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referente ao atraso na entrega da Certidão Negativa de Débito 
(CND) da SRF do contrato, bem como suspensão temporária do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 
02 (dois) meses, com fundamento na alínea “e”, do item 12.1, 
da Cláusula Décima Segunda do contrato e declarada finda a 
instância administrativa.

 SAÚDE

 COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

 INSTITUTO ADOLFO LUTZ
 Comunicado
O Instituto Adolfo Lutz como Unidade Didática do Centro 

Formador de Recursos Humanos para o SUS/SP "Dr. Antonio 
Guilherme de Souza" torna pública o conhecimento e recebi-
mento tempestivamente do recurso contra o indeferimento de 
solicitação de redução de taxa de inscrição publicado no D.O. de 
28/11/17 em nome de Carla Adriana dos Santos RG. 19.283.782-
PC/MG, candidata ao Processo Seletivo para o preenchimento 
de vagas do Programa de Aprimoramento Profissional – 2018.

I – DAS RAZÕES:
3.4. Amparado pela Lei Estadual 12.782, de 20-12-2007, 

o candidato terá direito à redução de 50% do valor do paga-
mento da taxa de inscrição, desde que CUMULATIVAMENTE 
seja estudante regularmente matriculado em curso superior, 
em nível de graduação e receba remuneração mensal inferior a 
2 salários mínimos vigentes no Estado de São Paulo ou esteja 
desempregado.

3.4.1. O candidato que se enquadrar nas condições pre-
vistas no subitem anterior poderá solicitar a redução do 
pagamento da taxa de inscrição, obedecendo aos seguintes 
procedimentos:

3.4.2. O candidato deverá solicitar a redução da taxa de 
inscrição no período de 13-11-2017 a 16-11-2017, Prorrogado 
para o recebimento até 23-11-2017 – D.O. 18/11/17

3.4.2.1. Deverá apresentar seguintes documentos compro-
batórios para solicitar esta redução:

3.4.2.1.1. Certidão ou declaração expedida por instituição 
de ensino público ou privada comprovando a sua condição 
estudantil.

3.4.2.1.2. Comprovante de rendimento especificando perce-
ber remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos vigentes 
no Estado de São Paulo, ou declaração, por escrito, da condição 
de desempregado (Anexo II), para o e-mail: selecaorh@ial.
sp.gov.br em arquivo pdf.

3.4.3. Serão considerados somente os documentos encami-
nhados conforme estabelecido neste Edital.

II – DAS CONTRA-RAZÕES:
Questionamento: Como candidato (a) ao processo seletivo 

para o preenchimento de vagas do programa de aprimoramento 
profissional na área de saúde – 2018 no Instituto Adolfo Lutz, 
solicito a revisão da relação provisória de deferimento de solici-
tação de redução da taxa de inscrição.

Embasamento: De acordo com o edital, o candidato terá 
direito à redução de taxa de inscrição se cumulativamente, seja 
estudante regularmente matriculado em curso superior, em nível 
de graduação e receba remuneração mensal inferior a 2 (dois) 
salários mínimos vigentes no estado de são Paulo ou esteja 
desempregado. Entretanto, me enquadro dentro destes critérios 
e tive minha solicitação indeferida. Os documentos comprobató-
rios seguem anexados.

III – DA ANALISE:
Foi recebido pelo Núcleo de Desenvolvimento e Seleção de 

RH deste Instituto, o e-mail para solicitação de redução de taxa 
de inscrição contendo 02 anexos:

a) O primeiro anexo recebido NÃO ATENDE ao item 
3.4.2.1.1 como prova de condição estudantil, por se tratar de 
relatório emitido como Matricula Financeira - como acompa-
nhamento do processo de matrícula para o 2º semestre de 2017.

Em análise vejam que o edital já informa qual o documento 
que deve ser anexado, “Certidão ou declaração expedida por 
instituição de ensino público ou privada comprovando a sua 
condição estudantil”.

b) O segundo anexo recebido NÃO ATENDE ao item 
3.4.2.1.2, por se tratar de Comprovante de Cadastramento de 
família junto ao Cadastro Único para o Programa Social do 
Governo Federal e cópia da Carteira de Trabalho.

