
112 – São Paulo, 123 (207) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 1º de novembro de 2013

70/2011, a ser apurada após o término do processo inicial de 
atribuição de classes e aulas do ano em curso;

4) (Resolução 70 - artigo 7º) – O professor responsável pela 
sala ou ambiente de leitura não poderá ser substituído e perderá 
as horas correspondentes ao gerenciamento em qualquer das 
seguintes situações:

4,1 - a seu pedido, mediante solicitação expressa;
4.2 - a critério da administração, em decorrência de:
4.2.1 - não corresponder às expectativas de bom desem-

penho, em especial em termos de assiduidade e compromisso;
4.2.2 - entrar em afastamento, a qualquer título, por período 

superior a 15 dias, exceto em situação de férias.
5 - Na hipótese de o professor não corresponder às atri-

buições da Sala ou Ambiente de Leitura, a perda das horas de 
gerenciamento será decidida conjuntamente pela direção da 
unidade escolar e pelo supervisor de ensino da escola, devendo 
ser justificada e registrada em ata.

6 - O docente que perder a sala ou o ambiente de leitura, 
em qualquer das situações previstas neste artigo, somente 
poderá concorrer à nova atribuição no ano letivo subsequente.

7 - Exclui-se da restrição prevista no parágrafo anterior, a 
docente cuja perda da Sala ou do Ambiente de Leitura tenha 
ocorrido em virtude de concessão de licença à gestante.

8 - (Resolução SE 70 - artigo 8º) – 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.

9 - Os casos omissos serão analisados pela Comissão de 
Atribuição de Classes e/ou Aulas da Diretoria de Ensino.

 
FICHA DE INSCRIÇÃO nº
PROCESSO DE SELEÇÃO DE DOCENTE RESPONSÁVEL PELA 

SALA OU AMBIENTE DE LEITURA
Ilmo (a)
Sr. (a) Dirigente Regional de Ensino da _______________

_________________________________
 
Venho por meio desta requerer minha inscrição no Processo 

de Seleção de Docente Responsável pela Sala ou Ambiente de 
Leitura e declaro estar ciente do disposto no Edital publicado 
nos dias 01, 04 e 05/11/2013.

Unidade Escolar de Classificação:
Categoria
Jornada
Processo Seletivo
Nome:
RG:
CPF:
RSPV:
Endereço:
Telefone:
Data:
Assinatura:
Protocolo:
Inscrição para Professor da Sala/Ambiente de Leitura das 

Escolas da Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes conforme 
Edital publicado no DOE___/___/________.

Inscrição nª data: assinatura
 Notificação
O Dirigente Regional de Ensino, atendendo o disposto no 

artigo 1º do Decreto nº 58.140, de junho de 2012, que acres-
centou os §§ 1º a 11º do artigo 14 do Decreto nº 54.682, de 
13 de agosto de 2009, que regulamentou a Lei Complementar 
nº 1.093, de 16 de julho de 2009, tendo em vista o noticiado 
descumprimento contratual com base no inciso IV do artigo 
8º da referida Lei Complementar, sujeitando o interessado à 
possibilidade de rescisão contratual, NOTIFICA Paugo dos Santos 
Cecílio, CIRG nº 42.390.524-7, para apresentação de defesa, no 
prazo de 03 (três) dias, a contar da publicação, nos autos do 
procedimento administrativo nº 002112/0024/2013, em trâmite 
nesta Diretoria de Ensino – Região de Mogi das Cruzes, situada 
na Rua Antonio Cândido Vieira, 451 – Centro – Mogi das Cruzes.

 DIRETORIA DE ENSINO 
- REGIÃO DE OSASCO
 Convocação
Processo Seletivo Simplificado de Agente de Organização 

Escolar - 2013
Edital de Convocação para realização da Prova.
O Dirigente Regional de Ensino convoca os candidatos 

inscritos no Processo Seletivo Simplificado de Agente de Orga-
nização 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 10/11/2013, conforme 

segue:
Local: E.E. Prof. José Liberatti, rua Castelo Branco, 250 

Centro de Osasco
Início da Prova: 8:00 horas
Duração total da Prova: 03 (três) horas.
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 nº 2, 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 nº 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.

