
terça-feira, 5 de dezembro de 2017 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 127 (225) – 111

 DIRETORIA DE ENSINO 
- REGIÃO DE VOTUPORANGA
 Comunicado
Escolas de Tempo Integral
Edital de Credenciamento 2018
O Dirigente Regional de Ensino de Votuporanga torna 

público a abertura de cadastramento específico para o processo 
seletivo referente ao Projeto Escola de Tempo Integral, modelo 
2006, aos docentes devidamente inscritos no Processo de Atri-
buição de Classes e Aulas para 2018 e interessados em atuar, 
no ano de 2018, em aulas da parte diversificada das Escolas de 
Tempo Integral, nos termos da Resolução SE 6/2016 de 19-01-
2016, conforme segue, nas escolas:

EE Artur Francisco Andrighetti de Cardoso; E.E. Epaminon-
das José de Andrade, de Cardoso; E.E. Décio Prata, de Floreal; 
E.E. José Florêncio do Amaral, de Monções; E.E. Antonio Percilia-
no Gaudêncio, de Nhandeara; E.E. José Antonio de Castilho, de 
Nova Castilho; E.E. De Nova Luzitânia, de Nova Luzitânia; E.E. 
Cecília Meireles, de Parisi; E.E. Coronel pontes Gestal, de Pontes 
Gestal; E.E. Uzenir Coelho Zeitune, de Votuporanga.

I - DAS INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser feitas, no período de 06-12-2017 a 

15-12-2017, das 9h às 16h, especificamente na Escola.
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:

a) docentes titulares de cargo, para carga suplementar;
b) docentes adidos, para composição da jornada de trabalho e/

ou de carga suplementar, sem descaracterizar a condição de adido;
c) docentes ocupantes de função-atividade que se encontrem 

com horas de permanência, para a composição de carga horária;
d) demais docentes ocupantes de função-atividade;
e) a docentes contratados, nos termos da Lei Complementar 

1.093/2009, para composição de carga horária.
III - DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO:
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)”Curriculum Vitae” em que constem as ações de capaci-

tação vivenciadas e/ou experiências anteriores bem sucedidas.
4) Proposta de Trabalho para o desenvolvimento da parte 

diversificada, objeto da inscrição.
IV - DAS HABILITAÇÕES DOCENTES:
Na atribuição das aulas da parte diversificada da Escola de 

Tempo Integral, serão
observadas as seguintes habilitações/qualificações docentes:
I - Língua Estrangeira Moderna Inglês: diploma de Licencia-

tura Plena em Letras/Inglês, aluno de curso de Licenciatura Plena 
em Letras, preferencialmente de último ano, com habilitação na 
língua estrangeira objeto da docência, podendo, em caráter de 
absoluta excepcionalidade, ser atribuídas aulas a profissional 
graduado em curso de nível superior, portador de certificado de 
exame de proficiência linguística no idioma, quando comprova-
da a inexistência dos profissionais supracitados;

II - Leitura e Produção de Textos - anos iniciais: preferen-
cialmente, diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, e na 
indisponibilidade de profissional licenciado, aluno do último ano 
de curso dessa licenciatura;

III - Leitura e Produção de Textos - anos/séries finais: diplo-
ma de Licenciatura Plena em Letras/Língua Portuguesa;

IV - Experiências Matemáticas:
a) anos iniciais: preferencialmente, diploma de Licenciatura 

Plena em Pedagogia, e na indisponibilidade de profissional 
licenciado, aluno do último ano de cursos dessa licenciatura;

b) anos/séries finais: diploma de Licenciatura Plena espe-
cífica em Matemática ou de Licenciatura em Ciências com 
plenificação em Matemática;

V - Linguagens Artísticas - diploma de Licenciatura Plena 
em Educação Artística, ou de Licenciatura Plena em Arte, em 
quaisquer das linguagens: Artes Visuais, Artes Plásticas, Design, 
Música, Teatro, Artes Cênicas e Dança ou Licenciatura Plena em 
Educação Musical;

VI - Cultura do Movimento: diploma de Licenciatura Plena 
em Educação Física;

VII - Orientação de Estudos: preferencialmente, diploma de 
Licenciatura Plena em Pedagogia, ou 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;

VIII - Educação Sócio-emocional - anos iniciais: diploma 
de Licenciatura Plena em Pedagogia e, na indisponibilidade de 
profissional licenciado, a aluno do último ano de curso dessa 
licenciatura.

