
6404/10/2019

Secretaria de Comunicação

Todos ao ATO PÚBLICO dia 9/10, às 14 horas
Professor, faça sua inscrição para a atribuição 
de aula e siga as orientações da APEOESP:

A diretoria da CGRH editou a Portaria 6/2019, que objetiva regular o 
processo de inscrição para a atribuição de aula do ano letivo de 2020.
Há várias ilegalidades nesta norma e a APEOESP já ajuizou ação visando combatê-las. No 
entanto, como ainda não há despacho que resolva a questão da liminar, orientamos os 

professores a se inscreverem para atribuição de aulas e, ao mesmo tempo, protocolarem 
ressalva na Unidade Escolar a fim de que, pós-decisão da SEDUC sobre a questão e pós-decisão 
sobre a liminar, seja ratificada sua pontuação, para que conste dela os pontos relativos aos dias 

de paralisação e atividades da APEOESP, e se for o caso, sua jornada de opção.

ILMO (A) SR (A) DIRETOR (A) DA ESCOLA ESTADUAL _________________________________

(Nome)___________________________________________________________________, brasileiro(a), 
(estado civil)_________________, professor(a), lotado(a) nesta unidade escolar, portador(a) da cédula de identidade R.G. 
nº____________________, inscrito(a) no CPF/MF sob o n.º_____________________, residente e domiciliado(a) na (Rua, 
Avenida, Travessa, Alameda etc)___________________________________________, n.º_____, (complemento)______, 
(Bairro)___________________, (Município)___________________/SP, (CEP)_____________, vem, respeitosamente, à 
presença de Vossa Senhoria, no exercício regular do direito previsto no artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV da CF/88, expor e requer:

Requerente fez sua inscrição para o processo de atribuição de aula do ano letivo de 2020 nos termos dispostos na Portaria CGRH 6/2019, 
apenas para cumprir o prazo ali estabelecido. No entanto, é necessário que se faça as seguintes ressalvas: 

a) O tempo de serviço utilizado para a classificação do requerente deverá levar em conta os dias paralisados e de atividades da APEOESP, 
logo que tenha sido publicada decisão do Secretário da Educação; 

b) Seja permitida a alteração de jornada de opção do requerente, que não reflete seu real desejo de trabalho, e que só foi feita visando a 
ponderação de sua classificação, caso medida judicial lhe possibilite esta alteração.

 Termos em que,

  Pede e aguarda DEFERIMENTO.

Local _______________________ Data _____/_____/______

______________________________________________ 
(assinatura)

Modelo de requerimento