3. Em hipótese alguma haverá vista de prova, seja qual for 
o motivo alegado.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE JALES
 Comunicado
A Dirigente Regional de Ensino torna público a relação de 

alunos do CEL EE Prof. Carlos de Arnaldo Silva, em Jales, e do 
CEL EE Prof. Itael de Mattos, em Santa Fé do Sul, classificados ao 
Prêmio Intercâmbio Internacional 2013, nos termos do Decreto 
nº 59.504, de 05-09-2013 c/c instrução especial, publicada em 
D.O. de 05-10-2013, conforme segue:

Destino Argentina (idioma espanhol), vagas 05.
CLASSIFICAÇÃO - NOMES; RA; NOTA PROVA OBJETIVA; 

NOTA PROVA DISSERTATIVA; NOTA FINAL
1 - LISSA KIDO HIGASHIZAWA; 103.351.301-5; 19; 10; 29
2 - LUCAS DE SOUSA JUSTINO; 44.425.743-3; 19; 10; 29
3 - ÉVILLYN DOS SANTOS ZACHEO; 40.717.319-5; 19; 10; 29
4 - NATÁLIA RODRIGUES TRINDADE; 41.115.990-2; 19; 

9.50; 28.50
5 - ALMERINDA KEILA OLIVEIRA DA SILVA; 100.016.460-3; 

18; 10; 28
Destino Argentina (idioma espanhol), aluna suplente:
CLASSIFICAÇÃO - NOMES; RA; NOTA PROVA OBJETIVA; 

NOTA PROVA DISSERTATIVA; NOTA FINAL

a mudança de sua sede de exercício, nos termos da legislação 
pertinente.

2.2 - docente titular de cargo, na situação de adido, que 
esteja cumprindo horas de permanência na composição da 
Jornada Inicial ou da Jornada Reduzida de Trabalho Docente;

2.3 - docente ocupante de função-atividade, abrangido 
pelas disposições da Lei Complementar 1.010/2007, que esteja 
cumprindo horas de permanência correspondentes à carga 
horária mínima de 12 horas semanais.

2.3.1 – Na ausência de docentes que estejam cumprindo 
exclusivamente horas de permanência, poderá haver atribuição 
de sala ou ambiente de leitura ao ocupante de função-atividade 
abrangido pelas disposições da Lei Complementar 1.010/2007, 
que já possua carga horária atribuída no processo regular de 
atribuição de classes e aulas desde que seja compatível com 
a carga horária do gerenciamento da sala/ambiente de leitura.

2.3.2 - Para os docentes a que se referem os itens 2.2, 2.3 e 
2.3.1 somente poderá haver atribuição de sala ou ambiente de 
leitura na comprovada inexistência de classe ou de aulas de sua 
habilitação/qualificação que lhe possam ser atribuídas, em nível 
de unidade escolar e também de Diretoria de Ensino;

3 - Atender ao perfil: o docente, no desempenho de suas 
funções como responsável 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 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;
4 - Estar inscrito no processo anual de atribuição de classe 

ou aulas, ter participado do processo seletivo e estar inscrito 
para participar no projeto da pasta: Salas ou ambientes de 
Leitura.

II – Das Inscrições
 Período de Inscrição de 06 a 29 de novembro de 2013.
Horário: das 09h00min às 12h00min e das 13h00min
às 17h00minutos.
LOCAL: Protocolo da Diretoria de Ensino da Região de Mogi 

das Cruzes – Rua Dom Antonio Cândido Vieira, n° 451 – Centro 
– Mogi das Cruzes – São Paulo SP, devendo para tanto, apresen-
tar cópias reprográficas dos seguintes documentos:

a) Diploma de Licenciatura Plena
b) RG e CPF
c) Anexo I de Tempo de Serviço (data base 30/06/2013)
d) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada
e) Cópia do último holerith
III – Das Atribuições da Função
(Resolução SE 70/2011 - artigo 3º)– As salas ou ambientes 

de leitura contarão com um professor responsável por seu fun-
cionamento, a quem caberá:

1 – comparecer a Orientações Técnicas, atendendo à convo-
cação ou indicação específica;

2 – participar das reuniões de aulas de trabalho pedagógico 
coletivo (ATPCs) realizadas na escola, para promover sua própria 
integração e articulação com as atividades dos demais profes-
sores em sala de aula;

3 – elaborar o projeto de trabalho de acordo com a propos-
ta pedagógica da escola;

4 – planejar e desenvolver com os alunos atividades 
vinculadas à proposta pedagógica da escola e à programação 
curricular;

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

6 – selecionar e organizar o material documental existente;
7I – 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.

Parágrafo único – As escolas com mais de dois turnos de 
funcionamento poderão contar com mais um professor respon-
sável pela sala ou ambiente de leitura.

