
EDITAL DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS da EDUCAÇÃO ESPECIAL nº: 19/2022 

Atendimento Ordens Judiciais e Liminares 

 

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região Mogi das Cruzes, nos 

termos da Resolução SE 72/2020 - Processo de Atribuição de Classes e Aulas alterada 

Resolução SEDUC n°49, de 10-6-2022 e Portaria CGRH 18 e 19/2021 - Cronograma do 

Processo de atribuição para o ano letivo de 2022, Resolução 68/2017 alterada pela 

16/2022,  tendo em vista a necessidade de atendimento a decisões judiciais, torna 

pública a sessão de atribuição de aulas da Educação Especial: Deficiência Intelectual 

– DI e Transtorno do Espectro Autista – TEA, a realizar-se no dia 28/11/2022, às 09 

horas , de forma on-line em link disponibilizado no site da Diretoria de Ensino Região de 

Mogi das Cruzes, que o acesso à sala da atribuição será disponibilizado a partir das 8 

horas e 45 minutos, deste mesmo dia. 

ORIENTAÇÕES PARA A ATRIBUIÇÃO ON-LINE 

A sessão de Atribuição de Classes e Aulas ocorrerá de forma on-line, que é específica 

para o atendimento às Ordens Judiciais e Liminares.         

Sendo assim, os docentes devidamente inscritos e classificados no Banco de 

Talentos de 2022 e os docentes com inscrições deferidas no Cadastro 

Emergencial da Educação Especial, realizado no mês de abril e no mês de 

novembro de 2022, os interessados em participar da sessão de atribuição de aulas, 

deverão manifestar interesse no formulário no site da Diretoria de Ensino Região de 

Mogi das Cruzes, das 10 horas do dia 22/11/2022, até às 10 horas, do dia 24/11/2022, 

local onde serão disponibilizados os editais, conforme relação abaixo. 

A. O (A) candidato (a) deverá acompanhar ao vivo a sala de atribuição online e, 

estando conectado à sala online, a atribuição se efetivará por esse canal. Caso o 

docente não esteja conectado à sala online, a atribuição poderá se efetivar por 

meio de ligação telefônica (número constante do formulário preenchido pelo (a) 

docente).  

B. A ata da atribuição efetivada online será encaminhada ao (a) docente e à unidade 

escolar, por email. 

C. Editais com aulas a serem atribuídas:                                                 

1) EE Euryclides de Jesus Zerbini, 35 aulas, DI/TEA; 

2) EE Prof. Aristóteles de Andrade, 10 aulas, DI/TEA; 

3) Ou novas Ordens Judiciais que surjam até o momento da atribuição. 

                                                            

Mogi das Cruzes, 21 de novembro de 2022. 

 

Equipe Regional de Educação Especial 

                              Comissão de Atribuição de Classes e Aulas da DERMGC. 


