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4) Ao docente que se encontre com aulas da Parte Diver-
sificada da Escola de Tempo Integral atribuídas aplicam-se as 
disposições da legislação específica do processo de atribuição 
de classes, turmas, aulas de projetos da Pasta e modalidades de 
ensino, bem como as da legislação referente ao processo regular 
de atribuição de classes e aulas.

5) O ato de inscrição implicará na aceitação, por parte do 
candidato, de todas as disposições do presente edital.

6) Será nulo o credenciamento de docente não inscrito para 
o Processo de Atribuição de Classes e Aulas para 2019.

7) Os casos omissos ao disposto no presente edital serão 
analisados pela equipe gestora da escola assistida pelo super-
visor de ensino.

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

 Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e 
Médio
 Licitação de Cantina Escolar
A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da 

EE “José Antônio de Affonseca Rogê Ferreira”, situada à Rua 
Alfredo Simões Dias, S/N°, Jardim Umuarama, Itanhaém - São 
Paulo, torna público 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 26-11-2018 a 30-11-
2018, nos horários das 08h às 16h, mediante a comprovação do 
recolhimento de R$ 51,40, correspondente a 2 UFESP’s em nome 
da APM. EE “José Antônio de Affonseca Rogê Ferreira” junto ao 
Banco do Brasil - agência 0932-6, conta corrente 107180-7, sem 
devolução. As propostas deverão ser encaminhadas em envelo-
pes lacrados para o mesmo local do dia 03-12-2018 até o dia 
05-12-2018, das 08h às 16h. A abertura dos envelopes contendo 
as propostas será realizada em sessão Pública no dia 05-12-
2018, às 16h30, nas dependências da escola, pela Comissão 
julgadora designada pelo Diretor Executivo da APM.

 SAÚDE

 COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

 INSTITUTO ADOLFO LUTZ
 Comunicado
Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas dos Cursos 

de Especialização na Área da Saúde– 2019
Edital de Abertura de Inscrições – Curso de Especialização 

na Área da Saude- 2019
Edital: 20/18 - Retificação do D.O. de 26-10-2018 – edital de 

abertura das inscrições ao processo seletivo.
Onde se lê:
O Instituto Adolfo Lutz, como Unidade Didática do Centro 

Formador de Recursos Humanos para o SUS/SP "Dr. Antônio Gui-
lherme de Souza", torna pública a abertura de inscrições refe-
rente ao Processo Seletivo para o preenchimento de vagas do 
Curso de Especialização em “Vigilância Laboratorial em Saúde 
Pública”, reconhecido como Especialização pelo Parecer 382/17 
do Conselho Estadual de Educação da Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo - CEE/SEE/SP, a serem oferecidas em 2019 
para profissionais com até 5 anos de formação e estudantes que 
concluírem a graduação até dezembro de 2018, com bolsas de 
estudo fornecidas pela SES-SP.

Leia-se:
O Instituto Adolfo Lutz, como Unidade Didática do Centro 

Formador de Recursos Humanos para o SUS/SP "Dr. Antônio Gui-
lherme de Souza", torna pública a abertura de inscrições refe-
rente ao Processo Seletivo para o preenchimento de vagas do 
Curso de Especialização em “Vigilância Laboratorial em Saúde 
Pública”, reconhecido como Especialização pelo Parecer 382/17 
do Conselho Estadual de Educação da Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo - CEE/SEE/SP, a serem oferecidas em 2019 
para profissionais e estudantes que concluírem a graduação até 
dezembro de 2018, com bolsas de estudo fornecidas pela SES-SP.