IV – Da Carga Horária:
O docente selecionado cumprirá uma das seguintes cargas 

horárias:
(Resolução 70/11 artigo 5º) – O professor selecionado e 

indicado para atuar na Sala ou Ambiente de Leitura exercerá 
suas atribuições com uma das seguintes cargas horárias:

1 – 40 horas semanais, sendo:
a) 32 aulas de 50 minutos em atividades com alunos;
b)16 aulas de 50 minutos de trabalho pedagógico, das quais 

3 aulas cumpridas na escola, em atividades coletivas, e 13 horas 
em local de livre escolha do docente;

2 – 24 horas semanais, sendo:
a) 19 aulas de 50 minutos em atividades com alunos;
b) 9 aulas de 50 minutos de trabalho pedagógico, das quais 

2 aulas cumpridas na escola, em atividades coletivas, e 7 horas 
em local de livre escolha do docente.

2.1 - Tratando-se de readaptado, o docente cumprirá a carga 
horária fixada em sua Apostila de Readaptação, que não poderá 
ser inferior a 24 horas semanais incluídas as correspondentes 
aulas de trabalho pedagógico (ATPCs e ATPLs) a que faz jus.

2.2 O professor, no desempenho das atribuições relativas 
à sala ou ambiente de leitura, usufruirá férias de acordo com o 
calendário escolar juntamente com seus pares docentes.

3 - A carga horária atribuída ao docente, ou carga horária 
do readaptado se for o caso, deverá ser distribuída pelos 5 dias 
úteis da semana, contemplando por dia, no mínimo, dois turnos 
de funcionamento da unidade escolar, de acordo com o horário 
de funcionamento fixado para a sala ou ambiente de leitura,e 
respeitando para a carga horária total do professor, o limite 
máximo de 9 aulas (oito horas) diárias de trabalho, incluindo 
as ATPCs.

V - Da Seleção:
Para fins de seleção serão considerados:
1 - Projeto de trabalho elaborado para a escola de interesse 

nos termos da Resolução SE 15/09 e Resolução SE 70/11 que 
deverá contemplar: identificação, público alvo, justificativa, 
objetivos, ações, estratégias, período de realização e avaliação. 
(Referências Bibliográficas: anexo 2 da Instrução Conjunta 
CENP/DRHU de 04/03/09).

2 - Entrevista com o candidato à Sala de Leitura pela Dire-
ção de Escola em data agendada posteriormente ao término das 
inscrições na Diretoria de Ensino.

 VI – Das Disposições Finais
1) O candidato que deixar de comprovar alguma das exi-

gências do presente edital terá sua inscrição indeferida.
2) Ao final do ano letivo, poderão ser reconduzidos os 

docentes readaptados que atuaram nas Salas ou Ambientes de 
Leitura, desde que avaliados positivamente.

3) Para a recondução do docente não readaptado, além do 
desempenho a que se refere o inciso anterior, o atendimento 
à condição estabelecida no § 3º do artigo 4º da Resolução SE 

 Escolas Estaduais 
de Ensino Fundamental e Médio
 E.E. BATUÍRA
Notificação
A E.E. Batuíra, situada à Rua Tupi n° 95, Centro - Poá - SP, 

notifica Priscila Ramos de Oliveira, PEB II, RG 28.019.113, para 
que compareça a esta UE, na data de 4-11-2013, às 9 horas da 
manhã, para tratar de assuntos referentes a sua vida funcional.

 DIRETORIA DE ENSINO 
- REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES
 Comunicado
1º CREDENCIAMENTO – PROJETOS DA PASTA
PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO 2014
A Dirigente Regional de Ensino, com base na legislação 

vigente – Resolução SE 89 de 29-12-2011, Resolução SE 07 de 
20-01-2012, Resolução SE 10 de 24-01-2012 e Instrução Con-
junta CGEB/CGRH de 03-02- 2012, comunica aos interessados a 
abertura de credenciamento para o processo seletivo específico 
para atuar no SPEC - Projeto do Sistema de Proteção Escolar 
como PMEC – Professor Mediador Escolar e Comunitário em 
escolas pertencentes à Diretoria de Ensino da Região de Mogi 
das Cruzes para o ano de 2014.

