
0106/01/2020

Conforme reivindicações da APEOESP levadas 
ao Secretário da Educação em reuniões havidas 
em 19 e 26/12/2019, a SEDUC publicou alterações 
nas Resoluções SE 71/2019 (atribuição de aulas) e 
SE 72/2019 (carga horária docente).

A Resolução SE 75/2020 modifica a Resolução 
71/2019 e estabelece que não haverá redução de 
carga horária durante o período de licenciamento 
para professores que venham a ter novo período de 
licença-saúde concedido de forma sequencial, em 
decorrência da mesma espécie de doença constante 
da Classificação Internacional de Doença (CID).

A resolução SE 76/2020 altera a Resolução 
72/2019, e reduz uma ATPC (Aula de Trabalho 
Pedagógico Coletivo) e acrescenta uma ATPL (Aula 
de Trabalho Pedagógico em Local de Livre Escolha) 
nos casos das jornadas Inicial e Reduzida, evitando 
aumento da permanência na unidade escolar em 
2020. Também mantém os mesmos números de 
ATPC e ATPL de 2019 no caso de professores que 
cumpram a totalidade ou a maior parte de sua 
carga horária no período noturno, evitando, desta 
forma, que permaneçam 3 horas a mais nas escolas 
em 2020.

A Resolução SE 76/2020 também busca assegu-
rar que o Diretor da Escola, ao estabelecer a distri-
buição das aulas e os horários de ATPC na unidade 
escolar, consulte todos os professores sobre seus 
interesses e opções.

Veja as resoluções no anexo I.

Portaria 6/2019
Com a publicação das resoluções e portarias 

de atribuição de aulas, na prática ficou vencida 
a disputa judicial em torno da Portaria CGRH 
6/2019, pela qual a SEDUC criava faixa diferen-
ciada para professores efetivos em acúmulo na 
condição de temporário; permitia a professores 
se removerem de escola a pedido, sem passar 
por concurso de remoção; e criava uma ponde-
ração na pontuação dos professores de acordo 
com a jornada de trabalho. Em ação movida 
pela APEOESP o Tribunal de Justiça de São Paulo 
considerou essas medidas ilegais e o caso está 
no Superior Tribunal de Justiça devido a recurso 
do Governo do Estado. Entretanto, continuare-
mos acompanhando a tramitação do processo 
e queremos a revogação desta portaria.

Inscrição dos professores 
da categoria O

Como sempre procede, a APEOESP fará uma 
análise cuidadosa e intercederá junto à SEDUC caso 
identifique qualquer ilegalidade ou prejuízo aos 
direitos dos professores.

Veja a portaria no anexo II

SEDUC atende APEOESP e altera 
resoluções de atribuição de 

aulas e carga horária docente



CGRH orienta sobre licença 
pelo artigo 202

Reproduzimos, a seguir, texto das orientações 
encaminhadas pela CGRH aos Diretores e Gerentes 
de Organização Escolar das escolas da rede estadual 
de ensino com relação às licenças pelo artigo 202:

“Tendo em vista a necessidade de uniformizar 
os procedimentos a serem adotados com relação 
aos pedidos de licença para tratar de interesses 
particulares, nos termos do artigo 202 da Lei nº 
10.261, de 28 de outubro de 1968, seguem as 
orientações abaixo:

a) O SERVIDOR que pretender solicitar autori-
zação para usufruir da licença sem vencimentos 
poderá formalizar seu pedido a partir das 13 horas 
do dia 06/01/2020 às 23 horas do dia 10/01/2020, 
horário de Brasília, no endereço eletrônico http://
portalnet.educacao.sp.gov.br;

Informamos que as autorizações serão publica-
das no Diário Oficial do Estado – D.O.E – até o dia 
18/01/2020.

As solicitações efetuadas manualmente após o 
dia 16/12/2019, não deram seguimento, devendo 
o docente requerer novamente a solicitação através 
deste sistema.

Esclarecemos, ainda, que o sistema “Licença Ar-
tigo 202” já tem o dispositivo de envio à Secretaria 
da Fazenda com a data de início do afastamento, 
portanto, não haverá necessidade de a Diretoria de 
Ensino enviar esta informação ao órgão pagador, 
basta acessar o sistema GDAE/PORTALNET indican-
do, corretamente, a data de início do gozo.