V - DA SELEÇÃO
Constituem-se em componentes do processo de seleção, além 

das habilitações/qualificações exigidas, os seguintes aspectos:
1) Perfil profissional.
2) Proposta de trabalho.
3) Entrevista individual:
A equipe gestora de cada escola, analisará o atendimento 

integral ao perfil do profissional exigido pelas característi-
cas e especificidades da(s) oficina(s) curricular(es) 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 oficinas curriculares da 

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

pedagógico a ser desenvolvido na parte diversificada (oficina 
curricular) 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 oficina curricu-

lar 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 Oficina Curricular da Escola de 

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

desenvolvimento das oficinas curriculares?
3) Como acompanhar o desempenho do aluno nas oficinas 

curriculares? (avaliação)
4) Como articular o trabalho das oficinas curriculares 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, pelo 

Diretor da Escola, 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 oficina curricular 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 Oficinas Curriculares 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 06/12 a 15-12-2017
2) Entrevista: conforme agendamento feito pela escola.
3) A classificação dos selecionados será afixada na Unidade 

Escolar em que se inscreveu o candidato.
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 desenvol-
vimento das atividades da oficina curricular, cujas aulas lhe 
tenham sido atribuídas, perderá, a qualquer tempo, estas aulas, 
por decisão da equipe gestora, ouvido o Supervisor de Ensino 
da escola.

3) Ao docente que se encontre com aulas da Oficina 
Curricular 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.

4) Ao docente que se encontre com aulas da Oficina Cur-
ricular 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 2018.

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.

 Comunicado
Edital de Inscrição e Seleção de Professor Responsável pela 

Sala de Leitura/2018.
O Dirigente Regional de Ensino da DE - Região de Votu-

poranga, nos termos da Resolução SE 15, de 18-02-2009, 
Resolução SE 70, de 21-10-2011, alterada pela Resolução SE 
14, de 29-01-2016, e pela Resolução SE 70, de 19-12-2016, e 
o disposto no artigo 14 da Resolução SE 72, de 22-12-2016, 
torna público o edital de realização de inscrição para Professor 
Responsável pela Sala de Leitura.

I - Unidades Escolares que serão postos de inscrição:
E.E. Antônio Perciliano Gaudêncio - Nhandeara
E.E. Arthur Francisco Andrighetti - Cardoso
E.E. Cel. Pontes Gestal - Pontes Gestal
E.E. Clarinda Machado de Souza - Riolândia
E.E. De Nova Luzitânia - Nova Luzitânia
E.E. Dr. José Manoel Lobo - Votuporanga
E.E. Epaminondas José De Andrade - Cardoso
E.E. Gentila Guizzi Pinatti - Sebastianópolis do Sul
E.E. José Abrão Melhem - Américo de Campos
E.E. José Antônio de Castilho - Nova Castilho
E.E. José Florêncio do Amaral - Monções
E.E. Pedro Pedrosa - Nhandeara
E.E. Prefeito Décio Prata - Floreal
E.E. Prof. Cícero Barbosa Lima Júnior - Votuporanga
E.E. Prof. Geraldo Alves Machado - Alvares Florence
E.E. Prof. Nelson Alves Tremura - Paulo de Faria
E.E. Profª. Enny Tereza Longo Fracaro - Votuporanga
E.E. Profª. Esmeralda Sanches da Rocha - Votuporanga
E.E. Profª. Juraci Lima Lupo - Votuporanga
E.E. Profª. Sarah Arnoldi Barbosa - Votuporanga
E.E. Profª. Tereza Valverde Cardoso Tirapele - Gastão Vidigal
E.E. Profª. Uzenir Coelho Zeitune - Votuporanga
E.E. Sebastião Almeida de Oliveira - Votuporanga
E.E. Maria Apda Machado de Souza - Riolândia
II - DOS REQUISITOS:
1 - 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, na situação de adido, cumprindo 

horas de permanência na composição da jornada de trabalho;
c) docente ocupante de função-atividade, que esteja cum-

prindo horas de permanência correspondente à carga horária 
mínima de 12 horas semanais, condição a ser apurada após 
o término do processo inicial de atribuição de classes e aulas 
de 2018.

2 - Estar inscrito no processo anual de atribuição de classe 
ou aulas para 2018 e nos Projetos da Pasta.

3 - Ter disponibilidade para assumir sua carga horária distri-
buída por todos os turnos de funcionamento da Unidade Escolar, 
pelos 05 (cinco) dias úteis da semana, contemplando por dia, no 
mínimo, 02 (dois) turnos, respeitado o limite máximo de 9(nove) 
aulas diárias, incluídas as ATPCs.

