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DIRETORIA DE ENSINO 
- REGIÃO DE DIADEMA 
Convocação 
Edital de Convocação 05/2017. 
A Dirigente Regional de Ensino convoca os candidatos inscritos e classificados para, 

nos termos da Resolução SE 82/2013 alterada nos termos da Resolução SE 42/2014, LC 

1.256/2015 e havendo interesse, participarem da Sessão de Atribuição para a classe de 

Suporte Pedagógico de 01 cargo vago de Diretor de Escola na EE Diadema que 

acontecerá na seguinte conformidade: 
Data: 19-04-2017 (quarta -feira) 
Horário: 11 horas 
Local: Sede da Diretoria de Ensino - Região de Diadema, Rua Cristóvão Jaques, 113 - 

Vila Nogueira - Diadema (Sala de Reunião - 4º andar). 
No ato da atribuição, o(s) candidato(s) deverá (ão) apresentar: 
a) via original, com data atual, do Termo de Anuência a que se refere o § único do 

artigo 5º da Resolução SE 82/2013; 
b) em caso (s) de acumulação, o(s) candidato(s) deverá(ão) trazer declaração em via 

original, com data atual, de horário de trabalho do cargo com o qual pretenda(m) 

acumular, para análise pelo Centro de Recursos Humanos desta Diretoria de Ensino. 
  
  
Convocação 
Edital de Convocação 04/2017 
A Dirigente Regional de Ensino convoca os candidatos inscritos e classificados para, 

nos termos da Resolução SE 82/2013 alterada nos termos da Resolução SE 42/2014, LC 

1.256/2015 e havendo interesse, participarem da Sessão de Atribuição para a classe de 

Suporte Pedagógico de 01 cargo vago de Supervisor de Ensino que acontecerá na 

seguinte conformidade: 
Data: 19-04-2017 (quarta-feira) 
Horário: 10 horas 
Local: Sede da Diretoria de Ensino - Região de Diadema, Rua Cristóvão Jaques, 113 - 

Vila Nogueira - Diadema (Sala de Reunião - 4º andar) 
No ato da atribuição, o(s) candidato(s) deverá (ão) apresentar: 
a) via original, com data atual, do Termo de Anuência a que se refere o § único do 

artigo 5º da Resolução SE 82/2013; 
b) em caso (s) de acumulação, o(s) candidato(s) deverá(ão) trazer declaração em via 

original, com data atual, de horário de trabalho do cargo com o qual pretenda(m) 

acumular, para análise pelo Centro de Recursos Humanos desta Diretoria de Ensino. 
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