
110 – São Paulo, 129 (52) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 19 de março de 2019

10.2 - Quando a Região indicar a existência de 5 (cinco) 
a 10 (dez) cargos, a 5ª (quinta) vaga deverá ser oferecida ao 
candidato classificado na Lista Especial;

10.3 - O candidato com deficiência concorrerá na Lista Geral 
e na Lista Especial.

III – Vagas Disponíveis –Diretoria de Ensino Região de 
Suzano

Código CIE – Nome da Escola – Número de Vagas
MUNICÍPIO: Suzano
06981 – EE Prof. Raul Brasil – 03

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
CAMPINAS - LESTE
 Convocação
Atribuição das Escolas do Programa Ensino Integral
O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino 

Região de Campinas Leste, fundamentado na Lei Complementar 
1.164/2012, alterada pela Lei Complementar 1.191/2012, no 
Decreto 59.354/2013, na Resolução SE 52/2014, na Resolução 
SE 58 de 17-10-2014, na Resolução SE 67 de 16-12-2014 e na 
Resolução SE 57 de 25-10-2016, Convoca os candidatos ava-
liados e classificados, conforme publicação no site da Diretoria 
de Ensino e D.O. de 14-02-2019, à função de Professor, para 
comparecer à Diretoria de Ensino da Região de Campinas Leste, 
localizada à Rua Rafael Sampaio, 485, Vila Rossi, Campinas/SP 
no dia 21-03-2019, às 09h, na sala 10.

Neste ato, os candidatos classificados deverão manifestar 
interesse pela vaga oferecida na escola EE Dr. Mario Natividade.

Os candidatos interessados deverão comparecer à Diretoria 
de Ensino da Região de Campinas Leste na data acima, munidos 
dos seguintes documentos originais: RG, CPF, Diploma de Licen-
ciatura e respectivo Histórico. No caso de acúmulo de cargo, o 
horário da unidade de trabalho.

TOTAL DE VAGAS OFERECIDAS
EE Dr. Mario Natividade – Ensino Fundamental – Anos Finais
Professor de Matemática: 01 vaga
 Comunicado
Novo Edital de credenciamento Programa Ensino Integral 

– PEI/ 2019
O Dirigente Regional de Ensino comunica a abertura de 

cadastramento para atuação em Regime de Dedicação Plena e 
Integral - RDPI do Programa Ensino Integral na EE Prof. CARLOS 
LENCASTRE para atuar como Professor da Área de Conhecimen-
to: Códigos e Linguagens - disciplina de EDUCAÇÃO FÍSICA. Este 
credenciamento tem como objetivo preencher vagas existentes e 
constituir cadastro reserva de professores específicos para essa 
área do Programa Ensino Integral, tendo em vista o disposto na 
Lei Complementar 1.164, de 04-01-2012, alterada pela Lei Com-
plementar 1.191, de 28-12-2012, bem como o Decreto 59.354, 
de 15-07-2013, Resolução SE 52 de 2-10-2014 e a Resolução SE 
57, de 25-10-2016. O presente edital também está amparado no 
artigo 12 da Resolução SE 57/2016:

Artigo 12 – A classificação final do processo seletivo de 
credenciamento será válida ao longo do ano letivo subsequente 
ao de abertura de inscrição.

Parágrafo único - No ano de validade do cadastro-reserva, 
quando o número de candidatos credenciados de determinada 
disciplina da matriz curricular for insuficiente para o preenchi-
mento das vagas existentes, poderá haver abertura de nova 
inscrição, somente para essa disciplina, até a data-limite de 
setembro do referido ano, sendo que esse novo cadastro terá 
validade pelo ano letivo da abertura.

1) Do Regime de Dedicação Plena e Integral (RDPI):
No Programa Ensino Integral os educadores atuam em 

regime de dedicação exclusiva à escola por 40 horas semanais, 
cumpridas na unidade escolar em sua totalidade. Durante o 
horário de funcionamento do Programa, o educador está impedi-
do de exercer qualquer outra atividade remunerada, pública ou 
privada. Pelas atribuições adicionais pertinentes às especificida-
des do Programa os educadores em Regime de Dedicação Plena 
e Integral recebem 75% de gratificação sobre o salário-base 
(Gratificação de Dedicação Plena e Integral - GDPI).

Essas atribuições envolvem as disciplinas da parte diversifi-
cada, as ações de planejamento estratégico, numa gestão volta-
da a resultados, a tutoria aos alunos para apoio a seu Projeto de 
Vida e a substituição de ausências entre os pares.

2) Dos Critérios de Elegibilidade:
2.1. Situação funcional:
2.1.1 Para os candidatos a Professor de Matemática, Física, 

Língua Portuguesa:
- Titular de cargo de professor;
- Ocupante de função-atividade (OFA) amparado pelo dis-

posto no § 2º do artigo 2º da Lei Complementar 1.010, de 01-06- 
2007, e nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

2.1.2 Para os candidatos a Professor de sala de leitura:
- Titular de cargo ou ocupante de função-atividade (OFA) 

de Professor de Educação Básica, portador de diploma de 
licenciatura plena;

- Se encontrar em situação de readaptação;
2.2. Experiência na rede pública estadual: no mínimo, 3 

anos de efetivo exercício;
2.3. Adesão voluntária ao Regime de Dedicação Plena e 

Integral.
3) Das Vagas:
EE Prof. Carlos Lencastre –Anos Finais do Ensino Funda-

mental
- Professor de Educação Física: 01 vaga
4) Etapas do Processo de Credenciamento:
4.1. Inscrição: etapa em que o candidato se inscreve no 

programa e fornece informações sobre experiência e formação.
A condição de elegibilidade será consultada no momento 

da inscrição e o candidato ficará impedido de continuar caso 
não atenda os critérios, conforme informações contidas no 
cadastro funcional.

- Período: 19 a 21- 03- 2019
- Horário: das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30
- Local: Diretoria de Ensino - Região de Campinas Leste
Rua Rafael Sampaio, 485 - Vila Rossi - Campinas - SP Fone: 

(19) 3741-4128 - Sala do Plantão da Supervisão.
4.2. Entrevistas: etapa presencial em que será avaliado 

o perfil do profissional para atuação no modelo pedagógico 
das Escolas Estaduais do Programa Ensino Integral, mediante 
avaliação por competência. As entrevistas serão realizadas no 
dia 26-03-2019 e o agendamento do horário será realizado no 
ato da inscrição.

ATRIBUIÇÃO – será dia 28-03-2019, 5ª feira, as 9h na sala 
10 da diretoria de ensino.