Em análise vejam que o edital também informa qual do 
documento que seve ser anexado, “Comprovante de rendimento 
especificando perceber remuneração mensal inferior a 2 salários 
mínimos vigentes no Estado de São Paulo, OU declaração, por 
escrito da condição de desempregado (anexo II).

Como expostos em nenhuma das comprovações foram 
atendias conforme edital. Por esta razão o seu pedido de soli-
citação de redução de taxa de inscrição foi INDEFERIDO, cujo 
resultado foi devidamente publicado no D.O. 28/11/17.

Conhecendo e recebendo o Recurso Tempestivo, analisamos 
a solicitação, onde a mesma solicita a revisão do resultado 
publicado em 28/11/17, afirmando estar enquadrada nas con-
dições previstas para tal solicitação e encaminhou novamente 
dois anexos:

a) O primeiro anexo que ATENDE ao exposto no item 
3.4.2.1.1 como prova de condição estudantil,

b) O segundo anexo que NÃO ATENDE ao item 3.4.2.1.2, 
apresentou novamente a “cópia da carteira de trabalho”.

Em analise do recurso entendemos que a mesma atende as 
condições para solicitar a redução da taxa de inscrição, porém 
a mesma não providenciou as devidas comprovações conforme 
solicitada no edital e não tão pouco na apresentação do seu 
recurso.

Em razão do edital constar no seu item 3.4.3 “Serão consi-
derados somente os documentos encaminhados conforme esta-
belecido neste Edital” é que entendemos não acolher tal pedido.

IV – DO RESULTADO:
O Comissão de Ensino do Instituto Adolfo Lutz resolve:
a) NÃO ACOLHER o pleito da Contra-Razão recebida e 

MANTEM O INDEFERIMENTO da solicitação de redução da 
taxa de inscrição no processo seletivo para o preenchimento 
de vagas do programa de aprimoramento profissional na área 
de saúde – 2018 do Instituto Adolfo Lutz, pelos motivos já 
informados acima.

b) Publica-se o resultado.

 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 Nutrição 
Hospitalar - 2018

Edital 030/2017 – Edital de Retificação
O Centro de Referência da Saúde da Mulher, da Coordena-

doria de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, 
por meio da Comissão de Programa de Aprimoramento Profis-
sional, instituída para o presente certame, Retifica o Edital 027/ 
2017, publicado em D.O. de 28 / 11 / 2017, do Programa de Apri-
moramento Profissional na Área de Nutrição Hospitalar - 2018

ONDE SE LÊ:

QUESTÃO ALTERNATIVA

4 A
LEIA-SE:

QUESTÃO ALTERNATIVA

4 C

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SÃO 
JOÃO DA BOA VISTA
 Convocação
Edital de Convocação para Sessão de Escolha de Vagas Nos 

Termos da Resolução SE 82/2013
O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino 

Região de São João da Boa Vista CONVOCA os candidatos ins-
critos e classificados nos termos da Resolução SE 82/2013 para 
sessão de escolha de vagas, na seguinte conformidade:

I) DATA, HORÁRIO E LOCAL DA ATRIBUIÇÃO:
Data: 04-12-2017 (segunda-feira).
Horário: 8h30.
Local: sede da Diretoria de Ensino Região São João da 

Boa Vista.
Endereço: Rua Getúlio Vargas, 507 – Centro – São João da 

Boa Vista / SP.
II) DA VAGA:
Classe – Diretor de Escola: 01 cargo vago por tempo 

indeterminado, em decorrência da aposentadoria do titular, 
conforme segue:

A) EE Stela Couvert Ribeiro, no município de São José do 
Rio Pardo.

III) DISPOSIÇÕES FINAIS:
A) É vedada a atribuição de vaga e sua respectiva desig-

nação:
1 - ao candidato que, na data da atribuição, se encontre 

afastado a qualquer título;
2 - por procuração de qualquer espécie.
B) O candidato deverá apresentar, no momento da atribui-

ção, termo de anuência expedido pelo superior imediato, com 
data atualizada, cuja validade abrangerá apenas o período de 
vigência da designação.