ATENÇÃO: O início do gozo da licença deve ser 
lançado somente no sistema GDAE/PORTALNET, 
pois este, por sua vez, atualizará os dados na SED, 
e os enviará à Secretaria da Fazenda para o corte 
do pagamento, portanto, somente lançar o início 
de gozo quando o servidor iniciar a licença.” 

 

Credenciamento para 
escolas PEI

A SEDUC publicou a Resolução SE 78/2020, que 
dispõe sobre o credenciamento para atuação nas 
escolas PEI. A APEOESP realizará análise detalhada 
e lutará contra quaisquer dispositivos que eventu-
almente prejudiquem a categoria, os estudantes e 
a qualidade do ensino.

Veja a resolução no anexo III.

ANEXO I 

Resolução SE 75, de 3-1-2020

Altera a Resolução SE 71, de 22-11-2018, que 

dispõe sobre o processo anual de atribuição de 
classes e aulas ao pessoal docente do Quadro do 
Magistério

O Secretário da Educação, à vista do que lhe re-
presentou a Coordenadoria de Gestão de Recursos 
Humanos - CGRH, Resolve:

Artigo 1º - O § 3º do artigo 15 da Resolução 
SE 71, de 22-11-2018, passa a vigorar com a 
seguinte redação: "Artigo 15 - .......................
......................... § 3º - O docente que venha a 
ter novo período de licença- -saúde concedido 
de forma sequencial, em decorrência da mesma 
espécie de doença constante da Classificação 
Internacional de Doença - CID, permanecerá com 
a carga horária." (NR)

Artigo 2º - Ficam revogados os Comunica-
dos sobre o assunto expedidos pela Coordena-
doria de Ensino e Normas Pedagógicas - CENP, 
Coordenadoria de Gestão Básica da Educação 
- CGEB, Coordenadoria Pedagógica - COPED, 
Departamento de Recursos Humanos - DRHU, 
Coordenadoria de Gestão de Recursos Huma-
nos – CGRH.

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação.

Resolução SE 76, de 3-1-2020

Altera a Resolução SE 72, de 16-12-2019, que 
dispõe sobre a carga horária dos docentes da rede 
estadual de ensino

O Secretário da Educação, à vista do que lhe 
representou a Escola de Formação e Aperfeiçoa-
mento dos Profissionais da Educação "Paulo Renato 
Costa Souza" - EFAPE, a Coordenadoria Pedagógica 
- COPED e a Coordenadoria de Gestão de Recursos 
Humanos - CGRH, Resolve:

Artigo 1º - A Resolução 72, de 16-12-2019, 
passa a vigorar com a seguinte alteração: "Ar-
tigo 3º - .......................................................
.... § 8º - Cabe ao Diretor de Escola organizar 
os horários de sua unidade escolar de forma a 
fazer cumprir o disposto nesta Resolução, após 
consulta dos interesses e opções de horários dos 
docentes." (NR)

Artigo 2º - Fica acrescido o § 9º ao artigo 3º 
da Resolução 72, de 16-12-2019: § 9º - O docente, 
que tiver a carga horária atribuída na totalidade 
ou em sua maioria no período noturno, cumprirá 
o ATPC na quantidade correspondente ao disposto 
no Anexo I previsto no inciso I do artigo 2º desta 
resolução.

Artigo 3º - O anexo II da Resolução SE 72, de 16-
12-2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.



ANEXO II
(A que se refere o inciso II do artigo 2º da Res. SE 72/2019)

Carga horária 
semanal (horas)

Aulas de 
45 minutos 
com alunos

Trabalho 
Pedagógico

ATPC ATPL
Jornada Integral - 40 32 7 14

39 31 7 14
38 30 7 13
37 29 7 12
35 28 6 12
34 27 6 12
33 26 5 12
32 25 5 12

Jornada Básica - 30 24 5 11
29 23 5 10
28 22 5 10
27 21 5 10
25 20 5  8

Jornada Inicial - 24 19 4  9
23 18 3  9
22 17 3  9
20 16 3  7
19 15 3  7
18 14 3  7
17 13 3  6
15 12 3  5
14 11 3  4
13 10 3  4