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

 CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA 
MULHER
 Gerência de Recursos Humanos
 Comunicado
Edital 023/2018
Edital de Prova de Seleção para Aperfeiçoamento / Pós-

-Graduação Lato Sensu – Em Cirurgia Plástica - 2019
Centro de Referência da Saúde da Mulher - CNPJ 

46.374.500/0122-81
Centro de Estudo e Pesquisa do Hospital Pérola Byington
1 – ESPECIALIDADE CIRURGIA PLÁSTICA E RECONSTRU-

ÇÃO MAMÁRIA

VAGAS TAXA DE INSCRIÇÃO DURAÇÃO DO CURSO CARGA HORÁRIA

15 R$ 1.000,00 1 ano 1224 horas/ano
O curso tem duração de 1 (um) ano, de 01-04-2019 a 

31-03-2020.
2 – INSCRIÇÃO
2.1 – As inscrições devem ser feitas, no período de 01-12-

2018 a 31-01-2019.
2.2 - Preencher formulário exclusivamente pela internet no 

site www.hospitalperola.com.br
Para efetivação da inscrição, encaminhar pessoalmente ou 

via Sedex a documentação exigida juntamente com cópia do 
comprovante de depósito bancário ao Centro de Referência da 
Saúde da Mulher – Hospital Pérola Byington no setor da Gerên-
cia de Ensino situado na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 683 - 2º 
andar, Bela Vista, São Paulo – S.P. - CEP: 01317-000.

Para mais informações entrar em contato por email: crsm-
-ge@saude.sp.gov.br ou pelos telefones: 3248-8081 / 3248-8082 
das 9:00 h as 16h de 2ª a 6ª feiras (exceto feriados).

2.3 - Taxa de Inscrição: R$ 1.000,00, deve ser recolhida ao:
Centro de Estudos e Pesquisas do Hospital Pérola Byington 

- CNPJ 10.405.640/0001-35
Banco Santander, Agência – 0115 - Conta Corrente 

13.003.227-9.
2.4 – Não haverá devolução da taxa de inscrição por motivo 

de desistência ou qualquer outro razão.
2.5 - Não haverá taxa de matrícula.
2.6 - Não haverá remuneração ou concessão de Bolsas
3 - DOCUMENTAÇÃO:
3.1 – INSCRIÇÃO
Para Médicos da Cirurgia Plástica: cópias: CRM, RG, Cartão 

Nacional do SUS, Diploma Médico, Certificado de Residência 
em Serviço Credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica (SBCP), Título de Especialista de Cirurgia Plástica pela 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP); 02 fotos 3x4; 
Currículo Resumido; Certidão de nada consta no CRM.

3.2 – MATRÍCULA
Será exigido na matrícula:
a) Cópia da Apólice de Seguro de Acidentes Pessoais.
b) O Título de Especialista para aqueles que no momento 

da inscrição não o tiverem apresentado. O candidato aprovado 
na prova de conhecimentos específicos, mas não aprovado pelo 
Membro Especialista de Cirurgia Plástica pela SOCIEDADE BRA-
SILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA, perderá sua vaga no estágio.

4 – PROCESSO SELETIVO
4.1 – O processo seletivo constará de prova de conhecimen-

to, análise e arguição curricular e entrevista, sendo os candida-
tos avaliados com base na sua PROVA (Peso 8) + ENTREVISTA 
(Peso 1) + CURRICULUM (Peso 1)

2) EE José Nigro/Prof. Rua Travessa do Parque, s/n – Catiapoã
Para as seguintes disciplinas da Parte Diversificada: Leitura 

e Produção de Texto, Experiências Matemáticas, Orientação de 
Estudos, Disciplinas Eletivas e Projeto de Vida.

II - DAS CONDIÇÕES
Poderão se inscrever docentes e/ou candidatos à contrata-

ção, devidamente inscritos e classificados para o processo regu-
lar de atribuição de classes/aulas, na seguinte conformidade:

1) Docentes Titulares de Cargo para carga suplementar de 
trabalho.

2) Docentes Ocupantes de Função Atividade – Categorias 
P e F.