I – DO PROCESSO DE SELEÇÃO
1.1. A seleção dos docentes candidatos ao exercício de 

Professor Mediador Escolar e Comunitário será realizada pelos 
responsáveis pela Gestão Regional do Sistema de Proteção Esco-
lar na Diretoria de Ensino, acompanhados pela Comissão de Atri-
buição de Classes e Aulas e pelos Diretores de Escola, por meio 
de análise dos documentos apresentados no ato da inscrição e 
entrevista individual do docente candidato. A avaliação de perfil 
levará em conta as atribuições do Professor Mediador Escolar 
Comunitário, descritas no Artigo 10 da Resolução SE 07/2012:

I - adotar práticas de mediação de conflitos no ambiente 
escolar e apoiar o desenvolvimento de ações e programas de 
Justiça Restaurativa;

II - orientar os pais dos alunos, ou responsáveis, sobre o 
papel da família no processo educativo;

III - analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que 
possam estar expostos os alunos;

IV - orientar a família, ou responsáveis, quanto à procura de 
serviços de proteção social;

V - identificar e sugerir atividades pedagógicas complemen-
tares, a serem realizadas pelos alunos fora do período letivo;

VI - orientar e apoiar os alunos na “prática de seus estu-
dos.” (NR)

São critérios para a avaliação da entrevista:
I. Clareza na exposição.
II. Conteúdo pertinente à carta de motivação.
III. Conhecimento das atribuições do PMEC, relacionadas no 

item 1.1 deste edital.
II. DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO DA INSCRIÇÃO:
a) Ficha de inscrição em anexo a este edital (preenchida e 

assinada pelo candidato e Diretor de Escola)
b) Carta de motivação e demais documentos que compro-

vem participação prévia em ações ou projetos relacionados aos 
temas afetos à Proteção Escolar.

c) Carta de Indicação do Diretor de Escola e cópia do Rol de 
Atribuições estabelecido pela Comissão de Assuntos de Assistên-
cia à Saúde – CAAS (docente readaptado).

d) Comprovante de inscrição no processo regular de atribui-
ção de aulas/classes/projetos de 2014.

Atenção: Não será recebida inscrição via postal, fax, inter-
net ou fora do período estabelecidos neste edital e inscrição de 
candidatos com documentos incompletos sob pena de indeferi-
mento da inscrição.

III - CRONOGRAMA:
Período Inscrição:
31/10/13 a 25/11/13
Publicação dos Candidatos com Inscrição Indeferida
27/12/13
Período de Recurso da Inscrição:
28 e 29/12/13
Publicação dos Candidatos deferidos com Cronograma 

para Entrevista:
02/11/13
Publicação da Classificação Final:
12/12/13
LOCAL: Diretoria de Ensino da Região de Mogi das Cruzes 

– Núcleo de Administração (Setor de Protocolo). Rua Dr. Antonio 
Cândido Vieira, 451, Centro. Mogi das Cruzes. São Paulo.

IV – RELAÇÃO DE VAGAS:
Será divulgada oportunamente através do site http://demo-

gidascruzes.edunet.sp.gov.br e afixada na Diretoria de Ensino.
V – ATRIBUIÇÃO:
5.1. No ato da atribuição o docente candidato CLASSIFICA-

DO no processo seletivo deverá, obrigatoriamente, apresentar 
uma declaração de horário atualizada da Unidade Escolar com 
assinatura do Diretor de Escola.

* Docente Efetivo: Consulta PAEC – OPÇÃO 7.5 compro-
vando CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA COM JORNADA REDUZIDA 
NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS.

* Docente OFA: Consulta PAEC – OPÇÃO 7.5 comprovando 
CARGA HORÁRIA ATRIBUÍDA classe/aulas 2014 (solicitar na UE).

5.2. A data da atribuição será divulgada posteriormente na 
Diretoria de Ensino – Região Mogi das Cruzes e no site http://
demogidascruzes.edunet.sp.gov.br

5.3. A atribuição da carga horária destinada ao projeto 
será preferencialmente a Jornada Integral de Trabalho Docente 
(carga horária de 40 horas semanais) distribuídas de acordo com 
a prioridade da Unidade Escolar de atuação, conforme disposto 
na legislação vigente.

5.4. A atribuição da carga horária correspondente a Jornada 
Inicial de Trabalho docente (carga horária de 24 horas semanais, 
para docente com até 13 aulas atribuídas) distribuídas de acor-
do com a prioridade da Unidade Escolar de atuação, conforme 
disposto na legislação vigente.