Parágrafo único: O docente readaptado somente poderá 
ser incumbido do gerenciamento de sala ou ambiente de leitura 
da unidade escolar de classificação, condicionado ao rol - CAAS, 
devendo, no caso de escola diversa, solicitar previamente a 
mudança da sede de exercício, nos termos da legislação pertinente.

III - DAS ATRIBUIÇÕES:
Ao professor responsável pela Sala de Leitura caberá:
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 aula;

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:
g.1) da organização e do controle patrimonial do acervo e 

das instalações;

RELAÇÃO DE CANDIDATOS E NOTA DA PROVA:

NOME RG PROVA

Adilma Carvalho de Almeida 475980827 44,60
Alaete Gonalves Cota 39534120 48,40
Aldineide Cavalcante Soares 309935611 21,80
Amanda Alves 42947461 25,00
Amanda de Miranda Bueno 355105172 36,40
Ana Carolina Stamm Favero 371464183 75,00
Anassai Tiago Gomes 367282483 18,00
Ariane Bravin Rodrigues 437119014 44,60
Barbara Bento Silva 440437842 34,80
Barbara de Souza Barros 470311094 52,20
Barbara Haddad Junqueira 440641305 27,20
Bianca da Silva Segala Mafuz 493464384 32,60
Bruna Orabona Andrezzo 387608783 21,20
Bruna Stefany de Moura Sousa 357144030 13,60
Camila Franciss Galliez 376222827 59,80
Carla Daniele Alves Matos 472309031 29,40
Carolina Alves Silva 452554937 34,80
Carolina Milano Martin 386141964 50,60
Daniela da Silva Batista 491494233 27,20
Daniely Barbosa de Araujo 49313668 27,20
Davi Adriano Trigueiro 411272755 29,40
Deborah Nimtzovitch Cualhete 380851465 29,40
Elisangela Maria de Souza 321643288 40,80
Eloyse Cristina Botacin 470532373 19,60
Evelyn Cristina Silva dos Santos 409410548 56,00
Fabiana Magon Limonete 38373826 48,40
Fernanda Kanada Matsubara 475576275 33,20
Fernanda Soares de Araujo 430151706 33,20
Flavia Miluzzi Pinetti 187355228 23,40
Francielly Jessica dos Santos Braga 401803004 9,80
Gabriela Arcuschin de Oliveira 330233403 27,20
Geena Victoria Sohn 523123322 71,20
Giovana Jacob Boim 504530951 25,60
Giovanna Ferfoglia de Barros 369827417 37,00
Gleice Marinho da Silva Almeida 44747344 37,00
Hanndressa dos Santos Silva 395214488 31,60
Helena de Souza Oliveira Goncalves 382705488 40,80
Iane Nobre de Oliveira 363807676 25,60
Ilmara Lopes de Jesus 415573579 19,60
Ingrid Bento de Almeida 45690282 21,80
Isabel Raele Franca 3701447996 27,20
Isabella Thome Lopes 394406904 37,00
Jade Caparroz de Almeida 433932685 52,20
Janaina dos Santos Paiva 424666856 40,80
Janaina Santos da Silva 359058668 25,60
Jaqueline da Silva Barbosa 47323189 15,80
Jeniffer Fabiola Lopes Salviano da Silva 36580664 25,60
Jennyfer Tavares dos Santos 442597629 19,60
Jessica Silva de Melo 368704798 18,00
Julia Simchen Zimmermann 377064750 46,80
Julia Simoes 390810277 44,60
Juliana de Jesus Oliveira 387162264 29,40
Keila Fabiana Duarte 289542984 40,80
Leyriane Miranda 473751240 21,20
Ligia da Cruz Lucena 439950168 33,20
Luan Rodrigues Serejo Santos 497530193 27,20
Manuela de Almeida Silva 492910030 50,60
Maria Lucimar de Oliveira Pereira 393132018 48,40
Mariana Lemos Andrade 365319120 44,60
Miria Martins Cavallo 388015378 37,00
Natalia Aparecida Schreiner 422465598 46,80
Natalia Scutari Torelli 474183440 53,80
Nathalia Marques Gama 386182292 54,40
Priscila Giampaoli Klein 440398824 33,20
Priscila Vicente Garrito 301405001 9,80
Rafaella Rodrigues Silveira 413093554 29,40
Sergio de Paula Oliveira 429185303 33,20
Tatiane Lemes da Silva 445198424 48,40
Vanessa Lacerda Modesto Negromonte Nogueira 41954884 18,00

