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EDITAL DE ATRIBUIÇÃO – 2017 PROFESSOR MEDIADOR 
ESCOLAR E COMUNITÁRIO 

 
 

 

 A Direção da E.E. Prof. Orlando Ellero, torna 
pública a abertura para atribuição de 01 vaga, para os 
docentes interessados em atuar no ano de 2017, como 
Professor Mediador Escolar e Comunitário, nos termos 
da Resolução SE – 7/2012 e Resolução SE 75/2013.  

O candidato deverá apresentar-se pessoalmente na 
E.E. Prof. Orlando Ellero- Rua Projetada, 104 – Bairro 
São Judas Tadeu, Vargem Grande Paulista - SP, 
conforme segue:  

 
Período: de 15/03/2017 a 17/03/2017 
Horário de atendimento: das 11h00 às 17h00. 
Entrevista: dia 22/03//2017.  
Horário: às 09h00min horas  
 
CONDIÇÕES - Poderão apresentar-se docentes, 

devidamente CREDENCIADOS para função de Professor 
Mediador Escolar e Comunitário no ano de 2017.  

Os candidatos deverão apresentar, no momento da 
inscrição: 

 Rg e CPF (original e cópia) 
 Comprovante de inscrição informatizada para o 

processo de atribuição de aulas – 2017, contendo 
informações sobre a categoria do candidato e 
opção por atuar em Projetos da Pasta; 
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 “Curriculum Vitae” em que constem as ações de 
capacitação vivenciada e/ou certificados de 
cursos ou comprovação de prévia participação 
em ações ou projetos relacionados aos temas 
afetos à Proteção Escolar, tais como: mediação 
de conflitos, Justiça Restaurativa, bullying, 
articulação comunitária, entre outros. 

 Carta de motivação – de próprio punho -  em que 
apresente exposição sucinta das razões pelas 
quais opta por exercer as funções de Professor 
Mediador Escolar e Comunitário, considerando 
as atribuições relacionadas nos incisos I a VI do 
artigo 7º da Resolução SE – 1 de 20/01/2011 em 
seu artigo 1 e pela resolução. SE nº 07/2012;       

 
Os interessados serão analisados pela equipe gestora 

da escola, por meio da avaliação de perfil do docente 
candidato.  

 
Vargem Grande Paulista, 13 de março  de 2017. 