3) Docentes Categoria o e Candidatos à contratação.
III – DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRI-

ÇÃO:
No ato da inscrição o docente deverá apresentar:
1) RG e CPF (original e cópia reprográfica).
2) Diploma de curso de Licenciatura Plena, acompanhado 

de Histórico Escolar (original e cópia reprográfica).
3) Proposta de Trabalho para o desenvolvimento das disci-

plinas da Parte Diversificada.
IV – DAS HABILITAÇÕES DOCENTES:
Na atribuição da Parte das aulas Diversificada da Escola 

de Tempo Integral, serão observadas as seguintes habilitações/
qualificações docentes:

a) “Orientação de Estudos” - diploma de licenciatura plena 
em disciplinas da área de Ciências da Natureza, ou licenciatura 
plena em disciplinas da Área de Ciências Humanas, ou licen-
ciatura Plena em disciplinas da Área de Linguagens e Códigos.

b) “Leitura e Produção de Texto” - diploma de licenciatura 
plena em Letras / Língua Portuguesa.

c) “Experiências Matemáticas” - diploma de licenciatura 
plena específica em Matemática ou de licenciatura em Ciências 
com plenificação em Matemática.

d) ”Disciplinas Eletivas”: diploma de licenciatura plena em 
disciplinas da área de Ciências da Natureza, ou licenciatura 
plena em disciplinas da Área de Ciências Humanas, ou licen-
ciatura Plena em disciplinas da Área de Linguagens e Códigos.

e) “Projeto de Vida”: diploma de licenciatura plena em dis-
ciplinas da área de Ciências da Natureza, ou licenciatura plena 
em disciplinas da Área de Ciências Humanas, ou licenciatura 
Plena em disciplinas da Área de Linguagens e Códigos.

V – DA SELEÇÃO
Constituem-se em componentes do processo de sele-

ção, além das habilitações/qualificações exigidas, os seguintes 
aspectos:

1) Perfil profissional.
2) Proposta de trabalho.
3) Entrevista individual:
A equipe gestora de cada escola, assistida pelo respectivo 

Supervisor de Ensino, analisará o atendimento integral ao 
perfil do profissional exigido pelas características e especifici-
dades das aulas das disciplinas da Parte Diversificada a ser(em) 
atribuída(s); a pertinência e a qualidade da proposta de trabalho 
apresentada e os resultados da entrevista individual.

VI - PERFIL DO DOCENTE
Espera-se do docente que atue nas disciplinas da parte 

Diversificada da Escola de Tempo Integral o seguinte perfil:
1) que tenha conhecimento da especificidade do trabalho 

pedagógico a ser desenvolvido na Parte Diversificada e na Escola 
de Tempo Integral como um todo.

2) que tenha disponibilidade para participar de programas 
de capacitação oferecidos pela SEE e órgãos conveniados, socia-
lizando e aplicando os novos conhecimentos adquiridos.

3) que utilize metodologias de trabalho que, respeitando a 
proposta pedagógica da escola, promova a inclusão, a solidarie-
dade, a troca de experiências, a aprendizagem e contribua para 
a educação integral dos alunos.

4) que tenha facilidade em desenvolver trabalho em equipe.
5) que seja capaz de articular o trabalho da Parte Diversifi-

cada com as demais áreas do currículo.
6) que participe dos Conselhos de Classe, zelando pelos 

documentos escolares de sua competência.
7) que seja frequente às aulas de trabalho pedagógicos 

coletivos (ATPCs), promovidos pela escola.
8) que seja assíduo e pontual.
VII - PROPOSTA DE TRABALHO
São conteúdos mínimos necessários para a avaliação da 

proposta de trabalho:
1) Por que trabalhar na Parte Diversificada da Escola de 

Tempo Integral? (objetivo)
2) Quais recursos didático-metodológicos podem auxiliar no 

desenvolvimento das aulas da parte Diversificada?
3) Como acompanhar o desempenho do aluno? (avaliação)
4) Como articular o trabalho da Parte Diversificada com a 

Proposta Pedagógica da escola e as demais áreas do currículo?
5) Bibliografia utilizada na concepção da proposta.
VIII - ENTREVISTA INDIVIDUAL
Será agendada entrevista individual com o candidato, para 

o período de 11 a 17-12-2018, que versará sobre sua proposta 
de trabalho. São critérios para a avaliação da entrevista:

1) Clareza na exposição.
2) Uso dos recursos da norma culta da linguagem.
3) Conteúdo pertinente à proposta de trabalho.
4) Postura profissional.
IX – DA CLASSIFICAÇÃO
Os interessados serão classificados na ordem inversa do 

total de pontos obtidos através da soma: Avaliação da Proposta 
de Trabalho (0 – 50 pontos) + Entrevista (0 - 50 pontos). Os 
candidatos poderão atingir o máximo de 100 pontos.