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Dados não constantes deste edital serão definidos 

posteriormente pelos órgãos superiores.
Os professores readaptados só poderão ser designados na 

escola sede de controle de frequência.
Equipe Regional de Gestão do SPEC
 Comunicado
Edital do Processo de Seleção de Professor Responsável 

pela Sala de Leitura.
A Dirigente Regional de Ensino torna público a abertura 

de inscrição específica para o processo seletivo para Professor 
Responsável pela Sala/Ambiente de Leitura, aos docentes, 
interessados em atuar no ano de 2014 nas Unidades Escolares 
desta Diretoria de Ensino no presente projeto, nos termos da 
Resolução SE 15 de 18 de fevereiro de 2009, Resolução SE 70 
de 21/10/2011, Resolução SE 89 de 29 de dezembro de 2011, 
Resolução SE 08 de 20/01/2012, Resolução SE 10 de 23/01/2012, 
Resolução SE 69 de 27/06/2012, Portaria CGRH nº 11 de 
05/08/13 e Resolução SE 60 de 30/08/2013.

I – Dos Requisitos:
(Resolução 70/2011 - artigo 4º) – São requisitos à seleção 

de docente para atuar nas salas ou ambientes de leitura:
1 – ser portador de diploma de licenciatura plena;
2 – possuir vínculo docente com a Secretaria de Estado 

da Educação em qualquer dos campos de atuação, observada 
a seguinte ordem de prioridade por situação funcional, sendo:

2.1 - docente readaptado;
2.1.1 – O docente readaptado somente poderá ser incum-

bido do gerenciamento de sala ou ambiente de leitura que 
funcione no âmbito da própria unidade escolar, devendo, para 
atuar em escola diversa, solicitar e ter previamente autorizada 

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 5
 Convocação
O Dirigente Regional de Ensino convoca os inscritos e 

classificados nesta Diretoria de Ensino, nos termos da Res. SE 
88/2011- Classe de Suporte Pedagógico para sessão de atribui-
ção de Supervisor de Ensino conforme segue:

01 cargo em substituição de Supervisor de Ensino
Local: Sede da Diretoria de Ensino Região Leste 5
Rua Celso de Azevedo Marques, 502 – Parque da Mooca
Data: 05/11/2013 – às 09:00 horas
Deverão ser observados artigo 3º, § 3º e artigo 7º, inciso I, 

II da Res SE 88/2011.
Os candidatos que acumulam cargo ou função deverão 

comparecer munidos da declaração de horário, assinada pelo 
superior imediato.

 Licitação de Cantina Escolar
Edital do Processo de Licitação para Administração da Can-

tina Escolar da EE Profª Maria da Glória Costa e Silva.
A Diretoria Executiva da Associação de Pais e mestre da 

EE Profª Maria da Glória Costa e Silva à Rua DR. Monteiro de 
Barros, 110 – São Paulo, 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 05/11/2013 a 08/11/2013 no horário das 15:00 ás 
19:00h. mediante a comprovação do recolhimento de R$ 38,74 
correspondente a 2 (duas) UFESP’s, em nome da APM junto ao 
Banco do Brasil Agência 6929-9, Conta Corrente 1216-5, sem 
devolução.

As propostas deverão ser encaminhadas em envelopes 
lacrados para o mesmo local até o dia 20/11/2013, às 20 horas. 
A abertura dos envelopes contendo as propostas será realizada 
em sessão pública no dia 26/11/2013 ás 19:00h, nas dependên-
cias da Escola, pela Comissão Julgadora designada pelo Diretor 
executivo da APM.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO NORTE 1
 Convocação
Atribuição nos termos da Res. Se 88/2011. Classe: Super-

visor de Ensino.
A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os candida-

tos inscritos e classificados nesta Diretoria, nos termos da Res. 
SE 88/2011, para sessão de escolha de dois cargo em substitui-
ção, 02 Supervisores de Ensino, conforme segue:

Data da Sessão de atribuição: dia 01-11-2013
Horário: 9 h.
Local: Sede desta Diretoria de Ensino.
Rua Faustolo, 281 – Água Branca – São Paulo – SP.
Observação: O interessado deverá apresentar:
1. Termo de Anuência do Superior Imediato;
2. Declaração do Superior Imediato, com data atualizada, 

informando se o candidato sofreu penalidades, por qualquer tipo 
de ilícito, nos últimos 5 (cinco) anos;

3. Declaração expedida pelo Superior imediato, com data 
atualizada, informando se o candidato desistiu de designação 
anterior ou teve cessada designação, nos últimos 3 (três) anos, 
relativa ao artigo 22 da Lei Complementar 444/85;

4. Em caso de acumulação de cargo ou função deverão 
apresentar Declaração de Horário de Trabalho atualizada, assi-
nada pelo Superior Imediato.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO NORTE 2
 Convocação
A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os candida-

tos inscritos e classificados nesta Diretoria de Ensino na Classe 
de Suporte Pedagógico - nos termos da Resolução SE 88/2011, 
para concorrer a 1 (um) Cargo em substituição de Supervisor 
de Ensino.