C) No caso de acumulação de cargos o candidato deverá 
apresentar horário do cargo que pretende acumular, para verifi-
cação da compatibilidade.

D) O candidato que escolher vaga deverá assumir o exercí-
cio da designação no mesmo dia.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
TAUBATÉ
 Comunicado
Inscrições Deferidas AOE - pós-recurso
Processo Seletivo Simplificado Regional para contratação 

de Agente de Organização Escolar/2017
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Deter-

minado, – CE – CTD da Diretoria de Ensino - Região Taubaté, 
com fundamento no inciso X do artigo 115 da Constituição 
Estadual/1989, no inciso II do artigo 1º da Lei Complementar 
1.093, de 16-07-2009, regulamentada pelo Decreto 54.682, de 
13-08-2009, e de acordo com a Autorização Governamental 
publicada no Diário Oficial de 07-09-2017, retificado no Diário 
Oficial de 07-10-2017, torna pública a Relação dos Candidatos 
Deferidos após Recurso no Processo Seletivo Simplificado de 
Prova e Títulos, a ser realizado em nível Regional, em caráter 
excepcional, para contratação temporária de servidores para 
exercerem, em jornada completa de trabalho, a função de 
Agente de Organização Escolar, do Quadro de Apoio Escolar da 
Secretaria da Educação.

A Comissão Especial responsável pela coordenação e 
andamento do presente Processo Seletivo encontra-se cons-
tituída pela Portaria s/nº, de 02-05-2017, publicada em D.O. 
03-05-2017.

Candidatos com inscrição deferida (pós-recurso)
INSC. NOME RG
025 Diego Lessa Lopes 52.952.257-3
073 Marcia Correa de Araujo 16.253.774-8
336 Brian Thorben Andre 36.441.048-6
424 Juliana Jessica M. C. De Oliveira 48.759.376-5

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
VOTORANTIM
 Convocação
Edital de Convocação para realização da Prova
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determi-

nado–CE–CTD–Diretoria de Ensino Região de Votorantim, CON-
VOCA os candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado 
de Agente de Organização Escolar para a prestação da Prova 
Objetiva, de acordo com as seguintes orientações:

I-DATA E HORÁRIO DA APLICAÇÃO DA PROVA
1.A prova será realizada no dia 9-12-2017, conforme segue:
Início da Prova: 09h
Duração total da Prova: 03 (três) horas.
Locais de Provas:
Município de Araçoiaba da Serra–EE Profª. Maria Angélica 

Baillot
Endereço: Avenida Manoel Vieira, 587-Bairro Toledopolis–F.

(15) 3281-1400
Município de Capela do Alto–EE Cel.Pedro Dias de Campos
Endereço: Rua João Felipe, 200–Centro–F.(15) 3267-

1144/32671345
Município de Piedade–EE Profº.Carlos Augusto de Camargo
Endereço: Rua Vicente Garcia, 296–Centro – F.(15) 3244-

1312/32442042
Município de Pilar do Sul–EE.Vereador Odilon Batista 

Jordão
Endereço: Cel. Moraes Cunha, 969–Centro–F.(15) 3278-

3358/32781877
Município de Salto de Pirapora–EE.Jardim Primavera
Endereço: Rua Ovídio de Barros Leite, 190–Jardim Primave-

ra–F.(15) 3292-1515/32924220
Município de Tapiraí – EE Cel.João Rosa
Endereço: Avenida Santa Catarina, 57–Centro–F.(15) 3277-

1190/32771699
Município de Votorantim – EE Profº.Daniel Verano
Endereço: Rua Carlos Luvison–180–Parque Bela Vista–F.(15) 

32433367/32433299/32432987
2.O candidato deverá comparecer ao local de prova com 

antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, portando documen-
to de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, 
lápis 2 e borracha e comprovante de inscrição.