Jornada Reduzida - 12  9 3  4
10  8 2  3
 9  7 2  3
 8  6 2  2
 7  5 2  1
 5  4 1  1
 4  3 1  1
 3  2 1  1
 2  1 1  0

ANEXO II
Portaria CGRH-01, de 3-1-2020

Dispõe sobre a inscrição de docentes contra-
tados nos termos da Lei Complementar 1.093 de 
16-07- 2009 e estabelece o cronograma para a 
divulgação da classificação dos inscritos como can-
didatos à contratação e contratados, no processo 
de atribuição de classes e aulas de 2020

O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de 
Recursos Humanos, considerando a necessidade de 
proceder a inscrição dos docentes contratados nos ter-
mos da Lei Complementar 1.093 de 16-07-2009 bem 
como de estabelecer datas e prazos para a divulgação 
da classificação dos docentes contratados e candidatos 
à contratação para o processo anual de atribuição de 
classes e aulas de 2020, em complementação à Portaria 
CGRH08, de 16-12-2019, expede a presente Portaria:

Artigo 1º - A Coordenadoria de Gestão de Re-
cursos Humanos – CGRH, por meio do Centro de 
Ingresso e Movimentação – CEMOV, do Departamento 
de Administração de Pessoal – DEAPE, procederá a 
inscrição automática, nos termos da Resolução SE 71, 
de 22-11-2018, alterada pela Portaria SE 71, de 16-
12-2019, dos docentes contratados, cujos contratos 
foram celebrados nos anos de 2017, 2018 e 2019, com 
fulcro na Lei Complementar 1.093, de 16-07-2009.

Artigo 2º - A divulgação da classificação in-
termediária dos inscritos contratados e dos candi-
datos à contratação que passaram pelo Processo 
Seletivo Simplificado, de acordo com os critérios 
da Resolução SE 71, de 22-11-2018, alterada pela 
Portaria SE 71, de 16-12-2019, estará disponível, 
exclusivamente, no endereço http: //portalnet.edu-
cacao.sp.gov.br, a partir das 10h do dia 10-01-2020. 
Artigo 3º - Em decorrência do disposto no artigo 1º 
desta Portaria, ficam estabelecidos os seguintes prazos:

I - de 10 a 13-01-2020 – até as 17h - prazo para 
interposição de recursos quanto à alteração de dados 
pessoais, disciplina e ou pontuação, bem como para: 
a) entrega de diploma e/ou certificado de conclusão 
de graduação, com data de colação de grau, expedida 
por instituição de ensino superior público ou privado; 
b) atualização para aluno de último ano, no caso 
de contratos ativos com semestres anteriores ao 
último ano;

c) quando for o caso, entrega de laudo médi-
co atestando a espécie e o grau ou nível de sua 
deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças – CID, expedido no prazo máximo de até 
24 meses antes do término das inscrições;

d) entrega dos documentos constantes no item 
IV do Edital de Convocação para Processo Seletivo, 
de 17-12-2019, quando for o caso, para compor 
nota com fins de classificação junto aos pares.

II - de 10 a 17-01-2020 – até as 23h - deferimento/
indeferimento dos recursos pela Diretoria de Ensino;

III – 21-01-2020 – a partir das 14h - divulgação 
da Classificação Final de docentes contratados e 
candidatos à contratação.

§ 1º – As etapas dos incisos I, II e III deste artigo 
serão operacionalizadas no endereço eletrôni-
co http://portalnet.educacao.sp.gov.br

§ 2º - Os docentes portadores de deficiência, que 
não entregarem o referido laudo, perderão o direito a 
tratamento diferenciado no que se refere à Classifica-
ção para o Processo de Atribuição de Classes e Aulas.

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação.

ANEXO III
Resolução SE 78, de 3-3-2020

Dispõe sobre o processo de credenciamento 
de profissionais do Quadro do Magistério, para 
atuação nos anos finais do ensino fundamental e 
ensino médio nas escolas estaduais do Programa 
Ensino Integral - PEI e dá providências correlatas 
O Secretário de Educação, considerando a neces-
sidade de estabelecer normas, critérios e proce-
dimentos que assegurem eficácia, legitimidade e 
transparência ao processo de credenciamento de 
profissionais para atuação nas escolas estaduais do 
Programa Ensino Integral - PEI; Resolve:



CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1° - Ficam instituídas, no âmbito da Secre-

taria da Educação do Estado de São Paulo, as diretrizes 
sobre o processo de credenciamento de profissionais 
do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, 
que atuarão nas escolas estaduais do Programa Ensino 
Integral – PEI. Parágrafo único - O processo de creden-
ciamento será realizado de acordo com a natureza 
e as peculiaridades das funções a serem exercidas, 
com base na estrutura e no modelo diferenciados das 
unidades escolares do Programa.