Candidatos Habilitados:
Os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 50,0 

(cinquenta) pontos.
Candidatos Inabilitados
Os candidatos que obtiveram notas de 0,00 (zero) pontos 

até 49,99 (quarenta e nove e noventa e nove) pontos e os que 
NÃO COMPARECERAM à prova objetiva

CANDIDATOS AUSENTES

NOME RG

Adriana dos Santos Tenorio 576015015
Adriane Esser Coutinho da Conceicao 289345807
Alessandra Marques Wagner 440723139
Aline Pereira dos Santos 491148628
Aline Ribeiro Coracini 478816224
Amanda Bento Artioli 497841083
Amanda da Cruz Rodrigues 465084564
Amanda Giomo Delalata 47809369
Amanda Teodoro da Silva 356349238
Ana Carolina Nascimento Lira 363459753
Ana Claudia Aparecida Neves Unger Lamas Rosa 329318524
Ana Julia de Brito Camargo 420558810
Ana Lucia Lopes Niquerito 486590719
Ana Paula Ferreira dos Santos 48298076
Ananda Sierra Gama 381784046
Andreia de Souza Ribeiro da Paz 25952105
Andreia Vieira de Sousa 476874828
Barbara dos Santos Rodrigues 435561996
Bianca Ramos de Almeida 487410671
Billy Cordelli Eugenio 491921664
Barbara Ribeiro de Souza Dias 481679996
Bruna Borges Ribeiro 37387764
Bruno Alves da Silva 42597957
Bruno Leonel Mendes de Abreu 523723647
Camila Masson 466297555
Camila Pereira Guimaraes Nobrega 584767079
Camile Larissa Ferreira 48745358
Carla Rocha Torres 364090492
Carolina Pereira Santos 56574592
Caroline Andrade Santana 358951938
Caroline Cavalcante de Souza 432197540
Carolynne de Souza Lira 554137847
Cassia Carolina Camargo 447592178
Clarice Maria Peres Bronze 143814853
Claudia Cardoso Pinheiro 492073697
Claudineia Dantas de Souza 229758411
Cristiana Costa dos Santoscosta dos Santos 286374444
Daniela Luiza Koch 525836809
Daniela Macedo Estay 336539502
Daniela Trindade da Frana 297045398
Darianne Lima da Silva 434661314
Dayane de Sousa Santos 441024749
Dayane Sampaio da Cunha 36241712
Deborah de Gouveia Branco 449242109
Dora Siqueira Batista Leite 396028986
Duarte Ribeiro de Oliveira 32979629
Edineuza de Oliveira Fraga 49297309
Elaine Ferreira de Moraes Barros 25567059
Elaine Mota de Jesus 545639608
Elisangela Cristina de Souza Pepe 492531614
Erika Kelly Dias 480276134
Fabiana Cajueiro da Silva 447673695
Fabio Hiroshi Sebata 28405236
Fernanda Alves Pinheiro 390369950
Fernanda Cavalcante Ramos de Brito 492947442
Fernanda Ferreira Guedes 327715765
Gabriela Almeida de Abreu Aleixo 390119908
Gabriela Rezende Amorim 384443631

g.2) do desenvolvimento de atividades relativas aos siste-
mas 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, para utilização em 
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 informática.
IV - DAS INSCRIÇÕES:
1 - A inscrição será efetuada no período de 06/12 a 15-12-

2017, das 9h às 12h e das 14h às 17h, diretamente na escola de 
interesse do candidato. No ato da inscrição o candidato deverá 
apresentar os seguintes documentos:

- cópia do RG e CPF;
- cópia do diploma de Licenciatura Plena, preferencialmente 

em Letras, acompanhado do original para conferência;
- comprovante de inscrição no processo anual de atribuição 

de classe ou aulas para 2018 e nos Projetos da Pasta.
- Projeto de trabalho contendo: Identificação, Público Alvo, 

Justificativa, Objetivos, Ações, Estratégias, Período de realização 
e Avaliação, de acordo com a legislação vigente.

1.1 - Os docentes que já atuam na função de professor 
responsável pela sala de leitura deverão realizar sua inscrição, 
caso pretendam continuar na função.

V - DA SELEÇÃO:
Para fins de seleção serão considerados:
a) Projeto de Trabalho no qual será observada a pertinência 

e a adequação do projeto em relação ao atendimento dos 
quesitos exigidos para o preenchimento da função de Professor 
Responsável pela Sala de Leitura.

b) Entrevista realizada conjuntamente pelo Diretor da 
Escola e pelo Supervisor de Ensino da unidade com o candidato 
à Sala de Leitura, sobre o Projeto de Trabalho apresentado, em 
dia a ser definido pela equipe gestora e supervisão da escola 
de interesse.