4.3. Classificação dos candidatos: o processo seletivo de 
credenciamento será classificatório e deverá considerar:

I - o comprometimento do profissional com a respectiva 
atuação no magistério da rede estadual de ensino, avaliado 
mediante análise de seu histórico de assiduidade, relativo aos 3 
(três) últimos anos letivos;

II - o perfil do profissional de acordo com as competências 
esperadas para atuação em Regime de Dedicação Plena e 
Integral:

- Protagonismo: promove o protagonismo juvenil, ajudando 
a formar pessoas autônomas, solidárias e competentes e sendo 
protagonista em sua própria atuação;

- Domínio do conhecimento e contextualização: possui 
domínio de sua área de conhecimento, sendo capaz de comu-
nicá-la e contextualizá-la, relacionando-a com a realidade do 
aluno, à prática, às disciplinas da Base Nacional Comum, à parte 
diversificada, às atividades complementares e aos Projetos de 
Vida;

- Disposição ao autodesenvolvimento contínuo: busca 
continuamente aprender e se desenvolver como pessoa e profis-
sional, apresentando predisposição para reavaliar suas práticas, 
tecnologias, ferramentas e formas de pensar;

Resoluções SE 42/2014 e 01/2018, que haverá sessão de atribui-
ção, conforme segue:

Vaga a ser atribuída:
-1 cargo vago de Diretor de Escola
-Data: 21-03-2019
-Local: Sede da Diretoria de Ensino – Região de Itapevi – 

Avenida Presidente Vargas 974 – Vila Nova Itapevi – Itapevi / SP.
-Horário: 09hm
Os candidatos deverão apresentar no ato da Atribuição:
1-Termo de Anuência expedido pelo Superior Imediato, 

específico para esta sessão;
2-Declaração de Parentesco (Súmula Vinculante 13);
3-Em caso de acumulação de cargo ou função, apresentar 

declaração de horário de trabalho atualizada, assinada pelo 
Superior Imediato;

4-O exercício será de imediato;
5-É vedada a atribuição por procuração;
6-Somente poderá participar da atribuição de vaga e sua 

respectiva designação o candidato que, na data da atribuição, 
se encontrar em exercício de seu cargo.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
ITAQUAQUECETUBA
 Notificação
A Comissão de Apuração Preliminar, Processo autuado 

sob o nº SEE 2062393/2018, e conforme Portaria da Dirigente 
Regional de Ensino 047/2018, notifica Jurema Graciela dos 
Santos, RG 21.718.153, a comparecer a Diretoria de Ensino da 
Região de Itaquaquecetuba, à Rua Jundiaí, 84, Vila Monte Belo, 
Itaquaquecetuba - SP, no dia 22-03-2019, às 10h, na sala da 
Supervisão de Ensino, a fim de prestar informações referentes 
ao processo supra mencionado.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
OSASCO
 Convocação
O Dirigente Regional de Ensino Convoca o professor Pedro 

Rodrigues da Cunha, RG 6.091.391, nos termos do Artigo 4º 
da Portaria CGEB de 24-10-2012, publicada em 25-10-2012, 
para comparecer em 27-03-2019 às 14h na EE Prof José Maria 
Rodrigues Leite, localizada na Rua Demitri Sansoud de Lavoud, 
207 – Vila Campesina - Osasco, para tratar de assunto de seu 
interesse, relativo a sua vida escolar.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
SUZANO
 Convocação
A Dirigente Regional de Ensino da D.E. – Região de Suzano, 

Convoca, os candidatos inscritos e classificados nos termos da 
Res. SE 82/13, para atribuição de 01 cargo de Diretor de Escola 
(vago), conforme o seguinte:

EE Prof Edir do Couto Rosa, município de Ferraz de Vas-
concelos.

Local de Atribuição: Gabinete da Diretoria de Ensino – 
Região de Ensino – 2º Piso.

Endereço: Avenida Mogi das Cruzes, 175 – Jardim Impera-
dor – Suzano.

Data: 21-03-2019 (quinta-feira)
Horário: 09h
Trazer Declaração de anuência atualizada, constando nome 

e RG do docente que substituirá as aulas.
Não será permitida a atribuição por procuração.
No caso de acúmulo, trazer declaração de horário.
 Convocação
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determina-

do – CE – CTD – da Diretoria de Ensino Região Suzano, nos ter-
mos do Artigo 5º- Parágrafo único da Lei Complementar 1.093, 
de 16-07-2009, Convoca, para escolha de vagas, os candidatos 
aprovados e classificados no Concurso Público de Agente de 
Organização Escolar/2018, para exercer a função em caráter 
temporário, e baixa as seguintes instruções aos candidatos:

I - LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA
LOCAL: Diretoria de Ensino Região de Suzano
ENDEREÇO: Avenida Mogi das Cruzes, 175 – Jardim Impe-

rador – Suzano - SP
DATA: 25-03-2019
HORÁRIO: 10 horas
VAGAS DISPONÍVEIS: 03
LISTA GERAL:
Classificação – Nome – RG
4 – Rute Pereira Santos de Souza – 426575076
5 – Gerlayne Galgani de Azevedo – 416628278
6 – Vladimir Oliveira da Silva – 341872210
7 – Ricardo dos Santos Rosa – 415685151
8 – Edmir dos Santos Silva – 21394567
9 – Robert Henrique Ramos Cezarano – 566064200
10 – Rafael Ramelli Martins – 304430134
11 – Benito de Paula Ramos – 29062361
12 – Matheus Candido Gomes de França – 56375516
13 – Fernanda Capucho Paradela – 30170226
14 – Sara Moreira Santos de Lim – 42071613
15 – João Victor Galucci Moreira – 39915529
16 – Lidia Almeida Barroso – 42726467
17 – Matheus Militão de Assis – 52094289
18 – Luiza Kovacs Morais – 38572127
19 – Fernanda Santos da Silva – 35575672
20 – Caroline Nascimento de Alencar - 4977795
II – INSTRUÇÕES GERAIS
1 – As vagas disponíveis destinam-se à contratação por 

tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses.
2 – A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosa-

mente, a ordem de Classificação Final, Lista Geral, por Diretoria 
de Ensino.

3 – O candidato convocado deverá comparecer munido de 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE - RG e do CADASTRO DE PESSO-
AS FÍSICAS – CPF.

4 - Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato, não 
será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da 
vaga escolhida, sob qualquer pretexto.

5 - Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao 
candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, 
hora e local determinado.

6 - Havendo vagas remanescentes, no final de cada sessão 
de escolha de vaga, serão chamados os candidatos retardatá-
rios do horário, na data da convocação, obedecida a ordem de 
classificação.

7 - O candidato que escolher vaga deverá providenciar o 
exame médico em clínica especializada – Médico do Trabalho, 
que comprove estar apto a exercer as funções de Agente de 
Organização Escolar.

8 - A Comissão Especial de Contratação por Tempo Deter-
minado – CE – CTD convoca, para sessão de escolha, número 
maior de candidatos do que vagas existentes, a fim de assegurar 
o preenchimento de todas as vagas no decorrer da sessão, nas 
hipóteses de não comparecimento/desistência de candidatos.

9 - Esgotadas as vagas reservadas, os candidatos exce-
dentes, se houver, deverão aguardar próxima convocação para 
escolha de vaga.

10 - O número de cargos vagos a serem oferecidos aos can-
didatos da Lista Especial será correspondente ao cálculo de 5% 
das vagas existentes na Diretoria Regional de Ensino;

10.1 - Iniciada a sessão de escolha de vagas, os candidatos 
com deficiência aprovados, se houver, serão convocados a ocu-
par a 5ª (quinta), 30ª (trigésima), 50ª (quinquagésima), 70ª (sep-
tuagésima) vagas do concurso público, e assim sucessivamente, 
a cada intervalo de 20 (vinte) cargos providos, observando-se 
a mesma regra, até que sejam preenchidas todas as vagas do 
Processo Seletivo;

3- Estar inscrito e classificado no processo anual de atribui-
ção de classe ou aulas/2018.