3.A identificação do candidato far-se-á mediante a indis-
pensável apresentação – em original – de um dos documentos: 
Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secreta-
rias de Segurança Públicas, pelas Forças Armadas, pela Polícia 
Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de 
Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe; Cer-
tificado de Reservista; Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
bem como Carteira Nacional de habilitação (com fotografia, na 
forma da Lei 9.503/97).

4.O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplica-
ção da prova depois de transcorrido o tempo mínimo de 50% da 
duração da respectiva prova.

II-OUTRAS DISPOSIÇÕES
1.Não será admitido na sala ou no local de prova o can-

didato que se apresentar após o horário estabelecido para o 
seu início.

2.O telefone celular, durante a aplicação da prova, deverá 
permanecer desligado.

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO

 Comunicado
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação - 

FDE comunica a CCB Construções e Serviços Eireli (CNPJ 
06.938.868/0001-13) que transcorrido o prazo para apresen-
tação do recurso, sem manifestação por parte da empresa, 
referente ao Contrato 70/00530/11/02 e Processo Administrativo 
70/00022/17, fica aplicada multa no valor de R$ 107.805,20, 

III - DOS REQUISITOS
1) Estar inscrito/cadastrado no processo regular de atribui-

ção de classes e aulas - 2018 e ter optado pela inscrição em 
projetos da pasta (CEL);

2) Ser Portador de diploma de licenciatura plena em Letras, 
com habilitação na língua estrangeira objeto da docência;

3) Ser Portador de diploma de licenciatura plena em qual-
quer componente curricular ou, nesta ordem sequencial, de 
diploma de curso de nível superior, do qual constem 160 (cento 
e sessenta) horas de estudos de uma das disciplinas da base 
nacional comum, com certificado de conclusão de curso especí-
fico de, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas no idioma 
pretendido, comprovando as competências e as habilidades 
básicas de leitura, escrita, conversação, fluência e entendimento, 
exigidas para a docência desse idioma;

4) Ser aluno de curso de licenciatura plena em Letras, 
preferencialmente de último ano, com habilitação na língua 
estrangeira objeto da docência.

Parágrafo único - Poderão, em caráter de absoluta excep-
cionalidade, ser atribuídas aulas do CEL a profissional gradu-
ado em curso de nível superior que seja portador de exame de 
proficiência linguística no idioma objeto da docência, quando 
comprovada a inexistência dos profissionais a que se referem 
os incisos deste artigo;

5) Entrevista para verificação da prontidão linguística e da 
prática pedagógica para ser considerado apto a ministrar aulas 
da língua pretendida (ficam dispensados da entrevista os candi-
datos credenciados em anos anteriores).

IV - DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
1) Cópia RG e CPF;
2) Cópia do Diploma do curso de Licenciatura Plena em 

Letras, ou Certificado de conclusão do referido curso com habi-
litação na língua estrangeira pretendida e respectivo Histórico 
Escolar.

3) Cópia Diploma de outras Licenciaturas ou Diploma de 
Curso Superior em outra área e Certificado de curso específico 
no idioma pretendido, comprovando as competências e as 
habilidades de leitura, escrita, conversação e entendimento oral 
exigidos no idioma a ser ministrado.

4) Cópia do Atestado/declaração de matrícula em 2016, no 
último ano do curso de Licenciatura Plena em Letras, com habi-
litação na Língua Estrangeira, objeto de docência, expedido pela 
instituição de ensino superior que estiver oferecendo o curso;

5) Atestado de tempo de serviço, expedido pela Unidade 
Escolar, computados em dias efetivamente trabalhado em CEL, 
no idioma pretendido, até a data base de 30-06-2017;

6) Atestado de tempo de serviço em dias no Magistério 
Público Oficial do Estado de São Paulo, até a data-base de 
30-06-2017 expedida pelo Diretor de Escola;

7) Atestado de tempo de serviço exercido no Magistério 
do ensino fundamental e/ou médio de qualquer esfera pública, 
contados até a data base de 30-06-2017 expedido pela autori-
dade competente;

8) Atestado de tempo de serviço na docência do idioma em 
que se inscreve, exercido em instituição privada, desde que de 
renomada competência, contados em dias efetivamente traba-
lhados até a data base de 30-06-2017;

