
COMUNICADO - ATRIBUIÇÃO DE AULAS 

 

A Comissão de Atribuição de Classes e Aulas/2023, no uso de suas atribuições, 

convoca os docentes inscritos para o processo de atribuição de aulas 2023, 

Candidatos do Banco de Talentos/2023 com habilitação/qualificação para ministrar 

aulas, nos termos Resolução SEDUC 97/2021 e Resolução SEDUC 85/2022, a 

participarem da sessão de atribuição de aulas, conforme cronograma abaixo: 

Data: 21/03/2023 

Local: EE Zeikichi Fukuoka - Rua Caramuru, 111 - Bairro Cidade Edson - Suzano - 

SP 

Público Alvo: Os docentes e candidatos à contratação serão atendidos na seguinte 

ordem de prioridade, nos termos dos artigos de Resolução SE 85/2022, a saber: 

 

Artigo 6º – Em qualquer etapa ou fase do processo, a atribuição de classe e aulas 

deverá observar a seguinte ordem de prioridade quanto à situação funcional: 

I. titulares de cargo; 

II. docentes estáveis, nos termos da Constituição Federal de 1988; 

III. docentes estáveis, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; 

IV. docentes ocupantes de função-atividade; 

V. docentes contratados e candidatos à contratação, conforme ordem prevista em 

cada etapa e fase do processo. 

 

Artigo 7º – Para participar do processo de atribuição de classes e aulas, os docentes 

efetivos e não efetivos serão classificados em nível de Unidade Escolar e/ou de 

Diretoria de Ensino, observando-se a situação funcional e a habilitação. 

§ 1º – Na classificação do processo de atribuição de classes e aulas, será priorizada 

a jornada de trabalho de opção do docente, na seguinte ordem de prioridade: 

I – integral ou ampliada (32 aulas = 40 horas semanais); 

II – básica (24 aulas = 30 horas semanais); 

III – completa (20 aulas = 25 horas semanais); 

IV – inicial (19 aulas = 24 horas semanais); 

V – reduzida (9 aulas = 12 horas semanais). 

 



Artigo 10 – A atribuição de classes e aulas deverá recair em docente ou candidato à 

contratação devidamente habilitado, portador de diploma de licenciatura plena na 

disciplina a ser atribuída, respeitada as demais regras dispostas nesta resolução. 

§ 1º – Além das aulas da disciplina específica e/ou não específica, poderão ser 

atribuídas aulas das demais disciplinas de habilitação da licenciatura plena do docente 

ou candidato à contratação. 

§ 2º – Consideram-se demais disciplinas de habilitação da licenciatura plena do 

docente ou candidato à contratação, para fins de atribuição, na forma de que trata o 

caput deste artigo, a(s) disciplina(s) identificada(s) pela análise do histórico escolar do 

respectivo curso, em que se registre, no mínimo, o somatório de 160 (cento e 

sessenta) horas de estudos da disciplina a ser atribuída. 

§ 3º – As demais disciplinas de habilitação da licenciatura plena do titular de cargo, 

observada a necessidade pedagógica da unidade escolar e o perfil do docente, 

poderão ser atribuídas para constituição/composição de jornada de trabalho, 

ampliação da jornada de trabalho, respeitado o direito dos demais titulares de cargos, 

e carga suplementar de trabalho. 

§ 4º – Além das demais disciplinas de habilitação do respectivo curso, poderão ser 

atribuídas aulas de disciplinas decorrentes de outra(s) licenciatura(s) que o docente 

ou candidato à contratação possua, para constituição/composição de jornada de 

trabalho, respeitado o direito dos demais titulares de cargo, bem como para carga 

suplementar de trabalho, observada a necessidade pedagógica da unidade escolar e 

o perfil do docente. 

§ 5º – A atribuição de aulas da disciplina de Educação Física, em observância à Lei 

estadual nº 11.361/2003, será efetuada apenas a docentes e candidatos devidamente 

habilitados, portadores de diploma de licenciatura plena nessa disciplina, devendo 

apresentar prova do registro profissional obtido no Sistema CONFEF/CREFs, de 

acordo com o que estabelece o artigo 1º da Lei federal 9.696/1998. 

§ 6º – A atribuição de classes dos anos iniciais do Ensino Fundamental só poderá ser 

efetuada aos docentes ou candidatos à contratação portadores das formações 

concluídas, conforme especificadas pela Indicação CEE 213/2021 homologada pela 

Resolução Seduc de 29-10-2021. 