II - DO PERFIL
O docente, no desempenho de suas funções como res-

ponsável pela Sala de Leitura deverá propor e executar ações 
inovadoras e criativas de acordo com a Proposta Pedagógica 
da Unidade Escolar, que incentivem a leitura e a construção de 
canais de acesso a universos culturais mais amplos. Para tanto, é 
imprescindível que o docente indicado para essa função:

a) Seja leitor assíduo, tenha gosto pela leitura, mantendo-se 
sempre informado e atualizado por meio de Jornais e Revistas;

b) Conheça e demonstre estar inserido nas atividades do 
cotidiano escolar;

c) Domine programas e ferramentas de Informática;
III - DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO.
a) comparecer a Orientações Técnicas, atendendo a convo-

cação ou indicação específica;
b) participar das reuniões de trabalho pedagógico coletivo 

(ATPCs) realizadas na escola, para promover sua própria inte-
gração e articulação com as atividades dos demais professores 
em sala de aulas

c) elaborar o projeto de trabalho;
d) planejar e desenvolver com os alunos atividades vin-

culadas à proposta pedagógica da escola e à programação 
curricular;

e) orientar os alunos nos procedimentos de estudos, con-
sultas e pesquisas;

f) selecionar e organizar o material documental existente;
g) coordenar, executar e supervisionar o funcionamento 

regular da sala, cuidando:
- da organização e do controle patrimonial do acervo e das 

instalações;
- do desenvolvimento de atividades relativas aos sistemas 

informatizados;
h) elaborar relatórios com o objetivo de promover a aná-

lise e a discussão das informações pela Equipe Pedagógica da 
escola;

i) organizar, na escola, ambientes de leitura alternativos;
j) incentivar a visitação participativa dos professores da 

escola à sala ou ao ambiente de leitura, visando à melhoria das 
atividades pedagógicas;

k) promover e executar ações inovadoras, que incentivem a 
leitura e a construção de canais de acesso a universos culturais 
mais amplos;

l) ter habilidade com programas e ferramentas de infor-
mática.

IV- DA CARGA HORÁRIA
O professor selecionado e indicado para atuar na Sala/

Ambiente de Leitura exercerá suas atribuições com uma das 
seguintes cargas horárias:

a) 40 (quarenta) horas semanais, sendo 32 (trinta e duas) 
aulas em atividades com alunos + 03 ATPC e ATPL.

b) 24 (vinte e quatro) horas semanais sendo 19 (dezenove) 
aulas em atividades com alunos + 02 ATPC + ATPL.

c) 20 (vinte) horas semanais, sendo 16 (dezesseis) aulas em 
atividades com alunos + 02 ATPC + ATPL.

Obs. O professor, no desempenho das atribuições relativas 
à Sala/Ambiente de Leitura, usufruirá férias de acordo com o 
Calendário Escolar, juntamente com seus pares docentes.

II- A carga horária atribuída deverá ser distribuída pelos 5 
(cinco) dias úteis da semana, contemplando os turnos e horários 
de funcionamento fixado para a Sala/Ambiente de Leitura, res-
peitado, por docente, o limite máximo de 9 (nove) aulas diárias 
de trabalho, incluídas as ATPCs.

V- DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão efetuadas no período de 19 a 22-03-

2018, das 09 às 12h e das 13h às 16h, diretamente na sede da 
Diretoria de Ensino, no Plantão da Supervisão.

No ato da inscrição o candidato 18 deverá apresentar:
1 - Originais e cópias reprográficas simples dos seguintes 

documentos:
a) Diploma de Licenciatura Plena;
b) RG e CPF;
c) comprovante de estar inscrito para o processo de atri-

buição de aulas 2019 com opção para Projeto Sala de Leitura.
d) Preenchimento da ficha de inscrição, disponível no local 

no qual será realizada.
VI – DA SELEÇÃO PARA ATUAR NA SALA/AMBIENTE DE 

LEITURA:
1 – Avaliação de Projeto de Trabalho apresentado dire-

tamente à direção da unidade escolar na qual o candidato 
pretenda atuar, sendo que poderão ser apresentados projetos 
em mais de uma escola;

2 - Entrevista com o candidato que pretenda atuar na Sala 
de Leitura, tratando do Projeto de Trabalho proposto à escola, a 
ser agendada e realizada pelo Diretor.

VII – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
- A relação dos candidatos selecionados será publicada 

no site da Diretoria de Ensino de Ensino – Região Carapicuíba 
https://decarapicuiba.educacao.sp.gov.br, no dia 28-03-2019, em 
“credenciamentos”.

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O ato de inscrição implicará na aceitação, por parte do 

candidato, de todas as disposições do presente edital.
O candidato que deixar de comprovar alguma das exigên-

cias do presente edital terá sua inscrição indeferida.
No decorrer do ano letivo o docente que por qualquer moti-

vo deixar de corresponder às expectativas do desenvolvimento 
do Projeto Sala de Leitura, por decisão da equipe gestora, ouvido 
o Supervisor de Ensino da escola, conforme artigo 7º da Reso-
lução SE 76/2017, perderá, a qualquer tempo, as aulas que lhe 
tenham sido atribuídas.

Conforme Artigo 8º, da Resolução SE 76/2017: “Aplicam-se 
aos docentes em exercício nas Salas ou Ambientes de Leitura 
as disposições da legislação referente ao processo anual de 
atribuição de classes e aulas, bem como as de regulamentação 
dos projetos da Pasta”.

Será nulo o credenciamento de docente que não for devida-
mente classificado pelo Departamento de Recursos Humanos da 
SEE para ministrar aulas no ano letivo de 2019, e inscrito para 
atuar nos Projetos da Pasta.

Não poderá haver desistência de aulas já atribuídas para 
atuar na Sala/Ambiente de Leitura, porém poderão atuar os 
Titulares de Cargo com jornada reduzida em caráter de carga 
suplementar, e docentes Categoria “F” que tenham atribuídas 
até 16 aulas.

Os casos omissos ao disposto no presente edital serão 
analisados pela equipe responsável pelo Projeto na Diretoria 
de Ensino.

Novas orientações publicadas pelos órgãos centrais da SEE 
poderão determinar alterações no presente edital.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
GUARULHOS SUL
 Comunicado
Credenciamento – 2019 Professor Articulador da Escola 

da Família
O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino da 

Região de Guarulhos Sul torna público o resultado do edital de 
credenciamento:

Inscrição 001/2019 – Rinaldo Florencio da Silva -PEB II– RG 
32084326-9 – Situação: Deferido

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
ITAPEVI
 Convocação
A Dirigente Regional de Ensino Torna Público aos candi-

datos inscritos e classificados na Diretoria de Ensino – Região 
de Itapevi, nos termos da Resolução SE 82/2013 alterada pelas 

- 1 cargo vago da Classe de Suporte Pedagógico de Diretor 
de Escola: E.E. Prof. Benedito Ferreira de Albuquerque, Rua 
Benjamin Diemar, s/nº - Vila Roschel - Parelheiros - 5920-2888-
5920-8238.