Artigo 2º - O processo de credenciamento dos 
integrantes do Quadro do Magistério para atuação 
no Programa Ensino Integral - PEI seguirá o calen-
dário proposto pela Coordenadoria Pedagógica - 
COPED e pela Coordenadoria de Gestão de Recursos 
Humanos – CGRH.

Artigo 3º - Poderão participar do proces-
so de credenciamento os titulares de cargo de 
Diretor de Escola,, bem como os docentes ti-
tulares de cargo ou ocupantes de função-ati-
vidade, que atendam aos seguintes requisitos: 
I - estar em efetivo exercício de seu cargo ou função 
atividade ou da designação em que se encontre;

II - possuir experiência mínima de 3 (três) anos 
de exercício no magistério público estadual;

III - expressar adesão voluntária ao Regime de 
Dedicação Plena e Integral – RDPI.

§ 1º - Na conformidade dos requisitos exigidos 
neste artigo, poderá participar do processo de 
credenciamento, para atuar exclusivamente nas 
Salas/Ambientes de Leitura das unidades escolares 
do Programa que ofertarem a modalidade dos 
anos finais do ensino fundamental e ensino médio, 
desde que observadas as disposições constantes da 
legislação pertinente, o docente:

I - readaptado, quando constatada compatibili-
dade entre as atribuições previstas para o profes-
sor responsável pelas atividades da Sala/Ambiente 
de Leitura nos termos do artigo 2º da Resolução SE 
60, de 30-8-2013, e aquelas constantes do rol de 
atribuições, expedido pela Comissão de Assuntos 
de Assistência à Saúde CAAS, do Departamento 
de Perícias Médicas do Estado - DPME, permane-
cendo, neste caso, desnecessária consulta a esse 
órgão;

II - titular de cargo, na situação de adido, que 
se encontre cumprindo horas de permanência na 
composição de sua jornada;

III - ocupante de função-atividade, abrangido pelas 
disposições da Lei Complementar 1.010, de 1-6-2007, 
que se encontre cumprindo horas de permanência.

§ 2º - O docente readaptado de que trata o inciso 
I do § 1º deste artigo, no período em que estiver 
atuando na Sala/ Ambiente de Leitura, tiver seu ato 
de readaptação cessado, poderá continuar atuan-
do como responsável pelas atividades que vinha 
exercendo, desde que a avaliação de desempenho 

obtida tenha sido satisfatória, na conformidade da 
Resolução SE 68, de 17-12-2014.

§ 3º - Os docentes, de que trata dos incisos II e 
III do § 1º deste artigo, somente poderão ser de-
signados para atuar na Sala/Ambiente de Leitura 
quando comprovada a inexistência de classe ou de 
aulas de sua habilitação/qualificação, que lhe (s) 
possa (m) ser atribuída (s), no âmbito da própria 
unidade escolar e ou da Diretoria de Ensino e a 
inexistência de docente readaptado.

§ 4º - Para fins do processo de credenciamento, 
poderá ser considerada a experiência adquirida no 
magistério público estadual exercida em institui-
ções de ensino vinculadas à Administração Direta 
ou Indireta do Estado de São Paulo, incluídas as 
Universidades Públicas Estaduais.

Artigo 4º - O docente interessado em participar 
do processo de credenciamento, para atuação nos 
anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, 
deverá possuir diploma devidamente registrado de li-
cenciatura plena em disciplina da matriz curricular dos 
anos iniciais do ensino fundamental e ensino médio.

CAPÍTULO II PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 
DOS DOCENTES

Artigo 6º - Os docentes, incluídos os readap-
tados, que estiverem atuando na unidade escolar 
ingressante no Programa e que desejarem perma-
necer na mesma unidade escolar, não passarão por 
credenciamento e terão sua permanência garantida 
durante o primeiro ano, bem como serão avaliados 
seguindo as regras do processo de avaliação dos 
profissionais que integram as equipes escolares das 
escolas estaduais do Programa Ensino Integral - PEI, 
conforme resolução SE-68, de 17-12-2014.