X - DA DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DOS PROFESSORES 
SELECIONADOS POR ESCOLA

As Escolas de Tempo Integral ficarão responsáveis pela 
divulgação da relação dos professores selecionados, através 
de listas de classificação, por disciplina da Parte Diversificada 
que serão afixadas nas próprias escolas a fim de procederem 
à atribuição preliminar das aulas e posteriormente à atribuição 
durante o ano, quando necessária.

Havendo, por motivos de interesse da administração públi-
ca, o encerramento do Projeto Escola de Tempo Integral, em 
quaisquer das unidades mencionadas neste edital, este creden-
ciamento será nulo naquela unidade escolar.

XI – DA ATRIBUIÇÃO
As atribuições das aulas da parte Diversificada das Escolas 

de Tempo integral acontecerão de acordo com cronograma 
a ser divulgado oportunamente pela Secretaria de Estado da 
Educação.

XII – DO CRONOGRAMA
1) Inscrição: de 03/12 a 10-12-2018
2) Entrevista: de 11/12 a 17/12 de 2018, conforme agen-

damento.
3) A classificação dos selecionados será afixada na Unidade 

Escolar em que se inscreveu o candidato em 19-12-2018.
XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1) O candidato que deixar de comprovar alguma das exi-

gências do presente edital terá sua inscrição indeferida.
2) No decorrer do ano letivo, o docente que por qualquer 

motivo, deixar de corresponder às expectativas do desenvolvi-
mento das aulas da Parte Diversificada, cujas aulas lhe tenham 
sido atribuídas, perderá, a qualquer tempo, estas aulas, por deci-
são da equipe gestora, ouvido o Supervisor de Ensino da escola.

3) Ao docente que se encontre com aulas da Parte Diver-
sificada da Escola de Tempo Integral atribuídas, as quais 
comportam substituição docente, por qualquer período, são 
assegurados os mesmos benefícios/vantagens a que fazem jus 
os seus pares docentes no ensino regular, observadas as normas 
legais pertinentes, exceto a possibilidade de afastamento das 
referidas aulas para exercer qualquer outro tipo de atividade ou 
prestação de serviços.

d) Comprovante de Inscrição para ministrar aulas em 2019 
com opção do CEEJA nos projetos da pasta (não serve protocolo 
de inscrição);

e) Anexo A, assiduidade correspondente ao período de 
01-02-2018 a 20-11-2018 (modelo ao final deste edital);

f) Responda estas questões:
1- Que razões o/a levaram a concorrer para esta modalidade 

de ensino?
2- O que para você significa o projeto CEEJA?
3- Especifique que conhecimento tem da legislação que 

normatiza o CEEJA na rede estadual de ensino?
g) Comprovante de participação em cursos de atualização 

com duração mínima de 30 horas, realizados nos últimos 3 anos;
h) Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apre-

sentados no ato da inscrição. Não será realizada a juntada de 
documentação posteriormente;

i) O ato de Inscrição no Processo de Credenciamento implica 
na aceitação, por parte do candidato, de todas as disposições 
constantes no presente Edital e conhecimento da legislação 
específica.

IV- Dos critérios de classificação
a) Assiduidade no magistério oficial da Secretaria de Estado 

da Educação (Anexo A);
b) Certificado de participação em cursos de capacitação 

oferecidos pela Diretoria de Ensino ou por órgãos centrais da 
SEE realizados nos últimos três anos, com duração mínima de 
30 horas;

c) Respostas das questões do item III letra f;
d) Entrevista (perfil).
e) Aspectos da Resolução SE 77, de 06-12-2011, que nor-

matiza o CEEJA.
V – Da entrevista
a) Agendamento será realizado pela escola no ato da 

inscrição.
VI – Situação funcional:
As aulas das disciplinas do Centro Estadual de Educação de 

Jovens e Adultos - CEEJA serão atribuídas em nível de Diretoria 
de Ensino, a docentes devidamente habilitados, inscritos para 
o processo regular de atribuição de classes e aulas e, também, 
inscritos e credenciados no processo seletivo específico desse 
projeto.

