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 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE ASSIS 

 

  
 EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PROFESSORES INTERESSADOS EM ATUAR 

NAS UNIDADES PRISIONAIS NO ANO LETIVO 2017– PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
NAS PRISÕES (PEP) 

             
 Considerando o disposto no Decreto nº 57.238, de 17/08/2011, nos termos da Resolução SE 
75/2013 e da Resolução Conjunta SE/SAP 1 de 16/01/2013 alterada pela Resolução Conjunta 

SE-SAP 1/2014, a Dirigente Regional de Ensino da Região de Assis torna pública a 
abertura de inscrições para o processo de credenciamento de docentes não efetivos 
interessados em atuar nas classes em funcionamento dentro dos estabelecimentos penais 
jurisdicionados a esta Diretoria de Ensino  na seguinte conformidade:  
 

 
 I – Do Objetivo  
 
Assegurar a oferta de escolarização de ensino fundamental e médio para jovens e adultos 
reclusos em estabelecimentos penais. 
 
II - Do Projeto Pedagógico  
 
Será desenvolvido na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, caracterizando-se 
basicamente pela oferta de curso fundamental, anos iniciais e finais e ensino médio; pela 
instalação de classes multisseriadas, por uma organização curricular que se desenvolverá por 
meio de eixos temáticos, que visarão promover uma efetiva interação entre os conteúdos 
formais previstos e as experiências de vida que singularizam esses jovens e adultos. 
 
 

III - Das Unidades Prisionais e Escolas Vinculadoras 

 

             Penitenciária de Assis – EE  Clybas Pinto Ferraz  

             Penitenciária de Florínea -  E E Teófilo Elias 

       Penitenciária de Paraguaçu Paulista - EE Diva Figueiredo  

  

IV – Da Inscrição: 

  1-Datas, horários e locais: 

 Dias: 05/12/2016 a 16/12/2016 

 Horário: 8h00 às 12h00 e 14h 00às 17 h00 
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Locais: 

EE Clybas Pinto Ferraz - Rua Santa Cecília, nº 709 - Assis/SP            

EE EE Teófilo Elias - Rua Jose Alves de Lima, nº625 – Florínea/SP 

EE Diva Figueiredo - Av. Siqueira Campos, nº1319 – Paraguaçu Paulista                                

 

  2) Requisitos: 

 

 a) ser portador de diploma do curso de Licenciatura Plena ou Certificado de conclusão do 
referido curso; 

 b) ser portador de diploma do curso de Bacharel ou Certificado de conclusão do referido 
curso; 

 c) ser portador de diploma do curso de Tecnólogo de nível superior ou Certificado de 
conclusão do referido curso; 

e) estar devidamente classificado no processo de atribuição de aulas na Diretoria de 
Ensino de Assis em 2017. 

 

3) Documentação: 

 No ato da inscrição para credenciamento o interessado deverá apresentar a 
documentação abaixo (lembrando que não será permitida juntada de documentos após 
inscrição efetivada) em envelope devidamente identificado com nome e RG: 

 

 a) RG (cópia acompanhada do original);  

 b) CPF (cópia acompanhada do original);  

c) FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO devidamente preenchido pelo 
candidato; ( Anexo I) 

d) - Contagem de Tempo de Serviço para Atribuição de Aulas atualizada – data base 
30/06/16; 

e) - Contagem de Tempo de Serviço (dias) no PEP – data base 30/06/16( Se já 
trabalhado) 

f) Certidão de nascimento de dependentes menores de idade, para fins de desempate.   

g) Diploma de curso de Licenciatura Plena ou Certificado de conclusão do referido curso e 
respectivo Histórico Escolar (cópias acompanhadas dos originais) ou  

h) Diploma de curso de Bacharelado ou Certificado de conclusão do referido curso e 
respectivo Histórico Escolar (cópias acompanhadas dos originais) ou  

i) Diploma de curso de Tecnólogo de nível superior ou Certificado de conclusão do 
referido curso e respectivo Histórico Escolar (cópias acompanhadas dos originais) ou  

j) Comprovante de inscrição para o processo de atribuição de aulas em 2017.    
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V – Da Classificação: 

 1) O Resultado do Credenciamento de Docentes para atuar junto ao Programa Educação 
nas Prisões nas unidades vinculadas será divulgado em 23/01/2017 no site da Diretoria 
de Ensino Região de Assis (deassis.educacao.sp.gov.br). Os recursos deverão ser 
protocolizados na Diretoria de Ensino Região de Assis – NAP/Protocolo nos dias 24 e 
25/01/2017 das 8 às 18 horas.) O resultado do credenciamento pós-recurso será 
publicado em 27/01/2017 no site da Diretoria de Ensino Região de Assis 
((deassis.educacao.sp.gov.br).   

 VI – Das disposições finais Os documentos exigidos neste Edital deverão ser 
apresentados no ato da inscrição, posteriormente não será realizada juntada de 
documentação. 

 A atribuição de aulas será realizada conforme cronograma a ser publicado pela SEE/SP, 
no ano letivo de 2017, em data a ser oportunamente divulgada. 

 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. 

 

 

                                  Assis, 01 de dezembro de 2016. 

                                                                        

                                                                                    
 

 

Leide Célia Dainese Correia 
               RG  9.536.719 

Dirigente Regional de Ensino 
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES NO PEP - 
2017 

ANEXO I 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENTREGUES (Cópia): 

(    ) RG              (    ) CPF                (    )  Comprovação de dependentes (para fins de desempate) 

(    ) Comprovante de inscrição para o processo de atribuição de aulas/2017 

(    ) Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Licenciatura Plena 

(    ) Histórico Escolar do Curso de Licenciatura Plena 

 (    ) Contagem de Tempo de Serviço para atribuição de aulas  atualizada – data base 30/06/16. 

(    ) Contagem de Tempo de Serviço (dias) no PEP – data base 30/06/16 

(    )Outros: ____________________________________________________ 

 

__________________________                                                _______/______/2016. 

    Assinatura do Candidato                                                                                                             

 

 

                 Protocolo de Inscrição Credenciamento de professores no PEP - 2017 

              

 

 ASSINATURA DO CANDIDATO: ________________________________________________ 

 

ASSINATURA DE QUEM RECEBEU A INSCRIÇÃO:__________________________________ 

 

                                                                                                                             ASSIS, ____/____/2016. 

 

Nome:                                                                     Data de nascimento:  

 

RG nº:  UF:  CPF:  

Situação Funcional  

(    ) OFA- Categoria F            (     ) Candidato –Categoria O 

Campo de atuação (    ) classe       (      ) aula 

E-mail (obrigatório e legível) 

Nº de dependentes Tel. Fixo:  Cel.  

Endereço:  Bairro:                     

Município:  CEP:  UF:  

Declara-se pessoa com deficiência?  (    ) não       (   ) sim   - Qual? 
_________________________________________ 

Em caso positivo, deverá apresentar laudo médico expedido por órgão integrante ao SUS. 
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