VI - DA CARGA HORÁRIA:
O professor selecionado e indicado para atuar na sala 

ou ambiente de leitura exercerá suas atribuições com a carga 
horária de 40 horas semanais, sendo:

a) 32 aulas em atividades com alunos;
b) 16 aulas de trabalho pedagógico, das quais 3 aulas cum-

pridas na escola, em atividades coletivas (ATPC), e 13 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.

VII - DA CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
A Comissão Avaliadora, composta por membros da equipe 

gestora da escola, analisará na entrevista o perfil do candidato 
e seu projeto de trabalho. A relação dos candidatos classificados 
e selecionados para o Projeto Sala de Leitura será publicado na 
própria unidade escolar e no site da Diretoria de Ensino (https://
devotuporanga.educacao.sp.gov.br/).

VIII - DA ATRIBUIÇÃO
A atribuição das vagas referentes ao projeto Sala de Leitura 

ocorrerá de acordo com o cronograma de atribuição de aulas a 
ser publicado, ficando a escola responsável em:

- comunicar o dia e o horário da sessão da entrevista aos 
candidatos classificados;

- divulgar a classificação em âmbito da Unidade Escolar e 
Diretoria de Ensino;

- divulgar o cronograma de atribuição.
IX - DISPOSIÇÕES FINAIS
A inscrição do candidato importa no conhecimento do pre-

sente edital e aceitação das condições do processo de atribuição.
É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da 

classificação final, bem como de todo o cronograma do processo 
de Atribuição de Aulas a ser publicado em Diário Oficial e no 
site da Diretoria de Ensino - https://devotuporanga.educacao.
sp.gov.br/.

Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Escola, 
pelos Supervisores de Ensino (da Escola e do Projeto) e pela 
Comissão de Atribuição de Aulas, à luz da legislação vigente.

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

 SAÚDE

 COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

 INSTITUTO ADOLFO LUTZ
 Comunicado
Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas do Pro-

grama de Aprimoramento Profissional na Área da Saúde – PAP 
– 2018

Edital de Prorrogação das inscrições e alteração do item 3.3 
do edital de abertura de inscrição - PAP 2018

Comunicado
Edital PAP: 052/2017
O Instituto Adolfo Lutz como Unidade Didática do Centro 

Formador de Recursos Humanos para o SUS/SP "Dr. Antônio 
Guilherme de Souza" torna pública a Prorrogação das Inscrições 
para o Programa de Aprimoramento Profissional na área da 
Saúde – PAP 2018 para até o dia 15/12/17 até às 16:00.

Alteração do item 3.3
As inscrições deverão ser realizadas no período de 13-11-

2017 a 15-12-2017, com inicio as 09h término às 16h horas 
(horário de Brasília), exclusivamente, por e-mail selecaorh@ial.
sp.gov.br os arquivos do processo seletivo do PAP 2018 estão 
disponíveis no site www.ial.sp.gov.br. O candidato deverá pre-
encher a ficha de inscrição e encaminhar em formato PDF junto 
com os anexos dos itens 3.3.2 e 3.3.3, para o e-mail selecaorh@
ial.sp.gov.br

3.3.2 – A declaração de escolaridade (declaração, certifi-
cado ou diploma de graduação) deverá ser anexada à ficha de 
inscrição. O arquivo deve conter o nº do CPF do candidato, em 
formato PDF;

3.3.3 – O comprovante do depósito bancário deverá ser 
anexado à ficha de inscrição. O arquivo deve conter o nº do CPF 
do candidato, em formato PDF.

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

 CENTRO DE REFERÊNCIA DA 
SAÚDE DA MULHER
 Gerência de Recursos Humanos
 Comunicado
Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas do Pro-

grama de Aprimoramento Profissional na Área de Psicologia 
Hospitalar - 2018

Edital 033/2017 – Divulgação do Resultado da Prova Obje-
tiva e Convocação para a Segunda Fase – Análise de Curriculum 
Vitae e Entrevista.

O Centro de Referência da Saúde da Mulher torna pública 
a divulgação do gabarito, resultado da prova objetiva e con-
vocação para a Segunda Fase – Análise de Curriculum Vitae e 
Entrevista do Processo Seletivo para o preenchimento de vagas 
do Programa de Aprimoramento Profissional - PAP na área de 
Psicologia Hospitalar.
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