VII – Para exercer a função pretendida, os professores 
deverão abranger os seguintes aspectos da Resolução SE 77, DE 
06/12/11, que normatiza o CEEJA:

a) comprometimento com a aprendizagem do aluno, 
demonstrado mediante:

- clima de acolhimento, equidade, confiança, solidariedade 
e respeito que caracterizam seu relacionamento com os alunos;

- alta expectativa quanto ao desenvolvimento cognitivo e à 
aprendizagem de todos os alunos;

- preocupação em avaliar e monitorar o processo de com-
preensão e apropriação dos conteúdos pelos alunos;

- diversidade de estratégias utilizadas para promover o 
desenvolvimento dos alunos.

b) responsabilidades profissionais, explicitadas pela:
- reflexão sistemática que faz de sua prática docente;
- forma como constrói suas relações com seus pares docen-

tes e com os gestores da escola;
- participação em cursos de atualização e aperfeiçoamento 

profissional;
- atributos pessoais sinalizados pelos índices de pontuali-

dade, assiduidade, dedicação, envolvimento e participação nas 
atividades escolares.

VIII- Da classificação
a) O resultado da Classificação de docentes para atuar junto 

ao Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA, 
jurisdicionado a esta Diretoria de Ensino será divulgado em 
18-12-2018 no site: (https://desaovicente.educacao.sp.gov.br/)

b) Os recursos deverão ser protocolados na sede do CEEJA 
onde o candidato efetuou o credenciamento, no dia 19-12-2018, 
das 9h às 17h.

c) O resultado da Classificação de docentes pós-recurso será 
publicado dia 21-12-2018, no site da Diretoria de Ensino de São 
Vicente. (https://desaovicente.educacao.sp.gov.br/)

IX - Das disposições finais:
a) Os candidatos inscritos deverão ter disponibilidade para 

atuar 40 horas/aula semanais sendo 32 horas/aula de atendi-
mento ao aluno e 3 horas/aula de ATPC (cumpridas na unidade 
escolar) em todos os períodos mantidos pelo CEEJA.

b) Os professores serão periodicamente avaliados pela 
Unidade Escolar e pela Diretoria de Ensino, podendo ser dispen-
sados a qualquer momento caso não apresentem desempenho 
satisfatório no exercício das funções.

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

d) Os candidatos que não apresentarem critérios para clas-
sificação, serão indeferidos.

e) Os casos omissos serão resolvidos por uma comissão 
de avaliação composta pelos Supervisores de Ensino, Gestores 
responsáveis pelo Centro Estadual de Educação de Jovens e 
Adultos - CEEJA e membros da Comissão de Atribuição de Aulas 
jurisdicionados a esta Diretoria de Ensino.

ANEXO A: (papel timbrado da escola)
Declaração de assiduidade para inscrição no Processo 

Específico de Credenciamento, seleção e atribuição de aulas aos 
docentes interessados em atuar no CEEJA.

O Diretor de Escola da EE...............................................
....., no município de ........................................................... - 
Diretoria de Ensino Região de São Vicente, declara, para fins de 
inscrição no Processo de Credenciamento junto ao Centro Esta-
dual de Educação de Jovens e Adultos - CEEJA .......................... 
(especificar qual CEEJA deseja), que ..........................................
.. (nome do interessado), RG ...................., Ocupante de função 
atividade ( )

