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SEDUC publica portaria sobre 
inscrições para atribuição de aulas

A Secretaria Estadual da Educação (SEDUC) 
publicou na terça-feira, 3 de setembro, a Por-
taria CGRH 04, de 02/09/2019, que dispõe 
sobre as inscrições para o processo anual de 
atribuição de classes e aulas para o ano letivo 
de 2020.

Após análise da Portaria, ressaltamos:
Todos os docentes vinculados à rede deverão se 

inscrever para o processo de atribuição, através 
do site http://portalnet.educacao.sp.gov.br, no 
período de 16 a 27/09/2019.

Neste mesmo período, os docentes deverão 
solicitar eventuais acertos que sejam necessários. 

A Escola e/ou Diretoria de Ensino terá até 

o dia 30/10/2019 para proceder aos acertos 
requeridos, e o docente terá o mesmo prazo 
para confirmar sua inscrição, após a realização 
dos acertos.

Os candidatos à contratação deverão aguar-
dar a publicação de edital referente ao Processo 
Seletivo Simplificado, em que serão estabeleci-
das as orientações e datas para inscrição.

A Portaria é muito semelhante à do ano 
letivo de 2019, a única novidade é a previsão 
de inscrição para os docentes que pretendam 
ministrar os novos componentes do Programa 
Inova Educação.

Leia a seguir a íntegra da Portaria.
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Portaria CGRH-04, de 02-09-2019

Dispõe sobre as inscrições do Processo Anual de Atribuição de 
Classes e Aulas para o ano letivo de 2020

 A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, considerando a necessidade 
de estabelecer datas, prazos e diretrizes para as inscrições no Processo Anual de atribuição de Classes e 
Aulas de 2020, expede a presente Portaria:

 Artigo 1º - A participação do docente no processo de atribuição de classes e aulas para o ano de 
2020, incluindo os pertencentes à etnia indígena, obedecida à legislação pertinente, estará condicionada 
à sua inscrição, em que poderá ser solicitado qualquer acerto dentro dos prazos fixados nesta Portaria, 
que o docente comprove ser necessário, por meio do site http:// portalnet.educacao.sp.gov.br.

 Artigo 2º - A Inscrição e Solicitação de Acertos ocorrerão no período de 16-09-2019 a 27-09-2019, 
como segue, aos:

 I - Docentes Efetivos - Categoria “A”:
 a) confirmação e/ou solicitação de acerto na inscrição;



 b) Jornada de Trabalho Docente: manutenção, ampliação ou redução, cujo atendimento estará 
condicionado à legislação pertinente;

 c) inscrição para atribuição de classes ou aulas nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 
444/85;

 d) optar para inscrição em outro campo de atuação ou aulas de Programas ou Projetos da Pasta.
 e) indicação dos novos componentes do Programa Inova Educação em que deseja atuar, mediante 

conclusão do curso de formação.
 II - Docentes não efetivos - Categorias “P”, “N” e “F”:
 a) confirmação e/ou solicitação de acerto na inscrição;
 b) indicar a carga horária de opção;
 c) transferência de Diretoria de Ensino;
 d) opção para atuação em classes, ou aulas de Programas ou Projetos da Pasta.
 e) indicação dos novos componentes do Programa Inova Educação em que deseja atuar, mediante 

conclusão do curso de formação.
 III - Docentes - Categorias “S”:
 a) confirmação e/ou solicitação de acerto na inscrição;
 b) para esta categoria caberá inscrição exclusivamente para atuar em caráter eventual, não po-

dendo se inscrever para Programas ou Projetos da Pasta;
 c) indicação dos novos componentes do Programa Inova Educação em que deseja ministrar aulas 

eventuais, mediante conclusão do curso de formação.
 IV - Docentes Categoria “O”, com contrato ativo celebrado em 2017, 2018 e 2019, nos termos 

da LC 1093/2009 e suas alterações, desde que não possuam contrato “V” 2016 suspenso, precedente 
ao contrato “O”:

 a) confirmação e/ou solicitação de acerto de inscrição;
 b) indicar a carga horária máxima pretendida;
 c) optar por atuar em Programas/Projetos da Pasta.
 d) indicação dos novos componentes do Programa Inova Educação em que deseja atuar, mediante 

conclusão do curso de formação.
 V - Docentes Categoria “V”, com contrato ativo celebrado em 2017, 2018 e 2019, nos termos da 

LC 1093/2009 e suas alterações:
 a) confirmação e/ou solicitação de acerto de inscrição;
 b) indicar a carga horária máxima pretendida;
 c) indicação dos novos componentes do Programa Inova Educação em que deseja atuar, mediante 

conclusão do curso de formação.
 § 1º - A Escola e/ou Diretoria de Ensino terá até o dia 30-10- 2019 para proceder com os acertos 

solicitados pelo professor, o qual deverá confirmar sua inscrição até essa data.
 § 2º - Os docentes referentes aos incisos I, II e III, deste artigo, que pretendam atuar em regime 

de acumulação com cargo/ função, deverão aguardar orientações através de publicação em Diário Oficial 
do Estado de São Paulo - D.O, em Edital referente ao Processo Seletivo Simplificado.

