
Dispõe sobre os procedimentos a serem realizados
pelos professores classificados dentro do número
de  vagas  por  disciplina  para  a  solicitação  da
lotação  no  Sistema de  Ampliação  Definitiva  no
endereço  http://ampliacaodefinitiva.seduc.ce.gov.br

Regulamentação:

 Lei nº 15.451, de 23 de outubro de 2013 e suas alterações;
 Decreto nº 33.328, de 31 de outubro de 2019;
 Edital nº 028/2019; de 05 de dezembro de 2019, publicado no DOE 26/12/2019;
 Portaria de Regulamentação nº 1529/2019;
 Portaria nº 0025/2020 de Retificação dos anexos I, II e III da Portaria 1529/2019;
 Edital nº 004/2020, de 28 de fevereiro de 2020.

Atenção!  A aba  Lotação  no  Sistema  de  Ampliação  Definitiva  de  Carga  Horária  estará
disponível somente para o(a)  professor(a) classificado(a) no resultado definitivo por disciplina
dentro do número de vagas conforme Anexo  III do edital nº 028/2019.  

O(a)  classificado(a)  por  disciplina  (usuário  do  Sistema),  de  acordo  com o  art.  18  e  §  1º  da  Portaria
nº1529/2019,  solicitará  sua  lotação,  exclusivamente,  no  Sistema  de  Ampliação,  no  endereço  eletrônico
http://ampliacaodefinitiva.seduc.ce.gov.br,  no  período  de  15  horas  do  dia  11/02/2021  às  15  horas  do
12/02/2021, conforme as carências definitivas disponibilizadas no Sistema, deverá selecionar ofertas (carên-
cias definitivas disponíveis)  num total mínimo de 13h a 14h de regência e clicar no botão Salvar. Não haverá
Solicitação de Lotação via processo físico na escola, CREDE/SEFOR ou Sede-SEDUC.

A forma e o período de instrução do processo de ampliação, conforme Anexo V da Portaria nº 1529/2019,
serão divulgados no site da Seduc após a validação da Solicitação de Lotação pelos classificados dentro do
número de vagas por disciplina.

A ampliação na carga horária de 20 horas só terá início após a publicação do Ato de Ampliação em 
DOE.
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I.  SOLICITAÇÃO DE LOTAÇÃO PELO PROFESSOR CLASSIFICADO no
Sistema  de  Ampliação,  exclusivamente,  no  endereço eletrônico 
http://ampliacaodefinitiva.seduc.ce.gov.br

1.1. Ao entrar com o login e senha o(a) professor(a) classificado(a) será encaminhado(a) para o menu
Resultado Ampliação.

1.2. Para visualizar a Tela Individual do Resultado Final o usuário deve clicar no menu, na aba: 
Resultado Ampliação.

1.3.   Apenas os PROFESSORES CLASSIFICADOS dentro do número de vagas por disciplina, divulgadas
conforme ANEXO III do Edital Nº 028/2019 terão acesso à Tela de Lotação.

1.4.  Os  PROFESSORES CLASSIFICADOS que  hoje  ocupam Cargo  Comissionado  em Núcleo  Gestor
(Diretor e Coordenador) já estarão lotados na função de gestor  escolar, não sendo necessário lotação em
disciplina. A ampliação na carga horária de 20 horas só terá início após a publicação do Ato de Ampliação
em DOE. Para esses o Sistema exibirá uma mensagem de alerta, na Tela do Resultado Final, identificando
que o mesmo exerce um cargo em comissão em núcleo gestor escolar e que portanto, sua lotação na carga
horária ampliada será efetivada no exercício do cargo comissionado.

http://ampliacaodefinitiva.seduc.ce.gov.br/


  1.4.  1.4.

1.5. Os demais professores CLASSIFICADOS, dentro das vagas,  independente do local atual de lotação, 
deverão solicitar sua lotação em sala de aula de acordo com as ofertadas (carências disponíveis por 
disciplina) no Sistema.

    1.5    1.5



1.5.3

1.61.5.5

1.61.6

1.5.1. Acessar à aba Lotação no menu, vizinho ao Resultado Ampliação, para acessar a Tela Solicitação de 
Lotação de acordo com a ilustração a seguir:

1.5.2. O professor  só terá acesso às carências disponíveis na disciplina para a qual está classificado no 
processo de Ampliação.

1.5.3. Para ter acesso às carências disponíveis por disciplina o professor (usuário) poderá fazer filtros por:

- CREDE/SEFOR (para ver todas as carências da regional, de todos os municípios e de todas as escolas da 
CREDE/SEFOR);
- CREDE/SEFOR e Município (para ver todas as carências de todas as escolas do município);
- CREDE/SEFOR, Município e Escola (para ver apenas as carências da escola específica).

1.5.4. Conforme filtros que o usuário fará, o Sistema exibirá a Oferta Completa: Série, Turma, Turno, 
Disciplina e Carga Horária de todas as Carências Disponíveis no Sistema para a Disciplina do usuário.

1.5.5. O  professor(usuário) poderá  consultar o endereço completo da escola  passando o mouse sobre a 
lupa, do lado esquerdo do usuário, antes do nome da escola.

1.5.6 .O usuário poderá escolher carências para escolas e credes diferentes.