Categoria “O” ( )
apresentou as seguintes ausências e afastamentos compro-

vados no período de 01-02-2018 a 20-11-2018:
.............faltas abonadas
.............faltas justificadas
.............faltas injustificadas
.............faltas médicas
.............dias de Licença para tratamento de Saúde ou de 

pessoa da família
.............dias de licença-prêmio
.............total de dias de afastamentos
______________________, _____ de _______ de 2018
Diretor de Escola
Carimbo e assinatura
 Comunicado
Escolas de Tempo Integral (Modelo 2006)
Edital de Credenciamento 2019
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino 

Região de São Vicente torna pública a abertura de cadastramen-
to específico para o processo seletivo referente ao Projeto Escola 
de Tempo Integral, modelo 2006, aos docentes devidamente ins-
critos no Processo de Atribuição de Classes e Aulas para 2019 e 
interessados em atuar, no ano de 2019, nas Disciplinas da Parte 
Diversificada das Escolas de Tempo Integral desta Diretoria de 
Ensino Região São Vicente, nos termos da Resolução SE 60/2017.

I – DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser feitas, no período de 03/12 a 

10-12-2018, das 9h às 16h, especificamente nas escolas nas 
quais o candidato tiver interesse em atuar, conforme relação 
abaixo:

Município – São Vicente
Nome da escola /Endereço
1) EE Albino Luiz Caldas/Prof. Rua Irmã Dulce, s/n – Humaitá
Para as seguintes disciplinas da Parte Diversificada: Leitura 

e Produção de Texto, Experiências Matemáticas, Orientação de 
Estudos, Disciplinas Eletivas e Projeto de Vida.

5 – orientar os alunos nos procedimentos de estudos, 
consultas e pesquisas;

6 – selecionar e organizar o material documental existente;
7 – coordenar, executar e supervisionar o funcionamento 

regular da sala, cuidando:
a) da organização e do controle patrimonial do acervo e 

das instalações;
b) do desenvolvimento de atividades relativas aos sistemas 

informatizados;
8 - elaborar relatórios com o objetivo de promover a 

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

9 – organizar, na escola, ambientes de leitura alternativos;
10 - incentivar a visitação participativa dos professores 

da escola à sala ou ao ambiente de leitura, para utilização em 
atividades pedagógicas;

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

12 – ter habilidade com programas e ferramentas de 
informática.

IV– DA CARGA HORÁRIA
1 - O docente selecionado e indicado para atuar na sala 

ou ambiente de leitura exercerá suas atribuições de acordo 
com a opção da unidade escolar conforme §1º e §2º da Res SE 
76/2017, com uma das seguintes cargas horárias abaixo:

I - de 40 (quarenta) horas semanais, sendo:
a) 32 (trinta e duas) aulas em atividades com alunos;
b) 16 (dezesseis) aulas de trabalho pedagógico, das quais 3 

(três) aulas cumpridas na escola, em atividades coletivas, e 13 
(treze) aulas em local de livre escolha do docente;

II - de 20 (vinte) horas semanais, sendo:
a) 16 (dezesseis) aulas em atividades com alunos;
b) 8 (oito) aulas de trabalho pedagógico, das quais 2 (duas) 

aulas cumpridas na escola, em atividades coletivas, e 6 (seis) 
aulas em local de livre escolha do docente;

III - de 24 (vinte) horas semanais, sendo:
a) 19 (dezenove) aulas em atividades com alunos;
b) 9 (nove) aulas de trabalho pedagógico, das quais 2 (duas) 

aulas cumpridas na escola, em atividades coletivas, e 7 (sete) 
aulas em local de livre escolha do docente.

Parágrafo único - O professor, no desempenho das atribui-
ções relativas à sala ou ambiente de leitura, usufruirá férias de 
acordo com o calendário escolar, juntamente com seus pares 
docentes.”; (NR)

V - DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão efetuadas de 03 a 07/12 das 09 às 

12h e das 13h às 16h diretamente na escola onde o candidato 
pretenda atuar, devendo para tanto:

1 - apresentar 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.
2 - preencher a ficha de inscrição na escola com os seguin-

tes dados e informações:
Diretoria de Ensino, Unidade Escolar/CIE, nome do docente, 

RG, RSPV, endereço e telefone para contato, endereço eletrônico.
3 - entregar Projeto de Trabalho elaborado, que deverá 

contemplar:
Identificação, Público Alvo, Justificativa, Objetivos, Ações, 

Estratégias, Período de realização e Avaliação.
VI – DA SELEÇÃO
Para fins de seleção serão considerados:
1 - Projeto de trabalho.
2- Entrevista com o candidato à Sala de Leitura, sobre o 

Projeto de Trabalho apresentado, que será agendada em data 
posterior ao momento da inscrição.