Dia: 20-3-2019
Horário: 10 horas.
Local da Atribuição: Sede da Diretoria de Ensino - Região Sul 

3, situada à Avenida Alcindo Ferreira, 4 - Jardim Cruzeiro - CEP 
04803-170.

O candidato deverá observar o disposto no parágrafo 
único, artigo 5º, da Resolução SE 82-2013. Os candidatos que 
acumulam cargo ou função deverão comparecer munidos 
da declaração de horário, assinada pelo Superior imediato. 
"Parágrafo único - O inscrito nos termos desta resolução deverá 
apresentar, em cada sessão de atribuição da qual participe, 
termo de anuência expedido pelo superior imediato, ratificado 
pelo Dirigente Regional de Ensino com data atualizada cor-
respondente ao edital de oferecimento de vagas, cuja validade 
abrangerá apenas o período de vigência da designação, bem 
como declaração de horário para fins de acumulação, quando 
for o caso, e, declaração do grau de parentesco, nos termos da 
Súmula Vinculante 13."

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
CAIEIRAS
 Convocação
O Dirigente Regional de Ensino convoca todos os candi-

datos inscritos e classificados nos termos da Resolução SE. 
82/2013, alterada pela Resolução SE. 01/2018, para sessão 
de atribuição da Classe de Suporte Pedagógico, na seguinte 
conformidade:

- 01 Cargo em Substituição de Supervisor de Ensino por 
tempo indeterminado.

-01 Cargo Vago de Diretor de Escola na EE Adail Jarbas 
Duclos, Município de Franco da Rocha

Local de Atribuição: na sede da Diretoria de Ensino
Endereço: Avenida Professor Carvalho Pinto, 159 – Centro 

– Caieiras
Data: 14-03-2019 – Quinta-Feira
Horário: 9 horas
Fica expressamente vedada atribuição de vaga e/ou sua 

respectiva designação ao candidato que na data da atribuição se 
encontre afastado a qualquer título, e atribuição por procuração 
de qualquer espécie.

No caso de acumulação, trazer declaração de horário do 
cargo com o qual pretende acumular, para exame da situação 
junto ao Núcleo de Administração de Pessoal, na condição de 
readaptado, apresentar autorização do CAAS, conforme Res. SE. 
23/11, artigo 4º, parágrafo único. Apresentar também declara-
ção de parentesco (Súmula Vinculante 13).

O não comparecimento de qualquer um dos inscritos será 
considerado como desistência tão somente para o presente 
evento.

 Comunicado
O Dirigente Regional da Diretoria de Ensino – Região de 

Caieiras, nos termos da Resolução SE. 82/2013 alterada pela 
Resolução SE. 01/2018, considerando a existência de 01 Cargo 
em Substituição de Supervisor de Ensino por tempo indeter-
minado.

-01 Cargo Vago de Diretor de Escola na EE Adail Jarbas 
Duclos, Município de Franco da Rocha, faz saber aos candidatos 
inscritos que haverá Sessão de Atribuição no dia 14-03-2019, 
Quinta-Feira, às 09h, na sede da Diretoria de Ensino, Avenida 
Professor Carvalho Pinto, 159 – Centro - Caieiras.

Fica expressamente vedada atribuição de vaga e/ou sua 
respectiva designação ao candidato que na data da atribuição se 
encontre afastado a qualquer título, e atribuição por procuração 
de qualquer espécie.

No caso de acumulação, trazer declaração de horário do 
cargo com o qual pretende acumular, para exame da situação 
junto ao Núcleo de Administração de Pessoal, na condição de 
readaptado, apresentar autorização do CAAS, conforme Res. SE. 
23/11, artigo 4º, parágrafo único.

Apresentar também declaração de parentesco (Súmula 
Vinculante 13).

O não comparecimento de qualquer um dos inscritos será 
considerado como desistência tão somente para o presente 
evento.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
CARAPICUÍBA
 Convocação
O Dirigente Regional de Ensino, nos termos do artigo 

22 da LC 444/1985, Anexo III da LC 836/1997, Resolução SE 
82/2013, alterada pela Resolução SE 42/2014 e pela Resolu-
ção SE 01/2018, na conformidade das disposições do Decreto 
53.037/2008, e alterações posteriores nos termos do Decreto 
59.447/2013, convoca os candidatos inscritos e classificados 
para Sessão de Atribuição de 01 cargo vago de Supervisor de 
Ensino .

Dia: 21-03-2019 (quinta-feira) - Horário: 08h.
Local: Diretoria de Ensino - Região de Carapicuíba - Rua 

Bom Jesus do Amparo,02 Cohab V, Carapicuíba/SP.
- Termo de Anuência expedido pelo superior imediato, com 

data atualizada correspondente ao edital de oferecimento de 
vagas, cuja validade abrangerá apenas o período de vigência 
da designação;

- Declaração de Horário para fins de acumulação, quando 
for o caso,

- Declaração do Grau de Parentesco, nos termos da Súmula 
Vinculante 13.

Ficam expressamente vedadas a atribuição de vaga e sua 
respectiva designação, por procuração de qualquer espécie.

Somente poderá participar da atribuição de vaga e sua 
respectiva designação o candidato que, na data da atribuição, 
se encontrar em exercício de seu cargo.

O candidato não poderá, na data da atribuição, encontrar-
-se em férias, licença-prêmio, licença-saúde, ou qualquer outro 
afastamento, inclusive designação, que o impeça de entrar em 
exercício na mesma data da atribuição.

 Comunicado
O Dirigente da Diretoria de Ensino – Região Carapicuíba 

torna pública a abertura de inscrições para o processo de 
credenciamento, seleção e atribuição aos docentes interessados 
em atuar nas SALAS DE LEITURA no ano de 2019, nas escolas 
contempladas com o projeto, nos termos da Resolução SE 76, 
de 28-12-2017.

I - DOS REQUISITOS:
São requisitos à seleção de docente para atuar nas Salas/

Ambientes de Leitura:
1- Em conformidade com a Resolução SE 76, de 28-12-2017, 

Artigo 4º: A carga horária para atuação nas Salas ou Ambientes 
de Leitura será atribuída ao docente portador de diploma de 
licenciatura plena com vínculo com a Secretaria de Estado da 
Educação em qualquer dos campos de atuação, observada, 
quanto à situação funcional, a seguinte ordem de prioridade:

a - docente readaptado;
b - docente titular de cargo com jornada reduzida;
c - docente ocupante de função atividade.
A carga horária para atuação na Sala/Ambiente de Leitura 

somente poderá ser atribuída ao docente a que se referem as 
alíneas “b” e “c”, do Inciso I deste Edital na comprovada inexis-
tência de classe ou de aulas de sua habilitação/qualificação em 
nível de unidade escolar e de Diretoria de Ensino.