 § 3º - Os docentes da categoria “O” e “V”, com contrato celebrado no ano de 2016, e os docentes 
candidatos à contratação sem vínculo ativo no cadastro funcional da Secretaria de Estado da Educação - 
SEE, que queiram trabalhar na pasta da Educação, deverão aguardar orientações através de publicação 
em Diário Oficial do Estado de São Paulo - D.O, em Edital referente ao Processo Seletivo Simplificado.

 § 4º - Os docentes com contrato ativo celebrado em 2017, 2018 e 2019, deverão aguardar orien-
tações quanto à entrega de títulos para avaliação, através de publicação em Diário Oficial do Estado de 
São Paulo - D.O, em Edital referente ao Processo Seletivo Simplificado.  

 Parágrafo único - A responsabilidade da confirmação da inscrição pelos docentes dos itens I, II e 
III, deste artigo será do próprio interessado, seja candidato ou docente.

 Artigo 3º - Os docentes poderão ter as aulas dos novos componentes do Programa Inova Educação 
atribuídos na constituição e ampliação de jornada, carga suplementar, bem como na carga horária de 
docentes não efetivos e contratados, desde que aprovados no curso básico de formação oferecido pela 
EFAPE e habilitados no processo de análise de perfil profissional exigido em legislação específica.

 Artigo 4º - Os docentes efetivos e do quadro permanente terão a oportunidade de realizar movi-
mentação do cargo/função por meio de transferência ex-offício, para acomodação em uma única unidade 
escolar, de acordo com regulamentação específica.

 Artigo 5º - Em conformidade com o Decreto 55.588, de 17-03-2010, a pessoa transexual ou tra-
vesti poderá solicitar a inclusão de seu “nome social” para tratamento.

 Artigo 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Na terça-feira, 03/09, o Fórum Estadual de 
Educação de São Paulo (FEESP), coordenado 
pelo professor Leandro Oliveira, secretário-
-geral da APEOESP, realizou o Seminário “Pla-
no Estadual de Educação: Monitoramento e 
Avaliação”. 

O Seminário, que contou com participação 
de diversas entidades que compõem o Fórum,  
foi organizado com objetivo de dar encami-
nhamento ao trabalho de acompanhamento 
do PEE-SP aprovado em 2016 após amplo 
movimento envolvendo 75 entidades, no qual 
a atuação da APEOESP foi fundamental para 
garantir sua aprovação.

Como palestrantes, o evento contou com 
a participação da deputada estadual Prof. 
Bebel, presidenta da APEOESP e da Comissão 
de Educação e Cultura da Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo; da professora 
Maria Nícia, representando a Secretaria da 
Educação (SEDUC)/Fundação para o Desen-
volvimento da Educação (FDE); do professor 
Heleno Araújo, presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação 
(CNTE) e de Fernando Brito Rufino, repre-
sentando a Campanha Nacional pelo Direito 
à Educação.

Após intensos debates, foram aprovados os 
seguintes encaminhamentos:
  O conceito que deve nortear o trabalho de 

monitoramento e avaliação do PEE será: 
“Defesa da Escola Pública de Qualidade 
Social Referenciada, Democrática e Laica”;

  Analisar os dados e metodologia utilizados 
nos trabalhos de monitoramento sobre o 
Plano Estadual de Educação – SP realizados 
pela Secretaria da Educação do Estado de 
São Paulo/FDE e pela Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação para definição do 
trabalho do FEESP;

  Acompanhamento e assessoria à Metodo-
logia e Avaliação dos Planos Municipais de 
Educação junto aos Fóruns Municipais de 
Educação;

  Realizar debate sobre as metas e estratégias 
do PEE junto às escolas, valorizando os espa-
ços democráticos de participação dos atores 
sociais presentes no ambiente escolar como 
os Grêmios Livres e os Conselhos de Escola;

  Realizar audiências públicas sobre o PEE 
no estado de São Paulo buscando coletar 
as mais diversas expressões da vontade da 
sociedade sobre o tema;

  O debate sobre o PEE deve considerar não 
apenas a educação escolar regular, mas 
também a educação não formal;

  Aproveitar o trabalho de monitoramento 
do PEE para construir e consolidar parceria 
com a sociedade civil, como movimentos de 
moradia e sociais em geral;

  Socializar as informações sobre o trabalho 
desenvolvido pelo FEESP junto à sociedade.

  Articular o debate sobre a Meta 10 do PEE 
relativa à educação de jovens e adultos (EJA) 
com as metas que o Fórum EJA está deba-
tendo sobre a educação no sistema prisional.

APEOESP conquista nova vitória 
judicial para readaptados

Foi publicado nesta data o acórdão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que rejeitou o recurso do 
Estado, assegurando o direito ao abono de perma-
nência para os professores readaptados que vierem 
a se aposentar pelo regime especial, utilizando 
mandado de segurança coletivo da APEOESP.

Como o acórdão não restringiu o seu al-
cance, a decisão abrange todos os filiados à 
APEOESP, em qualquer época, e os que vierem 
a se filiar.

Em anexo, publicamos a íntegra do acordão 
do STF para conhecimento de todos.

Fórum Estadual de Educação realiza Seminário 
sobre monitoramento e avaliação do P.E.E. 

Secretaria de Comunicação


