VII – DA CLASSIFICAÇÃO e DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
Para classificação dos docentes selecionados, haverá que 

se considerar:
1. A avaliação do Projeto de Trabalho apresentado e da 

entrevista realizada conjuntamente pelo Diretor da Escola e pelo 
Supervisor de Ensino da unidade;

2. A prioridade de classificação para docentes.
A relação dos candidatos selecionados será publicada na 

unidade escolar onde foi realizada a inscrição.
VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1) O candidato que deixar de comprovar alguma das exi-

gências do presente edital terá sua inscrição indeferida.
2) No decorrer do ano letivo, o docente que por qualquer 

motivo, deixar de corresponder às expectativas do desenvolvi-
mento do Projeto Sala de Leitura, cujas aulas lhe tenham sido 
atribuídas, perderá, a qualquer tempo, estas aulas, por decisão 
da equipe gestora, ouvido o Supervisor de Ensino da escola, 
conforme §1º do artigo 7º da Resolução SE 76/2017.

3) Ao docente que se encontre com aulas da SALA DE 
LEITURA atribuídas aplicam-se as disposições da legislação 
específica do processo de atribuição de classes, turmas, aulas 
de projetos da Pasta e modalidades de ensino, bem como as 
da legislação referente ao processo regular de atribuição de 
classes e aulas.

4) O ato de inscrição implicará na aceitação, por parte do 
candidato, de todas as disposições do presente edital.

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

6) Os casos omissos ao disposto no presente edital serão 
analisados pela equipe gestora da escola assistida pelo super-
visor de ensino.

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

 Comunicado
A Dirigente Regional de Ensino torna pública a abertura de 

inscrições para o processo de credenciamento a docentes inte-
ressados em atuar no Centro Estadual de Educação de Jovens e 
Adultos “CEEJA” no ano de 2019, para as disciplina de Língua 
Portuguesa, Matemática, Língua Inglesa, Arte, Ciências, Biologia, 
Física, Química, História, Geografia, Filosofia e Sociologia, cons-
tantes no Currículo Oficial da Secretaria da Educação do Estado 
de São Paulo, nos termos da Resolução SE 77 de 06-12-2011, 
alterada pela Resolução SE 66, de 19-12-2016, alterada pela 
Resolução SE 59, de 06-12-2017, Resolução SE 72, de 22-12-
2016, alterada pela Resolução SE 65, de 11-12-2017.

I – Do período de Inscrição:
Dias: de 26 a 30-11-2018, das 09h às 17h
Locais:
CEEJA de Peruíbe
Av. São João 635 – Centro – Peruíbe – SP (ao lado do Centro 

de Convenções)
CEEJA Max Dadá Gallizzi
Rua Pernambuco 865 – Boqueirão – Praia Grande - SP
II – Da inscrição:
As aulas dos cursos mantidos pelo CEEJA serão atribuídas, 

em nível de Diretoria de Ensino, a docentes devidamente habili-
tados, inscritos para o processo regular de atribuição de classes 
e aulas da própria Diretoria de Ensino e que estejam também 
inscritos e credenciados no processo seletivo específico desse 
projeto da Pasta:

a) Docentes Ocupantes de função-atividade, abrangidos 
pela Lei Complementar 1.010/2007;

b) Docentes Categoria “O” e candidatos à contratação, 
abrangidos pela Lei Complementar 1093/2009.

III – Dos documentos necessários: (ORIGINAL E CÓPIA)
a) RG - documento de identidade oficial;
b) Diploma de Licenciatura;
c) Respectivo Histórico Escolar;
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