2- O docente readaptado somente poderá ser incumbido do 
gerenciamento de Sala/Ambiente de leitura da unidade escolar 
de classificação, devendo, no caso de escola diversa, solicitar 
previamente a mudança da sede de exercício, nos termos da 
legislação pertinente.



terça-feira, 19 de março de 2019 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 129 (52) – 111

gral nas escolas de Anos Finais do Ensino Fundamental e nas 
escolas de Ensino Médio:

a) Protagonismo: promove o protagonismo juvenil, ajudan-
do a formar pessoas autônomas, solidárias e competentes e 
sendo protagonista em sua própria atuação.

b) Domínio do conhecimento e contextualização: pos-
sui domínio de sua área de conhecimento, sendo capaz de 
comunicá-la e contextualizá-la, relacionando-a com a realidade 
do aluno, à prática, às disciplinas da Base Nacional Comum, à 
parte diversificada, às atividades complementares e aos Projetos 
de Vida.

c) Disposição ao autodesenvolvimento contínuo: busca 
continuamente aprender e se desenvolver como pessoa e profis-
sional, apresentando predisposição para reavaliar suas práticas, 
tecnologias, ferramentas e formas de pensar.

d) Relacionamento e corresponsabilidade: desenvolve rela-
cionamentos positivos com alunos, professores, funcionários, 
direção, pais e responsáveis e atua de forma corresponsável 
tendo em vista o desenvolvimento dos alunos e profissionais 
da escola.

e) Solução e criatividade: tem visão crítica e foca em solu-
cionar os problemas que identifica, criando caminhos alternati-
vos sempre que necessário.

3.6 - Publicação da classificação pré recurso no D.O. do dia 
23-03-2019.

3.7 - Período para Recursos: dias 25 e 26-03-2019. Os recur-
sos deverão ser protocolizados na Sede da Diretoria de Ensino 
Região São João da Boa Vista.

3.8 - Publicação da classificação final em D.O. de 28-03-
2019.

3.9 - Atribuição para alocação dos candidatos na vaga, no 
dia 29-03-2019, às 9 horas, na Sede da Diretoria de Ensino – 
Região de São João da Boa Vista.

4- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS que deverão ser apresenta-
dos pelo candidato no momento da inscrição/ entrevista:

4.1 - Cópia de Cédula de Identidade (RG);
4.2 - Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
4.3 - Impressão de telas do sistema GDAE, na funcionali-

dade “Inscrição para Atribuição de Aulas” em tamanho legível, 
constando dados gerais, dados pessoais e situação funcional 
(3 telas);

4.4 - Atestado de Frequência (AF) dos últimos três anos, 
considerados até 30-06-2018 (documento deverá ser solicitado 
na escola sede do cargo ou função);

4.5 - Documentos que comprovem as informações de titu-
lação/formação: Cópia do Diploma de licenciatura e respectivo 
Histórico Escolar;

4.6 - Caso não se comprove algum dado ou informação 
prestada no momento da inscrição, o candidato não será cre-
denciado para atuar no Programa Ensino Integral.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
SERTÃOZINHO
 Convocação
Convocando Renato Antonio Leone, RG 15281059-6, PEB-II, 

SQC-II-QM, a comparecer na EE Ferrucio Chiaratti, situada à Rua 
Fioravante Sicchieri, 2146, Jd. Alvorada, Sertãozinho-SP, 14166-
090, para fins de Regularização de Vida Funcional.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
SOROCABA
 Convocação
O Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino 

- Região de Sorocaba, nos termos da Resolução SE 12, de 
17-02-2017, Convoca, para escolha de vagas, os AOE - Agentes 
de Organização declarados Excedentes, na unidade escolar, em 
conformidade com o artigo 8º/10 da mesma Resolução, e baixa 
as seguintes instruções aos servidores:

I - LOCAL DE ESCOLHA
Local: Diretoria de Ensino - Região de Sorocaba - Rua 

Manoel Gomes dos Santos Neto, 45 - Jd. Pagliato - Sorocaba - SP.
Data: 20-03-2019
Horário: 08h horas
II - Instruções Gerais
1 - A transferência de excedentes, observada a existência de 

vagas, ocorrerá sequencialmente, a pedido, e obrigatoriamente 
para unidade escolar do mesmo município da Diretoria de Ensi-
no em que foi declarado excedente.

2 - A transferência deixará de ser obrigatória para o exce-
dente quando não houver vaga em nenhuma das unidades 
escolares sediadas no próprio município.

3 - Quando o número de servidores excedentes for maior 
que o de vagas existentes, a obrigatoriedade da transferência 
recairá no servidor de menor classificação.

4 - Observado o interesse da Administração e esgotadas as 
possibilidades de transferências para unidades que contem com 
vagas disponíveis, procederá a acomodação dos excedentes nas 
unidades da circunscrição da Diretoria de Ensino, do próprio 
município, independente de possuir o módulo completo, para 
suprir as demandas da técnica-administrativa da escola.

5 - A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigoro-
samente, a ordem de classificação dos servidores excedentes.

6 - Assinada a ficha de escolha de vaga pelo servidor, não 
será permitida, em hipótese alguma, troca da vaga escolhida, 
sob qualquer pretexto.

III - Vagas Disponíveis - Diretoria de Ensino - Região de 
Sorocaba
UNIDADE ESCOLAR ALE VAGA DISPONÍVEL
C.E.E.S. Norberto Soares Ramos - Prof. N 3
E.E. Altamir Gonçalves - Prof. N 1
E.E. Ana Cecília Martins - Profª S 2
E.E. Antonia Lucchesi - Profª N 1
E.E. Antonio Padilha N 7
E.E. Arthur Cyrillo Freire - Dr. N 1
E.E. Bairro do Éden N 2
E.E. Baltazar Fernandes N 1
E.E. Beathris Caixeiro Del Cistia - Profª S 2
E.E. Dionysio Vieira - Prof. S 2
E.E. Dulce Esmeralda Basile Ferreira - Profª S 3
E.E. Ezequiel Machado Nascimento - Prof. N 2
E.E. Fernanda de Camargo Pires S 2
E.E. Flávio Gagliardi - Prof. N 1
E.E. Francisco Eufrásio Monteiro N 2
E.E. Gualberto Moreira - Dr. N 1
E.E. Guiomar Camolesi Souza - Profª N 2
E.E. Gumercindo Gonçalves N 1
E.E. Humberto de Campos S 4
E.E. Ida Yolanda Lanzoni de Barros - Profª S 2
E.E. Isabel Lopes Monteiro - Profª S 1
E.E. Izabel Rodrigues Galvão - Profª S 2
E.E. João Climaco de Camargo Pires N 2
E.E. João Soares - Monsenhor N 2
E.E. Jordina Amaral Arruda - Profª N 3
E.E. José Odin de Arruda - Prof. N 4
E.E. José Quevedo - Prof. N 2
E.E. José Reginato - Prof. N 2
E.E. Júlia Rios Athayde - Profª N 1
E.E. Júlio Bierrenbach Lima - Prof. N 3
E.E. Luiz Gonzaga de Camargo Fleury - Prof. N 3
E.E. Marco Antonio Mencacci - Prof. S 1
E.E. Maria Ondina de Andrade N 1
E.E. Maria Helena Gazzi Bonadio N 2
E.E. Monteiro Lobato S 2
E.E. Nazira Nagib Jorge Murad Rodrigues - Profª N 1
E.E. Ossis Salvestrini Mendes - Profª N 2
E.E. Ovídio Antonio de Souza - Reverendo S 3
E.E. Porto Seguro - Visconde N 1
E.E. Roberto Paschoalick - Prof. N 1
E.E. Roque Conceição Martins - Prof. S 3

3 – Certificados de programas de formação continuada 
homologados pela SEE – 0,5 pontos por curso de, no mínimo, 
30 horas.