9) Cópia de Certificado de curso de Língua Estrangeira e/ou 
extensão cultural com carga mínima de 30 horas, comprovada-
mente realizado nos últimos 04 anos, no Brasil ou no exterior, 
por instituições de reconhecida competência;

10) Cópia de comprovante de participação em orientação 
técnica promovida pela CGEB, nos últimos 04 anos, em parceria 
com instituições de renomada competência;

11) Cópia de Comprovante de proficiência no idioma em 
que se inscreve, através de exame realizado por instituição de 
renomada competência;

12)Cópia de diploma de mestre ou título de Doutor na 
Língua Estrangeira objeto da docência;

13) Comprovante de inscrição do processo de atribuição de 
classes e aulas e em projetos da pasta (CEL)para o ano letivo 
de 2017;

V - DA CLASSIFICAÇÃO
1) Os candidatos inscritos serão classificados em ordem 

decrescente, de acordo com o total da pontuação obtida, 
respeitando-se a ordem de prioridade quanto à habilitação/qua-
lificação e situação funcional, conforme o disposto na legislação 
pertinente à atribuição de aulas em vigor.

a) Quanto ao tempo de serviço:
1) Tempo de serviço exercido em Centro de Estudos de 

Línguas da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, 
contados até a data base de 30-06-2017: 0,005 por dia;

2) Tempo de serviço exercido no Magistério Público da 
Secretaria de Estado da educação de São Paulo no campo de 
atuação referente a aulas do ensino fundamental e/ou médio, 
contados até a data base de 30-06-2017: 0, 001 por dia;

3) Tempo de serviço exercido no Magistério do ensino fun-
damental e/ou médio de qualquer esfera pública, contados até a 
data base de 30-06-2017: 0, 001 por dia;

4) Tempo de serviço na docência do idioma em que se ins-
creve, exercido em instituição privada, desde que de renomada 
competência, contados em dias efetivamente trabalhados até a 
data base de 30-06-2017: 0, 002 por dia;

b) Quanto aos títulos específicos para o idioma pretendido:
1) Curso de Língua Estrangeira e/ou extensão cultural, com 

carga mínima de 30 horas, comprovadamente realizado nos 
últimos 04 anos, no Brasil ou no exterior, por instituições de 
reconhecida competência: 01 pontos por curso até o máximo 
de 03 pontos;

2) Orientação técnica promovida pela CGEB, nos últimos 04 
anos, em parceria com instituições de renomada competência: 
01 pontos por curso até o máximo de 05 pontos;

3) Certificado de exame de proficiência, último nível ou 
grau, no idioma em que se inscreve, através de documento 
expedido por instituição de renomada competência: 03 pontos;

4) Diploma de mestre ou título de Doutor na língua Estran-
geira objeto da docência 05 ou 10 pontos respectivamente (não 
cumulativos);

c) Entrevista: de 0 a 10 pontos;
VI - DO CRONOGRAMA
1) Entrevista: a ser agendada nos dias 11-12-2017, das 14h 

às 17h e 12-12-2017, das 8:30h às 12h na Diretoria de Ensino- 
Região de São Carlos.

2) Publicação da classificação inicial no site da Diretoria de 
Ensino http://desaocarlos.educacao.sp.gov.br: 15-12-2017.

3) Recurso: 18-12-2017 e 19-12-2017 na Diretoria de Ensino 
de São Carlos - Protocolo até as 17h

4) Publicação da classificação Final: 21-12-2017 em D.O.
5) Data e local da atribuição de aulas: serão divulgados pela 

Comissão de Atribuição de Aulas da DER São Carlos, por meio 
do endereço eletrônico http://desaocarlos.educacao.sp.gov.br

VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1) Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apre-

sentados no ato da inscrição, posteriormente não será realizada 
juntada de documentação.

2) O docente que desistir das aulas do Centro de Estudos 
de Línguas ficará impedido de concorrer a novas atribuições no 
decorrer do ano da desistência, conforme Artigo 16 da Resolu-
ção SE-44/2014.

