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Secretaria de Comunicação

A SEDUC, por meio da CGRH, infor-
mou à Presidenta da APEOESP que 
o prazo para ingresso de recursos e 

solicitações de acertos de dados da clas-
sificação dos professores da categoria O, 
que seria encerrado nesta quinta-feira, 
16/1, ficou prorrogado até as 17 horas 
desta sexta-feira, 17/1. A prorrogação 
atende solicitação da APEOESP, mas se 
este novo prazo se revelar insuficiente, 
solicitaremos nova dilatação.

O pedido de prorrogação do prazo se 
deveu a uma série de problemas ocor-
ridos na divulgação da classificação, 
causando prejuízos aos professores.

Reproduzimos abaixo a íntegra do 
comunicado que a SEDUC divulgou na 
rede sobre este assunto:

“Os docentes contratados pela LC 
1093/2009 (Categoria 'O') e candidatos à 
contratação, do campo de atuação clas-
se, cujos nomes não constaram na lista 

de classificação disponibilizada hoje no 
portalnet, terão as inscrições incluídas 
automaticamente, em nova lista que será 
publicada ainda hoje, 16/01/2020. Os ca-
sos de duplicidade também serão sanados.

Os casos de docentes contratados 
como 'O' e 'V' que não constaram na 
classificação, mantendo a inscrição 
como pendente, não serão duplicados 
automaticamente, pelo fato de terem 
sido celebrados no decorrer de 2019 e 
não termos como identificar o campo de 
atuação de preferência do professor, por 
isso, devem ser confirmadas pelas Dire-
torias de Ensino ou Unidades Escolares 
(...) até o dia 20/01/2020.

Os casos em que o docente ou can-
didato tiver a inscrição deferida e que 
não constem na classificação final a ser 
publicada no dia 22/01/2020, serão inse-
ridos manualmente no dia da atribuição, 
mediante protocolo de inscrição.”

SEDUC  AMPLIA  PRAZO 
PARA  RECURSOS   DA 

CATEGORIA  O  ATÉ  17/1

Plantão da 
atribuição de aulas: 

Durante o período de atribuição – de 20 a 28 de janeiro – a APEOESP manterá 
plantão jurídico pelos telefones (11) 3350-6104/ 6070/ 6228.