1.6. Para selecionar as ofertas, o usuário deverá clicar sobre o botão (+), adicioná-las à Lista de Carências 
Selecionadas  até o limite mínimo de 13horas ou 14 horas  semanal de regência e clicar no Botão Salvar, 
para finalizar sua Solicitação de Lotação.

1.6.1. Antes de selecionar cada oferta disponível, o usuário deverá passar o mouse sobre o boneco (na última
coluna do lado direito do usuário, após a carga horária de cada oferta), para verificar se existe(m) um ou
vários professor(es) classificado(s) que já selecionou(aram) a mesma oferta, e qual a classificação deles.



1.6.2. Durante todo o período de Lotação(11/02 a 12/02), o usuário deverá acompanhar sua classificação e a
concorrência  para as  carências selecionadas.  Após adicionar as  carências selecionadas,  poderá  continuar
acompanhando a concorrência das Ofertas Selecionadas, passando o mouse sobre o boneco para verificar a
ocorrência de um ou mais professor(es) classificado(s), que selecionou (aram) e está(ão) disputando a
mesma oferta, para decidir pela sua permanência ou não na oferta selecionada, conforme a posição de
sua classificação em relação aos demais concorrentes inscritos para a oferta, sendo possível por tanto,
excluir e adicionar carências selecionadas, conforme o movimento da concorrência, até finalizar do
prazo para a Solicitação de Lotação.

1.6.3. A cada nova solicitação de lotação (excluir/adicionar) o usuário deverá estar atento ao passo: Clicar no 
Botão Salvar, para finalizar/garantir sua Solicitação de Lotação.

1.6.4.  Ao  final  do  prazo  de  Lotação,  o  usuário  terá  a  validação  da  última  Solicitação  de  Lotação
registrada no Sistema (necessário clicar no botão Salvar).

II PROCESSAMENTO DA LOTAÇÃO SOLICITADA PELA COGEP

2.1.  Após  o  encerramento  do  prazo  para  a  Solicitação  de  Lotação  no  Sistema,  a  Cogep/Seduc  fará   o
processamento das Carências Selecionadas por disciplina  de  acordo  com a ordem de classificação no
resultado definitivo  dos professores em cada  disciplina.

2.2.  O  resultado  do  processamento  das  Solicitações  de  Lotação  será  divulgado  na  Tela  Resultado  da
Solicitação de Lotação. Na qual, as carências selecionadas poderão aparecer classificadas em: Carências
Aprovadas e Carências Não Aprovadas, conforme a posição do usuário em relação à classificação dos
concorrentes.

2.22.2



2.3.  O Professor (usuário) com todas as carências selecionadas  APROVADAS, ou seja, conseguiu Salvar
uma seleção de carências, atingiu a carga horária mínima e foi o melhor classificado na disputa de todas as
ofertas, será exibida na  Tela Resultado da Solicitação de Lotação a mensagem:

III. COMPROVANTE DE LOTAÇÃO

3.1. Apenas para os usuários que alcançarem a Solicitação de Lotação na carga horária mínima 100% 
Aprovada, o Sistema disponibilizará um Comprovante de Lotação.

3.2. Para emitir o Comprovante o professor (usuário) deverá  Clicar no botão Carências Aprovadas, 
visualizar, salvar o arquivo e posteriormente, imprimir e assinar, enquanto aguarda a Seduc divulgar no Site, 
orientações para instruir o processo.

IV. LOTAÇÃO INCOMPLETA

4.1. O (A) docente que solicitou lotação e ao final do processo de aprovação de carências não tenha atingido
a carga horária mínima de lotação (13h) exigida para a processo de Ampliação, deve aguardar o contato da
Cogep/Seduc que irá convocá-lo para efetivar sua Lotação nos dias 15/02/2021 e 16/02/2021.

4.2.  Na  Tela  Resultado  da  Solicitação  de  Lotação  para  os  usuários  que  obtiverem  a  APROVAÇÃO
PARCIAL das Carências Solicitadas ou tiverem todas as Carências Solicitadas  Não Aprovadas, o Sistema
exibirá:
- Uma mensagem de alerta: Sua lotação não está completa. Aguarde convocação da COGEP para efetivar
sua Lotação nos dias 15 e 16/02/2021.

4.3. Serão exibidas as  Carências Aprovadas (se tiver) com somatório da carga horária semanal;

4.4. Serão exibidas as  Carências Não Aprovadas (com somatório da carga horária semanal), e na última
coluna do lado direito do usuário, após a carga horária de cada Oferta, um boneco, sobre o qual, ao passar o

..

Lotação concluída com sucesso.
Imprima o Comprovante de Lotação. O exercício na carga horária ampliada só terá início após a 
publicação do ato de ampliação definitiva  em DOE O período para instrução do processo 
individual de Ampliação, conforme Anexo V da Portaria nº 1529/2019

Lotação concluída com sucesso.
Imprima o Comprovante de Lotação. O exercício na carga horária ampliada só terá início após a 
publicação do ato de ampliação definitiva  em DOE O período para instrução do processo 
individual de Ampliação, conforme Anexo V da Portaria nº 1529/2019



mouse, o usuário poderá visualizar o candidato melhor classificado, para o qual a carência foi aprovada, para
o qual perdeu a disputa e a carência foi aprovada.

4.3.4.3.

4.44.4

4.34.3


