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Secretaria de Comunicação

Prazo de recurso sobre classificação 
vence amanhã, 17 de janeiro

Conforme informamos no Bole-
tim APEOESP Informa Urgente 04, 
a Secretaria da Educação divulgou 
no dia 15 a classificação dos inscri-
tos no processo inicial de atribuição 
de classes e aulas de 2019 (docen-
tes categorias “P”, “N”, “F” e “O”, 
além de estudantes inscritos no 
processo de atribuição), conforme 
Portaria CGRH-11, de 26 de dezem-
bro de 2018.

Reforçamos, mais uma vez, ser 

Data Local Categoria Fase
22/01/2019 Unidade escolar Efetivos Fase 1

1. Constituição de jornada;
2. Composição de Jornada;
3. Ampliação de Jornada;
4. Carga Suplementar.

23/01/2019 Diretoria de Ensino Efetivos Fase 2
1.  Constituição de jornada aos docentes não 

atendidos totalmente na Fase 1 e aos adidos, 
em caráter obrigatório;

2.  Composição de Jornada aos parcialmente 
atendidos na constituição e aos adidos, em 
caráter obrigatório;

3. Carga suplementar.
24/01/2019 Diretoria de Ensino Efetivos Fase 3

1. Artigo 22;
2.  Atribuição das turmas referentes aos Projetos 

aos reconduzidos.
28/01/2019 Unidade escolar Não efetivos Fase 4 (manhã)

1. Estáveis;
2. Celetistas;
3. Ocupantes de função atividade.

28/01/2019 Diretoria de Ensino Não efetivos Fase 5 (tarde)
1. Estáveis;
2. Celetistas;
3. Ocupantes de função atividade.

Se o professor(a) tiver qualquer 
problema na atribuição de aulas 
é fundamental que manifeste sua 

importante os professores ficarem 
atentos ao prazo de recurso, que se 
encerra nesta quinta-feira, 17, às 18 
horas. Os recursos devem ser feitos no 
portalnet.educacao.sp.gov.br. 

Datas de atribuição de aula
A atribuição de aulas acontecerá 

entre os dias 22 e 28 de janeiro,  
de acordo com a Portaria Conjunta 
CGRH-CGEB s/nº, de 26/12/2018. 
Fique atento:

insatisfação protocolando recurso 
na Escola ou na Diretoria de En-
sino, a depender do local onde a 

atribuição contestada ocorreu. O 
prazo para recurso é de 48 horas 
da prática do ato sobre o qual se 
pretende recorrer.

De posse do recurso protoco-
lado, procure o Jurídico de sua 
subsede para maiores orientações.

Utilize o seguinte modelo de 
recurso para qualquer situação 
relacionada à sua atribuição:

Modelo de recurso
Ilmo. Sr. Diretor da  EE ..............................
Ilmo. Sr. Dirigente Regional da  
Diretoria Regional de Ensino Da 
Região.......................................................

Nome, RG nº, estado civil, endereço, cargo/
função, faixa e nível, órgão de lotação, vem à 
presença de V.Sa., com fundamento no artigo 
5º, incisos XXXIII e XXXIV da Constituição 
Federal, artigo 114 da Constituição Estadual, 
nos artigos 23 e 24 da Lei 10.177/98, com-
binado com o disposto no artigo 32 da Re-
solução SE 71, de 22 de novembro de 2018, 
pedir reconsideração (recorrer) da decisão do 
Ilmo. Sr. Diretor da EE …………..................
........................................…………………,
pelos motivos que passa a expor:
(expor os motivos)...................................... 
………………………………..................… 
.......................................................… 
Aguarda-se resposta dentro do prazo deter-
minado no artigo 32 da Resolução SE 71, 
de 22/12/2018. 
Pede deferimento.

Local e data
Nome e assinatura

Obs.: fazer em duas vias e protocolar na 
escola ou Diretoria Regional de Ensino 
(conforme o caso), mediante carimbo, 
assinatura e data.