Parágrafo único - A permanência, a que se refere 
o caput deste artigo, aplicar-se-á aos integrantes do 
Quadro do Magistério que se encontrem em efetivo 
exercício na unidade escolar na data-base da adesão 
formal da escola ao Programa, a ser definida pela 
Coordenadoria Pedagógica - COPED e pela Coorde-
nadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH.

Artigo 7º - Caso o número de docentes não 
seja suficiente para o preenchimento das vagas 
existentes e/ou estes profissionais não desejarem 
permanecer no Programa, estas vagas serão pre-
enchidas através do processo de credenciamento 
online, que ocorrerá na plataforma da Secretaria 
Escolar Digital – SED.

Parágrafo único - O disposto no caput deste 
artigo aplica-se às unidades escolares que irão in-
gressar no Programa e para as unidades escolares 
já participantes do Programa.

Artigo 8º - O processo de credenciamento dos 
integrantes do Quadro do Magistério para atuação 
na docência ou para atuação na Sala/Ambiente de 
Leitura nas unidades escolares do Programa Ensino 
Integral - PEI ocorrerá de forma online na plataforma 
da Secretaria Digital - SED, com as seguintes etapas:



I – inscrição;
II – pré-classificação;
III - atividade de sala de aula;
IV - avaliação da atividade de sala de aula e 

registro da pontuação da ficha 100 (assiduidade);
V - pré-classificação final; VI - registro da nota de 

atribuição de classes e aulas nos casos de empate;
VII - classificação final; e
VIII - alocação dos profissionais.
§ 1º - Na inscrição, sendo de sua inteira responsa-

bilidade as implicações que poderão advir de tudo o 
que declarar e/ou registrar, o candidato deverá:

I - emitir declaração de aceite de Termo de Par-
ticipação;

II - responder o questionário de formação e 
experiência;

III - responder o questionário relacionado ao 
Programa e função; e

IV - fazer upload da ficha 100 (assiduidade).
§ 2º - Após o período de inscrição as Diretorias de 

Ensino executam a pré-classificação dos candidatos.
§ 3º - A atividade de sala de aula deverá ser 

postada pelo candidato na plataforma da Secretaria 
Digital - SED após o período da pré-classificação.

§ 4º - As Diretorias de Ensino irão avaliar a ati-
vidade de sala de aula registrada pelo candidato 
seguindo os critérios:

I - nota 0 (zero): não atendeu aos critérios esta-
belecidos na proposta da atividade; ou

II - nota 4 (quatro): atendeu aos critérios esta-
belecidos na proposta da atividade.

§ 5º - As Diretorias de Ensino irão avaliar o 
upload da ficha 100 (assiduidade) do candidato 
seguindo os critérios constantes do Anexo I.

§ 6º - As Diretorias de Ensino deverá executar a pré-
-classificação final após avaliar a atividade de sala de 
aula e registrar a pontuação da ficha 100 (assiduidade).

§ 7º - Caso haja empate entre os candidatos, 
será considerada a nota da atribuição de classes e 
aulas para desempate e a Diretoria de Ensino deverá 
registrar no sistema a nota.

§ 8º - As Diretorias de Ensino deverão executar a 
classificação final após registrar no sistema a nota 
da atribuição de classes e aulas.

§ 9º - A classificação final dos candidatos deverá 
ser publicada no sítio eletrônico das Diretorias de 
Ensino e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

§ 10 - As Diretorias de Ensino deverão fazer o cha-
mamento dos profissionais para alocação nas vagas.

§ 11º - O integrante do Quadro do Magistério, 
em regime de acumulação de duas situações fun-
cionais de docente, deverá optar pela inscrição em 
somente um dos vínculos, estando automaticamen-
te inscrito nas duas situações funcionais.

§ 12º - Para fins de cálculo do total de candidatos 
inscritos e devidamente avaliados, considera-se, res-
peitado o módulo da unidade escolar, a proporção 
de até 2 (dois) candidatos por vaga de docente.