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

4) O docente para o qual for atribuída classe não poderá 
exercer nenhuma outra atividade ou prestação de serviços 
que implique em afastamento das funções para as quais foi 
selecionado;

5) Os casos omissos serão resolvidos por comissão espe-
cífica.

III – DO PERÍODO
As inscrições para o credenciamento deverão ser realizadas 

no período de 30-11-2017 a 08-12-2017, das 08h30 às 17h30, 
no local acima indicado.

IV – DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CREDEN-
CIAMENTO

No momento da inscrição para o credenciamento de que 
dispõe o presente edital o candidato deve apresentar a seguinte 
documentação:

a) Comprovante de inscrição para o Processo de Atribuição 
de Aulas para o ano letivo de 2018, constando opção para 
atuação no projeto a que se refere o presente edital de cre-
denciamento, apontado no sistema Portalnet por ocasião da 
referida inscrição;

b) Contagem de Tempo para Atribuição de Classes/Aulas, 
com data base de 30-06-2017 (disponível no sistema Portalnet);

c) Declaração original assinada pelo Diretor de Escola, 
atestando, em dias, o tempo de atuação do candidato na função 
de Professor Mediador Escolar e Comunitário (PMEC), de todas 
as escolas nas quais o candidato tenha atuado nesta função;

d) Apresentar proposta escrita de atuação como Professor 
Mediador Escolar e Comunitário (PMEC), fazendo constar nessa 
proposta as razões pelas quais deseja exercer a mediação, uti-
lizando como referência as atribuições descritas no item I, § 6º, 
do artigo 7º, da Resolução SE 41/2017;

e) Cópia de certificados de cursos e/ou comprovação de 
participação em ações ou projetos relacionados a temas como 
Direitos Humanos, Proteção Escolar, Mediação de Conflitos, 
Justiça Restaurativa, Bullying, Articulação Comunitária, dentre 
outros, caso o candidato possua;

f) Cópia de documentos pessoais – RG e CPF.
V – DA ORDEM DE PRIORIDADE PARA O EXERCÍCIO
Os candidatos credenciados de acordo com as faixas esta-

belecidas no presente edital obedecerão a ordem de prioridade 
para indicação do Professor Mediador Escolar e Comunitário 
pelas Unidades Escolares, nos termos do artigo 6º, da Resolução 
SE 41/2017, qual seja:

a) Faixa I – Professor Readaptado, verificada a compatibili-
dade de seu rol de atribuições;

b) Faixa II – Docente Titular de Cargo, na situação de Adido;
c) Faixa III – Docente Ocupante de Função Atividade, que 

esteja cumprindo horas de permanência correspondente à carga 
horária mínima de 12 horas semanais;

d) Faixa IV – Docente classificado na Unidade Escolar com 
aulas regulares atribuídas, cuja carga horária total possa ser 
completada na conformidade da legislação vigente.

VI – DA CLASSIFICAÇÃO
Os candidatos que fizerem a inscrição para o credenciamen-

to serão classificados dentro das faixas mencionadas acima, de 
acordo com a somatória da seguinte pontuação:

a) Tempo de serviço prestado no Magistério Publico Oficial 
da SEE/SP - data base de 30-06-2017, atribuindo-se o valor de 
0,001 ponto para cada dia de exercício;

b) Certificados de cursos e/ou comprovação de participação 
em ações ou projetos relacionados a temas como Direitos 
Humanos, Proteção Escolar, Mediação de Conflitos, Justiça 
Restaurativa, Bullying, Articulação Comunitária, dentre outros, 
atribuindo-se para cada certificado e/ou comprovante de parti-
cipação, o valor de 1,0 (um) ponto, podendo o candidato somar 
no máximo 10 (dez) pontos;

c) Tempo de exercício na função de Professor Mediador 
Escolar e Comunitário (PMEC), atribuindo-se o valor de 0,001 
ponto para cada dia de exercício, podendo o candidato somar 
até no máximo 10 (dez) pontos.

