SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE CAMPINAS-OESTE
GABINETE DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO
Rua Cândido Mota, nº 186 – Fundação da Casa Popular - Campinas-SP - CEP: 13.031-385
FONES: (19) 3772-2795 / 3772-2796 / 3772-2798
Campinas, 23 de fevereiro de 2017.
Circular nº 26 /2017.
Assunto: NOVO CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DURANTE O ANO.
Senhor (a) Diretor(a),

Considerando que poucos professores efetivos tem comparecido às sessões de atribuição na
Diretoria de Ensino e considerando ponderações efetuadas pelos professores da Categoria O fica
definido o novo cronograma de atribuição a contar do mês de março de 2017:
HORÁRIO

5ª feira – Horário
definido pelas escolas

6ª feira – até as 15
horas

2ª feira - 08h30m

ATRIBUIÇÃO
1 - Atribuição a titulares de cargo para: completar jornada de trabalho
parcialmente constituída; constituição de jornada: do adido da própria escola,
esteja sendo completada em outra escola; do removido ex-officio com opção
de retorno; ampliação de jornada; carga suplementar;
2 - Atribuição nas Escolas para os docentes Categoria F e O com vínculo na
escola. Esta atribuição só pode ocorrer após a fase 2 acima que ocorre na
Diretoria de Ensino para atendimento aos Titulares de cargo.
As escolas devem enviar os saldos para a Diretoria de Ensino mediante a
publicação no site da Diretoria.
Atribuição de Classe de PEB I, Educação especial e Interlocutor de libras
Categoria F e O e inscritos de outras Diretorias.

-

Atribuição a Titulares de cargo da DE Campinas Oeste - Constituição de
Jornada e Carga suplementar de Trabalho em todas as disciplinas.

Diretoria de Ensino para atribuição aos Candidatos da Categoria F.
2ª feira - 8h30m

Professores da Área de Ciências Humanas e Ciências Exatas

2ª feira - 10h00m

Professores da Área de Linguagens e Códigos, Arte e Educação Física

A escola não pode atribuir classes a PEB I Categoria O – Essa atribuição é competência da
Diretoria de Ensino
Diretoria de Ensino para atribuição aos Candidatos da Categoria O
3ª feira - 8h30m
3ª feira - 10h00m

Professores da Área de Ciências Humanas e Ciências Exatas
Este cronograma poderá ser alterado ao longo do ano
Professores da Área de Linguagens e Códigos, Arte e Educação Física

Os professores deverão acompanhar os saldos disponíveis através do site da Diretoria de Ensino
evitando comparecer às sessões quando não houver saldo disponível ou horário compatível com
as aulas que já está ministrando. http://www.decampinasoeste.com.br
FAVOR DAR AMPLA DIVULGAÇÃO ENTRE OS PROFESSORES

Em caso de dúvidas consulte a Supervisão de Ensino – 3772-2787 e 2788
Atenciosamente,
Prof. Antonio Admir Schiavo
Dirigente Regional de Ensino