Artigo 11 - O candidato será considerado:
I - pré-classificado, à luz da análise das respostas 

registradas no questionário de inscrição previsto 
no inciso III do §1º do artigo 8º desta resolução;

II - classificado, diante da avaliação resultante 
da atividade de sala de aula e/ou pontuação de 
atribuição de classes e aulas.

§ 3º - Caso alguma informação ou dado prestado 
não for devidamente comprovado, o candidato será 
desclassificado, não podendo, consequentemente, 
atuar no Programa. § 4º - O processo de credencia-
mento será classificatório e deverá considerar, entre 
os outros critérios, a assiduidade, com a pontuação 
prevista no ANEXO I.

CAPÍTULO III PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 
DA EQUIPE GESTORA

Artigo 13 - O diretor, vice-diretor e professor co-
ordenador, que estiverem atuando na unidade escolar 
ingressante no Programa e que desejarem permanecer 
na mesma unidade escolar, não passarão por creden-
ciamento e terão sua permanência garantida durante 
o primeiro ano, bem como serão avaliados seguindo as 
regras do processo de avaliação dos profissionais que 
integram as equipes escolares das escolas estaduais 
do Programa Ensino Integral - PEI, conforme resolução 
SE-68, de 17-12-2014.

Parágrafo único - A permanência, a que se refere 
o caput deste artigo, aplicar-se-á aos integrantes do 
Quadro do Magistério que se encontrem em efetivo 
exercício na unidade escolar na data-base da adesão 
formal da escola ao Programa, a ser definida pela 
Coordenadoria Pedagógica - COPED E pela Coorde-
nadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH.

Artigo 14 - Caso o Diretor, Vice-Diretor e Pro-
fessor Coordenador Geral não desejar permanecer 
no Programa, as vagas poderão ser preenchidas:

I - por docentes titulares de cargo da própria 
unidade, quando a vaga for de Diretor Escolar;

II - por docentes titulares de cargo ou ocupantes 
de função-atividade, no caso de Vice-Diretor de 
Escola e Professor Coordenador Geral.

Parágrafo único - A atuação nas respectivas funções 
serão assumidas mediante designação do docente, desde 
que atenda os requisitos para a função pretendida.

Artigo 15 - Na existência de vagas de Diretor, Vice-
-Diretor ou Professor Coordenador Geral em unidade 
escolar já participante do Programa, terão prioridade 
os docentes que atuam em Regime de Dedicação Plena 
e Integral - RDPI na própria unidade escolar, antes da 
chamada dos profissionais classificados no processo 
de credenciamento, desde que atendido o disposto 
nesta resolução e que apresentem o perfil exigido para 
o exercício da correspondente designação.

Artigo 16 - Na inexistência de interesse dos docen-
tes da unidade escolar previstos nos artigos 14 e 15 
desta resolução, as vagas para as funções da equipe 
gestora deverão ser oferecidas por meio de processo 
de credenciamento, na seguinte conformidade:



I - A Diretoria de Ensino selecionará o diretor 
dentre os profissionais classificados no processo 
de credenciamento.

II - O Diretor da unidade escolar, em conjunto com 
a Diretoria de Ensino, selecionará dentre os profissio-
nais classificados no processo de credenciamento o 
Vice-Diretor e o Professor Coordenador Geral.

CAPÍTULO IV DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 17 - O integrante do Quadro do Magistério, 

em exercício no PEI, que pretenda mudar sua sede 
de exercício, para outra unidade escolar do mesmo 
Programa, deverá participar regularmente do pro-
cesso seletivo de credenciamento, nos termos desta 
resolução.

§ 1º - A fim de assegurar a estabilidade na com-
posição do quadro docente, o atendimento ao que 
trata o caput deste artigo, deverá respeitar os limites 
fixados na tabela constante do Anexo II, que integra 
esta resolução, observada a proporcionalidade relativa 
à totalidade de docentes da unidade escolar.

§ 2º - À vista dos limites fixados no Anexo II, o 
atendimento dar-se-á em ordem decrescente do 
tempo docente na unidade escolar participante do 
Programa que está atualmente designado.

§ 3º - Para fins de desempate na classificação, 
a que se refere o parágrafo anterior, deverão ser 
considerados:

1 - o maior tempo de designação no Programa;
2 - a maior pontuação no processo anual de atri-

buição de classes e aulas, em nível de unidade escolar;
3 - o maior tempo de serviço no Magistério Públi-

co Oficial desta Secretaria da Educação, observado 
o campo de atuação.

