DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE SÃO VICENTE
COMUNICADO CRAA 05/2016

Data: 08/06/2016
Assunto: Formação Curricular/ Tempo de Serviço

Inscrição para Atribuição de Aulas 2017.
A Dirigente Regional de Ensino, mediante a previsão de abertura de Inscrição para
Atribuição de Aulas 2017, comunica os procedimentos a serem adotados pelas unidades
escolares referentes à Formação Curricular e Tempo de Serviço dos docentes.

FORMAÇÃO CURRICULAR
I – Comunicar, por escrito, aos docentes com sede de classificação na unidade escolar da
necessidade de atualização/retificação do cadastro de habilitação/qualificação, orientandoos a consultar no GDAE a inscrição 2016.
II – Analisar os documentos apresentados pelo docente. A análise do Histórico Escolar deve
estar alinhada à Indicação CEE 53/2005 e aos Parâmetros Curriculares da Educação:
 A Indicação CEE 53/2005 orienta o Sistema Estadual de Ensino a respeito da
qualificação necessária aos docentes para ministrar aulas das disciplinas do currículo
da educação básica. Encontra-se dividida em duas partes:
Parte A – habilitados
São disciplinas que Habilitam o docente, aquelas que fazem parte da Licenciatura, ou
seja, disciplina específica e disciplina não específica. (VER QUADRO DE
HABILITAÇÕES).
Parte B – qualificados
São disciplinas que qualificam o docente, aquelas consideradas afins do curso de
licenciatura, bacharelado ou tecnologia, com 160 horas de estudo comprovadas no
Histórico Escolar e que não constem no Quadro de Habilitação.
 Parâmetros Curriculares da Educação Nacional - Áreas de Conhecimento:
 Área de Linguagens – Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte e
Educação Física (Ensino Fundamental e Médio);
 Área de Ciências Humanas – História, Geografia (Ensino Fundamental e Médio)
Filosofia, Sociologia e Psicologia* (Ensino Médio);
 Área de Ciências Naturais e Matemática – Ciências Físicas e Biológicas,
Matemática (Ensino Fundamental) Matemática, Física, Biologia e Química (Ensino
Médio);
*Psicologia não faz parte da Matriz Curricular da nossa Rede.
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III – Atualizar os dados no GDAE/Formação Curricular, analisar e confirmar.
IV - Imprimir, dar ciência por escrito ao docente e arquivar no prontuário.

ATENÇÃO
 Exigir apresentação de documentos originais para análise.
 Para curso concluído até 30/06/2014 é obrigatório apresentação de DIPLOMA com os
devidos registros no verso.
 Certificado de conclusão de curso nos termos da Resolução CNE/CEB Nº 02/97 deve
ser acompanhado de diploma e histórico de curso de Bacharelado ou Tecnologia.

Período para atualização no GDAE de 09/06/2016 até 15/07/2016.
TEMPO DE SERVIÇO
I – Comunicar, por escrito, aos docentes com sede de classificação na unidade escolar da
necessidade de atualização do tempo de serviço, orientando-os a consultar no GDAE a
inscrição 2016.
II – Analisar Ficha 100 confrontando com o PAEC.
III – Emitir CTA (data base 30/06/2016), dar ciência ao docente e entregar, com relação de
remessa, para a Comissão Regional de Atribuição de Aulas.
IV – Atualizar Tempo de Serviço no GDAE, no período de inscrição, mediante solicitação do
interessado.

Prazo para entrega da CTA até 12/08/2016.
Formação Curricular e Tempo de Serviço é responsabilidade do Diretor de Escola, havendo
dúvidas contatar a Comissão Regional de Atribuição de Aulas.

São Vicente, 08 de junho de 2016.

(assinado no original)
Regina Cátia Spada Lourenço dos Santos
Dirigente Regional de Ensino
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