GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CIRCULAR CRAA-1/2017
PRORROGAÇÃO DE DATA PARA ALTERAÇÃO DA INSCRIÇAO
DE DOCENTES PARA ATRIBUIÇÃO DE AULAS 2017

Em decorrência da nova Resolução de atribuição de classes e aulas e dos Atos de
Remoção, publicados no D.O.E. de 23/12/2016, o Dirigente Regional de Ensino
expede a presente Circular para informar a todos os docentes da rede estadual de
ensino que, estará aberta, no prazo de 2 a 13/01/2017, no Sistema
GDAE(Atribuição de Classes e Aulas), a possibilidade do docente proceder as
seguintes alterações ou adequações de suas inscrições para o processo de
atribuição de classes/aulas de 2017:

1

- titulares de cargo poderão optar ou cancelar a opção para a designação
pelo Artigo 22;

2

- titulares de cargo poderão alterar a opção de jornada;

3

– docentes de Categorias P e F poderão optar ou cancelar a opção de
transferência de Diretoria de Ensino;

4

- docentes de Categorias P e F poderão alterar a opção de carga horária
(quantidade de aulas pretendidas);

5

- docentes contratados, de categoria O, poderão alterar a opção de carga
horária (quantidade de aulas pretendidas).

Informa ainda que, conforme a nova Resolução de Atribuição de Classes e Aulas
passaram a vigorar os seguintes dispositivos:
a) não haverá a possibilidade de se retratar da opção por ampliação (art.
20, § 5º);
b) a atribuição de aulas aos docentes de categorias P e F far-se-á
obrigatoriamente em quantidade igual ou superior à carga horária de
opção registrada no momento da inscrição, inclusive para transferência
de Diretoria de Ensino (art. 24).
Portanto, todos os docentes poderão, até o dia 13/01/2017, revisar e alterar
suas opções de jornada e de carga horária, acessando o sistema GDAE, no link
http://portalnet.educacao.sp.gov.br/portalnet - opção “Alterar Inscrição”.
São João da Boa Vista, 02 de janeiro de 2017.
JOSÉ CARLOS PEREIRA
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO
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