§ 7º – Somente após esgotadas as possibilidades de atribuição de classes e aulas na 

forma prevista no caput deste artigo, é que as aulas remanescentes poderão ser 

atribuídas aos portadores de qualificações, na seguinte ordem de prioridade: 

I – portadores de diploma de licenciatura plena, independentemente da existência de 

160 (cento e sessenta) horas de estudos na disciplina a ser atribuída; 

II – portadores de diploma de Licenciatura Curta, na área de formação acadêmica ou 

disciplina a ser atribuída; 

III – estudantes de Licenciatura Plena, desde que apresente 160 (cento e sessenta) 

horas de estudos da disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico do curso; 

IV – portadores de diploma de Bacharel ou de Tecnólogo de nível superior, desde que 

apresente 160 (cento e sessenta) horas de estudos, na área de conhecimento ou 

disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico do curso; 

V – estudantes de Bacharelado ou de Tecnologia de nível superior, desde que 

apresente 160 (cento e sessenta) horas de estudos na área de conhecimento ou 

disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico do curso. 

§ 8º – Os estudantes, a que se referem os incisos III e V do “caput” deste artigo, 

deverão comprovar, no momento da inscrição e de cada atribuição durante o ano, 

matrícula para o respectivo curso, bem como a efetiva frequência, no semestre 

correspondente, mediante documentos (atestado/declaração) expedidos pela 

instituição de ensino superior que estiver fornecendo o curso. 

§ 9º – O portador do certificado de curso do Programa Especial de Formação Docente 

será considerado habilitado, para todos os fins, enquanto, o bacharel e o tecnólogo, 

cursando o referido programa, não poderão ser considerados como estudantes de 

curso de licenciatura plena. 

§ 10 – A Comissão Regional poderá solicitar ao docente ou candidato à contratação 

a ementa da disciplina do curso objeto de análise, para fins de identificação do 

componente curricular a ser ministrado, especialmente nas hipóteses previstas no 

“caput” deste artigo. 

§ 11 – O docente ou candidato à contratação deverá apresentar diploma ou certificado 

de conclusão de curso, com a devida comprovação de colação de grau para inserção 



dos dados. 

§ 12 – O certificado de conclusão de curso será válido pelo prazo de 1 (um) ano, a 

contar da data de sua expedição, devendo o docente ou candidato apresentar o 

referido diploma, para o gozo dos direitos legais. 

 

Cronograma: 

 

 

HORÁRIO BANCA 

08h30 

Ciências Exatas: 

Matemática, Química, Física, Biologia e Ciências da 

Natureza 

10h00 Português e Inglês 

11h00 Educação Física e Arte 

14h00 
Ciências Humanas: 

História, Geografia, Filosofia E Sociologia 

15h00 Componentes do Inova 

 

Documentos obrigatórios: 

 

• RG ou Carteira Nacional de Habilitação; comprovante de inscrição emitido pela 

SED (Modelo: link https://seesp-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elisabete_ramos_educacao_sp_gov_br/EQ

md0UOFPutMkDswqVJJKM8Bz8_-v9yPKzO3foL2UsOmZQ?e=MHOqe8 ); 

• grade horária para os docentes que já têm aulas atribuídas, contendo as Aulas 

de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC), devidamente carimbada e assinada 

pelo Diretor de Escola. 

• Não serão aceitas declarações de horários contendo rasuras, preenchidas a 

lápis, preenchidas pelo próprio interessado, sem horário de ATPC, ATPI e APD. 

A Comissão não entrará em contato com os gestores para solicitar confirmação 

dos horários declarados. Portanto, é imprescindível que as declarações 

estejam devidamente preenchidas. 

• Não ocorrerá atribuição por procuração. 

https://seesp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elisabete_ramos_educacao_sp_gov_br/EQmd0UOFPutMkDswqVJJKM8Bz8_-v9yPKzO3foL2UsOmZQ?e=MHOqe8
https://seesp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elisabete_ramos_educacao_sp_gov_br/EQmd0UOFPutMkDswqVJJKM8Bz8_-v9yPKzO3foL2UsOmZQ?e=MHOqe8
https://seesp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elisabete_ramos_educacao_sp_gov_br/EQmd0UOFPutMkDswqVJJKM8Bz8_-v9yPKzO3foL2UsOmZQ?e=MHOqe8


Observação: 

 

• Ficam CONVOCADOS os docentes contratados com menos de 19 aulas. 


