
Diretoria de Ensino – Região de Diadema   
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE 
CLASSES/AULAS “Durante o Ano”  

 
Data: 09.08.16 

 
Horário: 9h00 

Local: Diretoria de Ensino Região de Diadema 
Endereço: Rua Cristóvão Jaques, 113, Vila Nogueira, Diadema – SP- 

(Salão Subsolo) 
  

A Dirigente Regional de Ensino de Diadema CONVOCA  para a sessão de 
ATRIBUIÇAO DE CLASSES / AULAS, em 09.08.2016,  os professores 
inscritos para reger classe ou ministrar aulas no decorrer do ano letivo 
2016 e os professores PEB II remanescentes do Concurso 
Público/2014, conforme determinam a Resolução SE 75 de 28/11/2013 
alterada pela Resolução SE 70 de 29/12/2014, pela Resolução SE 
5/2016 e a autorização de contratação excepcional - Processo SE-059-
2016, publicado no DOE em 28/04/2016.  

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. Comparecer no local e hora marcados, com RG, diploma e 

histórico escolar, CREF (educação física) e protocolo de inscrição 

no GDAE.  Se estudante deverá apresentar atestado de matrícula 

e histórico escolar. Trazer   declaração de horário se já tiver aulas 

atribuídas em outra Unidade Escolar.   

 
2. Docentes Remanescentes  com contrato eventual “V”, poderão 

ter aulas atribuídas e terem seu contrato transformado em “O”.  

3. Docentes Remanescentes de Concurso, sem contrato celebrado, 

também poderão participar da atribuição e terem a abertura de 

contrato “O”. 



 
4. Docentes que já estão na rede, com contrato eventual “V”, 

poderão ter aulas atribuídas e terem seu contrato transformado 

em “O”. 

 

5. O atendimento de abertura de contrato temporário categoria “O” 

a que se refere os  itens 2, 3 e 4 desse edital obedecerão a cota 

limite de contratação, nos termos da autorização Processo SE-

059-2016.   

 

6. Os docentes cadastrados de outra diretoria, poderão participar da 

atribuição após o atendimento aos docentes inscritos e 

remanescentes do concurso da Diretoria  de Ensino de Diadema.  
 
 

7. Não será permitida a abertura de novos contratos eventuais “V”.  

 

8. O saldo de aulas informando as classes e aulas, quantidade, 

período, disciplina,  escola, será publicado na sexta-feira a tarde, 

05.08.16, no site dediadema.educacao.sp.gov.br 

 

9.  Seguem anexas a esse Edital, as listas de professores PEBII, 

remanescentes do concurso PEBII/2014, por disciplina.  

 

        Liane de Oliveira Bayer                                                                                                                    

Dirigente Regional de Ensino      