VII – DA DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS INSCRI-
ÇÕES DEFERIDAS E DAS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS

A classificação das inscrições deferidas, bem como a relação 
das inscrições indeferidas será publicada no site da Diretoria de 
Ensino - Região de Piraju, às 17h, do dia 11-12-2017.

VIII – DOS RECURSOS
Os candidatos poderão apresentar recurso questionando a 

classificação das inscrições deferidas, bem como o indeferimento 
de inscrições, até às 17h do dia 12-12-2017.

IX – DO RESULTADO FINAL
A classificação final do processo de credenciamento de Pro-

fessor Mediador Escolar e Comunitário (PMEC) será publicada 
no dia 14-12-2017.

X – DA ATRIBUIÇÃO DO POSTO DE TRABALHO DE PROFES-
SOR MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO AO PROFISSIONAL 
CREDENCIADO

a) Aguardar relação de escolas com direito a contar com 
Professor Mediador Escolar e Comunitário (PMEC) nos termos 
do artigo 6º da Resolução SE 41/2017, bem como o Cronograma 
de Atribuição de Aulas/Classes de 2018;

b) Aguardar atendimento à prerrogativa instituída pelo 
parágrafo 9º, do artigo 7º, da Resolução SE 41/2017, que faculta 
ao Diretor de Escola, em articulação com a Gestão Regional do 
Sistema de Proteção Escolar, atribuir a carga horária de PMEC 
para professor da própria escola;

c) Submeter-se a entrevista individual a ser realizada nos 
termos da Resolução SE 41/2017;

d) A função de Professor Mediador Escolar e Comunitário 
(PMEC) será atribuída para professor da própria Unidade Escolar, 
devidamente inscrito, credenciado e classificado, observando-se 
a ordem apresentada nas Faixas descritas no Item V deste Edital 
(Da Ordem de Prioridade para o Exercício);

e) Na impossibilidade de atribuição a docente da própria 
Unidade Escolar, que atenda os requisitos legais vigentes, o 
Diretor de Escola poderá oferecer a função em processo de 
atribuição para candidatos credenciados de outras Unidades 
Escolares da Diretoria de Ensino.

XI – DA CARGA HORÁRIA
O Professor Mediador Escolar e Comunitário (PMEC) exer-

cerá suas atribuições com carga horária disciplinada nos termos 
dos §§ 1º, 2º e 4º, do artigo 7º, da Resolução SE 41/2017.

XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresen-

tados no ato da inscrição para o credenciamento, sendo vedada 
a sua juntada posterior.

Novas orientações publicadas pelos Órgãos Centrais da SEE/
SP poderão determinar alterações no presente edital.

Os casos omissos no presente edital serão analisados pela 
Comissão Regional do Projeto e pela Comissão de Atribuição de 
Aulas/Classes da Diretoria de Ensino.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SÃO 
CARLOS
 Comunicado
Edital 82/2017
A Diretoria de Ensino - Região de São Carlos torna público 

o Edital de Abertura de Inscrição para Credenciamento de Pro-
fessores de Educação Básica II, titulares de cargo e candidatos 
à contratação, interessados em atuar no Centro de Estudo de 
Línguas - CEL - desta Diretoria de Ensino, em 2018, conforme 
Resolução SE 44, de 14-08-2014, Resolução SE 83, de 05-11-
2009, alterada pela Resolução SE 33, de 23-03-2010, Resolução 
SE 03, de 28-01-2011, Resolução SE 87, de 30-11-2009, e Reso-
lução SE 89, de 29-12-2011, alterada pela Resolução SE 08, de 
15-02-2011, na seguinte conformidade:

I - DOS IDIOMAS:
1) Espanhol
2) Francês
5) Italiano
6) Alemão
7) Inglês
II - DA INSCRIÇÃO
1) Datas, Horário, Local
Período: 06-12-2017 e 07-12-2017,
Horário: das 8h30min às 11h, e das 14h30min às 17h
Local: Diretoria de Ensino - Região de São Carlos/NAP - Rua 

Conselheiro Joaquim Delfino, 180 - Jardim Centenário.
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