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DIRETORIA DE ENSINO CENTRO/SP 

 
CRONOGRAMA DA CONTINUIDADE DO PROCESSO ATRIBUIÇÃO INICIAL DE CLASSES E AULAS 2023 

 
Com base na Portaria CGRH nº 1, de 13 de janeiro de 2023 que estabelece procedimentos e cronograma 

para a continuidade do Processo de Atribuição Inicial de Classes e Aulas para o ano letivo de 2023, de que 

trata o dispositivo na Resolução SEDUC 85, de 07 de novembro de 2022, e tendo em vista a abertura de 

novas turmas, a Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Centro/SP, torna público o cronograma 

da continuidade do Processo de Atribuição Inicial de Classes e Aulas. 

 
 

Local  Data Horário 
 

Evento 
 
 

DE 
 

PRESENCIAL  
 

18/01/2023 9h  Alocação de docentes para o preenchimento de vagas 

remanescentes do PEI – Programa de Ensino Integral. 

Local: Auditório da Diretoria de Ensino Centro; 

Avenida Olavo Fontoura, 2222 – Vila Baruel – SP – 

Capital.  

 

SED  
 

 

19/01/2023 7h às 12h Conferência do saldo de classes e aulas na SED.  

SED 
 

 

19/01/2023 13h às 23h59 Manifestação de interesse aos docentes efetivos 

habilitados, em nível de Diretoria de Ensino. 

 

DE / SED 20/01/2023 7h às 19h Atribuição de classes e aulas aos docentes efetivos 

habilitados, em nível de Diretoria de Ensino realizada, 

em sistema, por UE ou DE.  

 

SED 

 

23/01/2023 7h às 10h Conferência do saldo de classes e aulas na SED. 
 
 
 

SED 23/01/2023 11h às 23h59 Manifestação de interesse aos docentes não efetivos 

(categorias F, N, P) habilitados, em nível de Diretoria 

de Ensino.  

DE / SED 24/01/2023 
 
 
 

 

7h às 19h Atribuição de classes e aulas aos docentes não 

efetivos (categorias F, N, P) habilitados, em nível de 

Diretoria de Ensino realizada, em sistema, por UE ou 

DE.  
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SED 
 

 

26/01/2023 7h às 10h Conferência do saldo de classes e aulas na SED. 

SED 26/01/2023 11h às 23h59 Manifestação de interesse aos docentes contratados 

(categorias O e V) e candidatos à contratação 

habilitados, em nível de Diretoria de Ensino. 

 

DE / SED 27/01/2023 7h às 19h Atribuição de classes e aulas aos docentes 

contratados (categorias O e V) e candidatos à 

contratação habilitados, em nível de Diretoria de 

Ensino realizada, em sistema, por UE ou DE. 

 

SED 
 

30/01/2023 7h às 10h Conferência do saldo de classes e aulas na SED. 

SED 30/01/2023 11h às 23h59 Manifestação de interesse aos docentes efetivos, não 

efetivos (categorias F, N, P), contratados (categorias O 

e V) e candidatos à contratação habilitados e 

qualificados, em nível de Diretoria de Ensino.  

 

DE / SED 31/01/2023 7h às 19h Atribuição de classes e aulas aos docentes efetivos, 

não efetivos (categorias F, N, P), contratados 

(categorias O e V) e candidatos à contratação 

habilitados e qualificados, em nível de Diretoria de 

Ensino realizada, em sistema, por UE ou DE. 

 

SED a partir de 

01/02/2023 

16h às 23h59 Manifestação de interesse aos docentes efetivos, não 

efetivos (categorias F, N, P), contratados (categoria O 

ou V) e candidatos à contratação habilitados e 

qualificados, em nível de Diretoria de Ensino para 

Atribuição de Classes e Aulas durante o ano letivo, 

nos termos do Artigo 30 da Resolução SEDUC 85, de 

07 de novembro de 2022, ao surgimento de classes e 

aulas livres ou em substituição.  
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UE / SED a partir de 

02/02/2023 

8h às 12h Atribuição de classes e aulas durante o ano letivo, 

nos termos do Artigo 30 da Resolução SEDUC 85, de 

07 de novembro de 2022, que deverá ocorrer 

diariamente e de forma imediata ao surgimento de 

classes e aulas livres ou em substituição.  

 

 

Comissão Regional de Atribuição de Classes e Aulas 

DECTR/SP 