IX – DA CLASSIFICAÇÃO
Os docentes serão classificados considerando-se:
1 – O tempo de serviço e os títulos;
2 – A nota da entrevista, de caráter eliminatório;
3 – A nota da proposta de trabalho, de caráter eliminatório.
X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1) O docente para o qual forem atribuídas aulas e/ou classes 

em unidade da Fundação CASA, não poderá exercer nenhuma 
outra atividade ou prestação de serviços que implique em afas-
tamento das funções para as quais foi admitido ou contratado.

2) Os casos omissos ao disposto no presente edital serão 
analisados pela Comissão de Atribuição de Aulas da Diretoria de 
Ensino – Região Jundiaí.

3) Novas orientações publicadas pelos órgãos centrais da 
SEE poderão determinar alterações no presente edital.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
PIRACICABA
 Convocação
O Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino 

- Região de Piracicaba, convoca o docente Florindo Carlos 
Geraldi, RG 8.392.375-5, PEB II - Classificado na E.E. Profª 
Olivia Bianco, a comparecer na Diretoria de Ensino - Região de 
Piracicaba - Rua Dr. João Sampaio, 666 - São Dimas, no Centro 
de Recursos Humanos - CRH, para tratar do seguinte assunto: 
Certidão Tempo Contribuição emitida pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS.

 Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e 
Médio
 Convocação
A Direção da EE ”PROFº JOSÉ MARTINS DE TOLEDO” 

convoca WALMIR BUENO DE CAMARGO, RG 10235264, PEB II, 
comparecer à unidade escolar no prazo de 03 dias, para tratar 
de assuntos de seu interesse.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SÃO 
JOÃO DA BOA VISTA
 Comunicado
Credenciamento 2019 - Programa Ensino Integral
Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio
A Dirigente Regional de Ensino da Região de São João da 

Boa Vista comunica a abertura da inscrição para atuação em 
Regime de Dedicação Plena e Integral - RDPI na Escola Estadual 
do Programa Ensino Integral EE ”Carlos Lima Dias”, município 
de Mococa, 01 (uma) vaga para Professor Educação Básica II 
com habilitação em Ciências e Matemática, conforme disposto 
na Lei Complementar 1.164, de 04-01-2012, alterada pela Lei 
Complementar 1.191, de 28-12-2012, bem como o Decreto 
59.354, de 15-07-2013, a Resolução SE 19, de 02-04-2015 
e a Resolução SE 57, de 25-10-2016, em especial o disposto 
no Artigo 12 da Resolução SE-57/2016 adiante transcrito, na 
seguinte conformidade:

“Artigo 12 – A classificação final do processo seletivo de 
credenciamento será válida ao longo do ano letivo subsequente 
ao de abertura de inscrição.

Parágrafo único - No ano de validade do cadastro-reserva, 
quando o número de candidatos credenciados de determinada 
disciplina da matriz curricular for insuficiente para o preenchi-
mento das vagas existentes, poderá haver abertura de nova 
inscrição, somente para essa disciplina, até a data-limite de 
setembro do referido ano, sendo que esse novo cadastro terá 
validade pelo ano letivo da abertura.”

1. DO REGIME DE DEDICAÇÃO PLENA E INTEGRAL (RDPI): 
no Programa Ensino Integral os educadores atuam em regime de 
dedicação exclusiva à escola por 40 horas semanais, cumpridas 
na unidade escolar em sua totalidade.

1.1- Durante o horário de funcionamento do Programa, o 
educador está impedido de exercer qualquer outra atividade 
remunerada, pública ou privada.

1.2- Pelas atribuições e adicionais pertinentes às especifi-
cidades do Programa os educadores em Regime de Dedicação 
Plena e Integral, recebem 75% de gratificação sobre o salário-
-base (Gratificação de Dedicação Plena e Integral - GDPI).

1.2.1- Essas atribuições envolvem: nos Anos Finais do 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio as disciplinas da parte 
diversificada, as ações de planejamento estratégico, numa ges-
tão voltada a resultados, a tutoria aos alunos para apoio a seu 
Projeto de Vida, e a substituição de ausências entre os pares.

2. DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE: para atuação em 
Regime de Dedicação Plena e Integral, no exercício da função 
docente, o interessado deve comprovar:

2.1- Situação funcional:
a) Ser titular de cargo de Professor Educação Básica (PEB 

I, PEB II), ou;
b) Ser docente estável, nos termos da Constituição Federal 

de 1988, ou;
c) Ser docente estável, nos termos da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), ou;
d) Ser docente ocupante de função-atividade (Categoria F);
e) Poderão também participar do Processo de Credencia-

mento, nos termos deste item, docentes que se encontrem em 
situação de Professor Readaptado, neste caso, apenas para 
atuação em Sala/Ambiente de Leitura, desde que o rol de ativi-
dades previstos pelo CAAS seja compatível com as atribuições 
previstas para a função no Programa Ensino Integral.

2.2- Formação: para atuação nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio, o interessado deve ser portador 
de Diploma de Licenciatura Plena em componente curricular 
específico, para atuar como docente.

2.3- Experiência na rede pública estadual: comprovar o 
mínimo 3 anos de efetivo exercício no magistério público esta-
dual, comprovados até a data de 30-06-2018.

2.4- Expressar adesão voluntária ao Regime de Dedicação 
Plena e Integral – RDPI, em uma das escolas do Programa 
Ensino Integral.

3. ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
3.1- Inscrição: etapa em que o candidato se inscreve no 

programa, fornece informações sobre experiência e formação, 
bem como responde a uma pré-avaliação baseada em questões 
sobre o Programa Ensino Integral.

3.2- A condição de elegibilidade será consultada no momen-
to da inscrição e o candidato ficará impedido de continuar caso 
não atenda os critérios, conforme informações contidas no 
cadastro funcional.

3.3- As inscrições serão efetuadas no período de 20-03-
2019 – das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, na sede da 
Diretoria de Ensino Região de São João da Boa Vista, Rua Getúlio 
Vargas, 507, Centro, São João da Boa Vista, SP.

3.4- As entrevistas ocorrerão nos dias 20-03-2019 – das 
8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, no ato da inscrição, 
mediante avaliação por competência, em etapa presencial, 
momento em que o interessado terá avaliado o seu perfil 
profissional para atuação no modelo pedagógico das Escolas 
Estaduais do Programa Ensino Integral.

