clique aqui: de 10h do dia 10/06/2022 até 

17h de 17/06/2022 

 

SALDO DE AULAS NA EE PROF. BENERALDO TOLEDO PIZA:   

-  30 aulas no período da manhã – 3ª série do Ensino Médio – período Integral 

-  13 aulas no período da tarde – 3ª série do Ensino Médio – período Integral 

 

SALDO DE AULAS NA EE PROF. JOSÉ HENRIQUE DE PAULA E SILVA:   

-  25 aulas no período da noite – 2º Termo – EJA 

 

 

Informações importantes: 

 

• A Atribuição de Classes e Aulas ocorrerá, no modelo online, apenas para os professores 

que se inscreveram para o Processo de Atribuição de Classes/Aulas 2022. 

 

• Todos os docentes interessados deverão encaminhar, obrigatoriamente, para o e-mail 

de destadocumentos@gmail.com o formulário disponibilizado no site da Diretoria de 

Ensino – Região de Santo André, devidamente preenchido e os seguintes documentos 

digitalizados em PDF: 

✓ RG ou CNH; 

✓ Comprovante de inscrição para atribuição de classe e aulas/2022 

informatizado; 

✓ Em caso de acumulação de cargos, o docente deverá anexar aos documentos 

solicitados a informação ou, se já tiver, a declaração de horário; 

✓ Declaração oficial atualizada de seu horário de aulas, da(s) unidade(s) 

escolar(es) de exercício, inclusive com Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo 

– ATPC, contendo a distribuição das aulas pelos turnos diários e pelos dias da 

semana. 
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• A banca fará a atribuição das aulas conforme a prioridade indicada no FORMULÁRIO 

DISPONIBILIZADO, mas caso as vagas indicadas já tenham sido preenchidas no 

momento da atribuição de aulas a determinado professor, a banca procederá a 

atribuição, verificando compatibilidade, até a quantidade de aulas definida em lei. 

 

• Não haverá atribuição compulsória e, nesse sentido, o professor, durante a sessão de 

atribuição, deverá manter-se conectado e atento aos contatos telefônicos e/ou e-mail 

informado, a fim de confirmar a atribuição realizada. 

 

• O não encaminhamento de qualquer DOCUMENTO ELENCADO ACIMA E O ENVIO DA 

DOCUMENTAÇÃO POSTERIOR ÀS 17H DO DIA 17/06/2022, implicará na não atribuição 

de classes e aulas aos interessados. 

 

• A atribuição realizada, em 21/06/2022, será informada ao docente pela UNIDADE 

ESCOLAR, por e-mail ou telefonema. 

 

 

Comissão de Atribuição de Classes e Aulas 

Santo André, 09 de junho de 2022. 

 

Assinado no original 

Ariane Aparecida Butrico 

Dirigente Regional de Ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