Data da sessão de atribuição: 01 de novembro de 2013.
Horário – 9 horas
Local da Atribuição: Rua Plínio Pasqui, 217 - Parada Inglesa
Obs.: No caso de acumulação, trazer o horário do Cargo/ 

função com o qual pretende acumular, o interessado deverá 
apresentar Termo de Anuência.

 DIRETORIA DE ENSINO 
- REGIÃO DE ITAPECERICA DA SERRA
 Comunicado
Classificação do processo seletivo Prêmio Mobilidade Inter-

nacional
O Dirigente Regional de Ensino, tendo em vista a realiza-

ção da prova realizada em 20/10/2013, na Diretoria de Ensino 
Região de Itapecerica da Serra, para o Prêmio de Intercâmbio 
Internacional, nos termos do Decreto nº 59.504/2013 e Instru-
ção Especial, de 04/10/2013 – D.O. de 05/10/13, que dispõe 
sobre o Prêmio Intercâmbio Internacional, instituído pela Lei 
nº 14.923/2013, torna público o resultado final dos alunos 
aprovados e classificados em ordem decrescente na Língua 
Estrangeira Moderna:

Idioma Inglês
Destino: Inglaterra

Nome RG Nota Situação
Darlene Gomes da Silva 39.100.079-2 25,5 Habilitada

Idioma Francês
Destino: França

Nome RG Nota Situação
Ashley Oliveira Cedraz 52.429.569-4 27,0 Habilitada
Amanda Marques dos Santos 40.806.268-X 23,5 Habilitada
Jacqueline Duarte Sugiyama 45.567.880-7 23,0 Habilitada
Ana Caroline Moreira Pina 102676284-4 22,5 Suplente

 DIRETORIA DE ENSINO 
- REGIÃO DE ITAQUAQUECETUBA
 Notificação
A Comissão de Apuração Preliminar de Natureza investi-

gativa, que averigua indícios de fatos pretensamente ilícitos 
ocorridos na EE Parque Piratininga II, em Itaquaquecetuba, 
em virtude do Processo nº 0000372/0022/2013, Notifica Jorge 
Ferreira Lima , RG 24.377.778-4, PEB-II, para ofertar recurso, 
em querendo, nos termos do artigo 58, VII da lei estadual nº 
10.177/98, às 14:00 horas do dia 31/10/2013, na Sede da 
Diretoria de Ensino - Região Itaquaquecetuba, à Rua Jundiaí, 84, 
Monte Belo - Itaquaquecetuba.

Convocação
Convocamos os profissionais abaixo relacionados para par-

ticiparem da Orientação Técnica “Fórum de Educação Física nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Mostra de Boas Práticas”, 
nos termos artigo 8º da Resolução SEE 58/2011, alterada pela 
Resolução SEE 43, de 12/04/2012.

Público Alvo: Professores e PCNP de Educação Física PC e 
PCNP dos ano Iniciais do Ensino Fundamental

Data: 5, 6, 7 e 8 de novembro de 2013 Horário: das 8h30m 
às 17h30m

Local: Colônia de Férias do Sindicato dos Empregados, Ven-
dedores e Viajantes do Comércio do Estado de São Paulo – na 
Avenida dos Sindicatos,1083 – Praia Grande – São Paulo -– S. P.

Programa: 808
Ação: 5148 (Ensino Fundamental)
PCNP de Ed. Física Rose Ribeiro Barbosa- RG 28.709.293-8
PCNP Anos Iniciais Oziel Albuquerque de Souza RG 

50.571.973-X
PC Marcelo Duarte Lima RG 24.694.210-1
Professores: Dionéia Cassiana da Silva RG 25.749.769-9; 

Maiara Rosa S Andrade Rg 33.795.302-8; Roberta Cristina da 
S Nunes RG 43.317.180; Ewerton R da Silva RG 45.838.507.

Monica Oliveira
Realce