3.5 - Período de Classificação:
3.5.1 - Classificação dos candidatos: o processo seletivo de 

credenciamento será classificatório e deverá considerar:
I – o comprometimento do profissional com a respectiva 

atuação no magistério da rede estadual de ensino, avaliado 
mediante análise de seu histórico de assiduidade, relativo aos 
3 (três) últimos anos letivos, contados retroativamente à data-
-base de 30-06-2018;

II – o perfil do profissional de acordo com as competências 
esperadas para atuação em Regime de Dedicação Plena e Inte-

I – DO PERFIL DOCENTE
Espera-se do docente interessado em ministrar aulas nas 

Unidades da Fundação CASA o seguinte perfil:
- Que exerça liderança e autoridade tendo como referência 

uma postura democrática;
- Que seja assíduo e pontual; observando os horários de 

entrada e saída no Centro para a atividade docente, e os proce-
dimentos de segurança a serem cumpridos;

- Que tenha conhecimento da especificidade do trabalho 
pedagógico a ser desenvolvido em unidade da Fundação CASA 
com adolescentes em cumprimento de medida sócio-educativa;

- Que tenha conhecimento aprofundado do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/90) Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica (Resolução CNECEB), 
e Diretrizes Nacionais para o atendimento escolar de adoles-
centes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas 
(Resolução CNE/CEB);

- Que utilize metodologias flexíveis, observando o Currículo 
do Estado de São Paulo e promovendo continuamente a auto-
estima dos alunos, a autonomia, a cidadania, a solidariedade e 
a cultura educacional, com vistas à continuidade dos estudos;

- Que tenha disponibilidade em participar de trabalho em 
equipe, dos conselhos de classe/anos, das Aulas de Trabalho 
Pedagógico Coletivo (ATPC) realizadas pela escola vinculadora, 
pelo Centro e pela Diretoria de Ensino, de avaliação periódica 
de desempenho docente e de programas de capacitação e for-
mação continuada oferecidos pela Secretaria da Educação e/ou 
por entidades conveniadas; socializando e aplicando os novos 
conhecimentos adquiridos;

- Que tenha conhecimentos básicos de tecnologia de infor-
mação e comunicação.

- Que seja capaz de estabelecer relações interpessoais fun-
damentadas no respeito à diferença com os educandos, com o 
corpo docente e com os funcionários da Fundação CASA;

- Que tenha conhecimento dos documentos oficiais da Fun-
dação CASA, disponíveis em www.casa.sp.gov.br;

- Que tenha conhecimento dos documentos e procedimen-
tos em relação a sua vida funcional, conforme disposto pela 
escola vinculadora, consoante à legislação vigente;

- Que seja capaz de manter atualizados os documentos 
escolares de sua competência;

- Que zele por suas atribuições de docente e de funcionário 
público nos termos da legislação vigente.

II – DA DISCIPLINA E DA QUANTIDADE DE AULAS
Química – 2 aulas
III – DA DATA, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES PARA O 

CREDENCIAMENTO.
1) Período de credenciamento: de 20-03-2019 a 29-03-2019 

- Horário: 8h às 14h
2) O credenciamento ocorrerá na sede da escola vinculado-

ra, EE Professor Adoniro Ladeira, à Rua Dr. Benedito de Godoi 
Ferraz, 450; Jardim Shangai, Jundiaí, fones 4582.7917/4582.0455

3) No ato do credenciamento o candidato deverá:
3.1 – Apresentar toda a documentação exigida, conforme 

item IV deste edital;
3.2 – Apresentar a proposta de trabalho, conforme item V 

deste edital;
4) Este credenciamento não poderá ser feito por procuração.
5)Entregar a proposta de trabalho e toda documentação 

exigida na Secretaria da escola vinculadora, EE Prof. Adoniro 
Ladeira.

IV – DA HABILITAÇÃO ACADÊMICA
O candidato deverá comprovar no ato do credenciamento:
1) estar inscrito para o processo de atribuição de aulas 

com opção para ministrar aulas na Diretoria de Ensino – Região 
Jundiaí;

2) ser portador de Diploma de Licenciatura Plena em dis-
ciplina da área (Química, Física ou Biologia) em que pretende 
atuar.

V – DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CREDEN-
CIAMENTO

1) No ato do credenciamento o docente deverá apresentar 
os documentos organizados na sequência em que aparecem no 
item 2, abaixo.

1.1) Deverá apresentar cópias dos documentos acompa-
nhadas de seus respectivos originais para conferência no ato 
do credenciamento.

1.1.1) As cópias ficarão retidas.
1.1.2) Não serão aceitas cópias de documentos que não 

estejam acompanhadas dos respectivos originais.
1.2) A não apresentação de qualquer um dos documentos 

abaixo implicará no indeferimento do pedido de credencia-
mento.

2) São documentos necessários para o credenciamento:
2.1) RG;
2.2) CPF;
2.3) Comprovação de estar inscrito no processo de atribui-

ção de aulas na Diretoria de Ensino – Região Jundiaí;
2.4) Comprovação de habilitação acadêmica conforme item 

IV deste edital, nos seguintes termos:
2.4.1) Diploma ou Certificado de Conclusão de curso de 

Licenciatura Plena, acompanhado de Histórico Escolar, com 
habilitação para a área em que pretende atuar

2.4.2) Certidão de Tempo e Títulos (CTA, antigo Anexo I), 
para comprovação de Tempo de Serviço prestado no Magistério 
Público Oficial do Estado de São Paulo;

2.6) Certificado de participação em cursos de atualização, 
aperfeiçoamento e atualização, homologados pela SEE, com 
carga horária mínima de 30h, realizado nos últimos três anos

2.7) Declaração do Diretor de Escola Vinculadora de unida-
de da Fundação CASA, constando o tempo, em dias, de atuação 
como docente em unidades da Fundação CASA, data base 
30-6-2018, e o tempo no Magistério Público Oficial do Estado 
de São Paulo, data base 30-6-2018, também em dias, para 
docentes com experiência anterior no magistério em unidades 
da Fundação CASA;

2.8) Proposta de Trabalho escrita, conforme item VI deste 
edital;

VI – DA PROPOSTA DE TRABALHO
1) A Proposta de trabalho devidamente assinada, deverá 

contemplar os itens abaixo:
1.1) O objetivo do docente para o trabalho em unidade da 

Fundação CASA.
1.2) A concepção do docente sobre o adolescente em cum-

primento de medida sócio educativa.
2 – A proposta de trabalho não deverá exceder duas laudas.
3 – A proposta de trabalho, de caráter eliminatório, será 

avaliada em escala de zero a dez pontos, sendo necessária para 
o credenciamento nota igual ou superior a cinco.

VII – DA ENTREVISTA
1) os docentes serão submetidos à entrevista que versará 

sobre sua proposta de trabalho.
2) São critérios para avaliação da entrevista:
2.1) Clareza na exposição.
2.2) Uso dos recursos da língua.
2.3) Conteúdo pertinente à proposta de trabalho.
2.4) Postura ética e estética.
2.5) Conhecimento demonstrado sobre a especificidade do 

trabalho a ser desenvolvido.
3) A entrevista, de caráter eliminatório, será avaliada em 

escala de zero a dez pontos, sendo necessária para o credencia-
mento nota igual ou superior a cinco.

4) A entrevista será agendada individualmente, após a 
entrega dos documentos.