§ 4º - Tratando-se de servidores designados para 
o exercício de funções gestoras, inclusive em cargo 
de Diretor de Escola, o atendimento à pretensão de 
mudança de sede de exercício contemplará 1 (um) 
único candidato/gestor, levando em conta o maior 
tempo de designação na função gestora na própria 
unidade escolar de designação atual, sendo que, 
em caso de empate, observar-se-á para desempate:

1 - o maior tempo de designação no Programa;
2 - o maior tempo de serviço exercido em fun-

ções gestoras em unidade(s) escolar(es) da Secre-
taria da Educação;

3 - maior tempo de serviço prestado no cargo 
de que é titular ou na função-atividade que ocupe.

§ 5º - A designação do profissional para exer-
cício em outra unidade escolar somente será con-
cretizada ao final do ano letivo, após o resultado 
favorável da avaliação para fins de recondução de 
seu desempenho no Programa.

§ 6º - Não poderá haver interrupção de exercício 
entre as designações do integrante do Quadro do Ma-
gistério, quando da mudança de sua sede de exercício.

Artigo 18 - As etapas do processo de creden-
ciamento serão determinadas pela Secretaria da 
Educação e deverão ser realizadas pela Diretoria 

de Ensino, com edital publicado em Diário Oficial 
do Estado e divulgado junto às escolas de sua cir-
cunscrição, contendo:

I - os requisitos para inscrição;
II - as etapas e o cronograma do processo;
III - a relação das unidades escolares do Progra-

ma Ensino Integral – PEI.
Artigo 19 - O Dirigente Regional de Ensino 

deverá indicar os profissionais que integrarão as 
bancas do processo de credenciamento no âmbito 
das escolas de sua jurisdição. 

Parágrafo único - O processo classificatório 
deverá prever, na sede de classificação de cargo 
dos profissionais, na Diretoria de Ensino em que se 
dará a inscrição, as faixas necessárias ao caráter de 
permanência, na seguinte conformidade:

I - Faixa 1: diretor, vice-diretor, professor coor-
denador e docentes (inclusive os readaptados) que 
estiverem atuando na unidade escolar que irá in-
gressar no Programa e que desejarem permanecer;

II - Faixa 2: candidatos inscritos na Diretoria de 
Ensino;

III - Faixa 3: candidatos pertencentes a outras 
Diretorias de Ensino, devidamente inscritos no 
processo seletivo de credenciamento.

Artigo 20 - No ano de validade do cadastro-
-reserva, quando o número de candidatos cre-
denciados de determinada disciplina da matriz 
curricular for insuficiente para o preenchimento 
das vagas existentes, poderá haver abertura de 
nova inscrição, somente para essa disciplina, até 
o início do próximo processo de credenciamento, 
sendo que esse novo cadastro terá validade pelo 
ano letivo da abertura.

Artigo 21 - Aos professores que atuarem nas 
escolas estaduais do PEI aplicar-se-ão, no que cou-
ber, as disposições da legislação que regulamenta 
o processo anual de atribuição de classes e aulas.

Artigo 22 - As diretrizes sobre o processo de cre-
denciamento dos integrantes do Quadro de Magistério 
para atuação nos anos iniciais do ensino fundamental 
serão determinadas por resolução específica.

Artigo 23 - A Coordenadoria Pedagógica – 
COPED e a Coordenadoria de Gestão de Recursos 
Humanos – CGRH poderão publicar instruções adi-
cionais que se façam necessárias ao cumprimento 
da presente resolução.

Parágrafo único – Os casos omissos ao disposto 
nesta resolução serão decididos, em conjunto, pela 
Coordenadoria Pedagógica - COPED e pela Coorde-
nadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH.

Artigo 24 - Ficam revogados os seguintes dis-
positivos:

I - o artigo 17 da Resolução SEDUC/SP 44, de 
09-09-2019;

II - a Resolução SE 57, de 25-10-2016;
III - a Resolução SE 57, de 6/9/2018; e
IV - a Resolução SE 80, de 13-12-2018.
Artigo 25 - Esta resolução entra em vigor na 

data de sua publicação.
Secretaria de Comunicação