VIII – DO TEMPO DE SERVIÇO E TÍTULOS:
Os docentes serão classificados na seguinte conformidade:
1 – Tempo no magistério público estadual – 0,001 por dia;
2 – Tempo de serviço em unidade da Fundação CASA – 

0,005 por dia;

- Relacionamento e corresponsabilidade: desenvolve rela-
cionamentos positivos com alunos, professores, funcionários, 
direção, pais e responsáveis e atua de forma corresponsável 
tendo em vista o desenvolvimento dos alunos e profissionais 
da escola;

- Solução e criatividade: tem visão crítica e foca em solucio-
nar os problemas que identifica, criando caminhos alternativos 
sempre que necessário.

5) Dos DOCUMENTOS necessários que deverão ser apresen-
tados pelo candidato no momento da entrevista:

- RG/CPF (original e cópia);
- Atestado de Frequência dos últimos três anos, considerado 

até 30-06-2018 (documento deverá ser solicitado na escola sede 
do cargo ou função);

- Documentos que comprovem as informações de titulação/ 
formação fornecidas na etapa de inscrição (diploma e histórico 
escolar - original e cópia);

-Comprovante de inscrição (portal net) com pontuação obti-
da na classificação do processo anual de atribuição de classes 
e aulas 2019, para seleção de docentes no caso de desempate;

Caso não se comprove algum dado ou informação prestada 
no momento da inscrição, o candidato não será credenciado 
para atuar no Programa Ensino Integral.

6) Disposições Finais.
A inscrição do interessado importa conhecimento do pre-

sente edital, da Resolução SE 57, de 25-10-2016 e aceitação 
das condições do processo de credenciamento, seleção e 
classificação.

As Coordenadorias de Gestão da Educação Básica e de 
Gestão de Recursos Humanos poderão baixar instruções que 
se façam necessárias ao correto cumprimento do disposto na 
Resolução SE 57, de 25-10-2016 que disciplina o presente edital.

Os casos omissos serão decididos pela Diretoria de Ensino, 
ouvidas, no que couberem, as coordenadorias supracitadas.

Solicitamos ampla divulgação junto aos docentes.
 Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e 
Médio
 Licitação de Cantina Escolar
A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da 

Escola Estadual Dom João Nery situada na Rua Erasmo Braga, 
555, em Campinas, torna pública a Abertura do Processo de 
Licitação para a administração dos serviços da Cantina Escolar 
da referida Escola e comunica aos interessados que as instruções 
deverão ser retiradas no endereço acima, no período de 18-03-
2019 a 22-03-2019 no horário das 8h às 15h horas, mediante 
a comprovação do recolhimento de R$ 26,60, correspondente 
a 2 (duas) Ufesp`s, em nome da APM junto ao Banco do Brasil 
S/A, agência 1227-0, conta corrente 140006-1, sem devolução.

As propostas deverão ser encaminhadas em envelopes 
lacrados para o mesmo local até o dia 26-03-2019 às 16h horas.

A abertura dos envelopes contendo as propostas será 
realizada em sessão pública no dia 27-03-2019 às 8h horas, nas 
dependências da escola, pela Comissão Julgadora designada 
pelo Diretor Executivo da APM.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
CAPIVARI
 Comunicado
Solicitamos a todos os órgãos da Pasta, diligências no 

sentido de dar busca ao Processo 0510/0044/2009 em nome de 
Valéria Conceição Sigrist, RG 13.587.534-2, sobre PUCT – Pro-
cesso Único de Contagem de Tempo, caso seja localizado, enviar 
para Diretoria de Ensino Região de Capivari, Rua Regente Feijó, 
773 – Centro – Capivari/SP.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
FERNANDÓPOLIS
 Comunicado
Docentes Credenciados para Atuar no Centro de Estudos e 

Línguas - CEL 2019.
O Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino - 

Região de Fernandópolis, nos termos da Resolução SE 44/ 2014, 
combinada com o disciplinamento estabelecido na Resolução SE 
71/2018, que “dispõe sobre o processo anual de atribuição de 
classes e aulas ao pessoal docente do Quadro do Magistério”, 
torna público a primeira classificação dos inscritos, no processo 
de credenciamento e seleção de docentes interessados em 
atuar nos Centros de Estudos de Línguas jurisdicionados a esta 
Diretoria de Ensino - Região de Fernandópolis, no ano de 2019, 
conforme segue:

1ª Classificação
Idioma - Inglês

Nº NOME RG CATEGORIA PONTUAÇÃO

01 Ilton Rogério Campos MG 18.625.266 O 3,061
Idioma - Espanhol

Nº NOME RG CATEGORIA PONTUAÇÃO

01 Clarice da Silva Machado 24.839.127-6 O 14,248
02 Celso Ricardo Ribeiro de Aguiar 26.377.461-2 O 6,588
02 Ilton Rogério Campos MG 18.625.266 O 3,061
04 Paulo Henrique Gonçalves Aranha 34.929.638-8 Aluno 5º semestre 0,000

Idioma - Italiano

Nº NOME RG CATEGORIA PONTUAÇÃO

01 Débora Pereira Paulino 34.278.348-8 Titular de Cargo (outra DE) 7,883
Inscrição Indeferida
* Roseli Paula Silva - RG 33.579.007-0
Motivo: Não atender alínea “C”, artigo VII.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
ITAPETININGA
 Convocação
Sessão de Atribuição de Classes e Aulas.
A Dirigente Regional de Ensino, em conformidade com o § 

5º, do artigo 30 da Resolução SE 71, de 22-11-2018, convoca os 
docentes contratados, Categoria O, em situação de interrupção 
de exercício ou cumprindo carga horária inferior à Jornada Inicial 
de Trabalho Docente, para participarem da Sessão de Atribuição 
de Classes e Aulas, que acontecerá nos dias 21-03-2019 e 
28-03-2019, na Diretoria de Ensino-Região de Itapetininga, 
Rua São Marcos, 100- Jardim Paulista-Itapetininga/SP, conforme 
cronograma divulgado no site da Diretoria de Ensino (https://
deitapetininga.educacao.sp.gov.br).

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
JUNDIAÍ
 Comunicado
Credenciamento para Atribuição de Aulas Ano Letivo de 

2019 - Fundação Casa
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – 

Região de Jundiaí, torna público, nos termos da Resolução SE 
72/2016 e Portaria DRHU-55 DE 15-08-2011, Portaria CGRH 
-3- 30-07-2012, nos termos da Resolução Conjunta SE-SJDC 
01/2017, Resolução Conjunta SE-SJDC 02/2017 e da Resolução 
SE 03/2011 e suas alterações, o Edital de Credenciamento, 
condições de classificação e procedimentos para atribuição 
de aulas, para os docentes interessados em atuar na Unidade 
da Fundação CASA (Centro de Atendimento Sócio-educativo 
ao Adolescente), jurisdicionada a esta Diretoria de Ensino, no 
município de Jundiaí, durante o ano letivo de 2019.

Este credenciamento se aplica ao Centro de Internação 
Provisória (CI) existente na unidade da Fundação CASA juris-
dicionada.

Poderão atuar neste projeto os docentes devidamente 
inscritos e classificados na Diretoria de Ensino – Região Jundiaí, 
para ministrar aulas no ano letivo de 2019.


