Edital de Abertura de Inscrições para Docentes para lecionarem junto ao
Centro de Estudos de Línguas - CEL A Dirigente Regional da Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba, nos termos da Resolução
SE 44/2014, torna pública a abertura das Inscrições para o Processo de Credenciamento e
Atribuição de Aulas para o ano letivo de 2017 do Centro de Estudos de Línguas - CELEE.Elias de Mello Ayres, jurisdicionado a esta Diretoria de Ensino.
No ato do cadastro, o interessado deverá optar por um dos seguintes idiomas:
- Espanhol
- Inglês
INSCRIÇÕES
Período: 05 de junho a 29 de junho de 2017.
Horário: 9h às 12
14h às 17h
Local: Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba (Sala Plantão Supervisão)
Endereço: R. Dr. João Sampaio, 666, Bairro São Dimas
I - PODERÃO EFETUAR A INSCRIÇÃO DE QUE TRATA ESTE EDITAL:
a. portadores de diploma de licenciatura plena em Letras, com habilitação na língua estrangeira
objeto da docência;
b. portadores de diploma de licenciatura plena em qualquer componente curricular ou, nesta
ordem sequencial, de diploma de curso de nível superior, do qual constem 160 (cento e
sessenta) horas de estudos de uma das disciplinas da base nacional comum, com certificado
de conclusão de curso específico de, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas no idioma
pretendido, comprovando as competências e as habilidades básicas de leitura, escrita,
conversação, fluência e entendimento, exigidas para a docência desse idioma;
c. aluno de curso de licenciatura plena em Letras, preferencialmente de último ano, com
habilitação na língua estrangeira objeto da docência.
d.Estar inscrito para o Processo de Atribuição de Classes e Aulas / 2017 nessa Diretoria;
e.Estar inscrito para Projetos da Pasta (Centro de Estudos de Línguas-CEL).no endereço
http://drhunet.edunet.sp.gov.br/portalnet/
II - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
a.Cópia da confirmação da inscrição (GDAE) no Processo de Atribuição de Aulas 2017 na DE
Piracicaba; (categorias: Efetivo, F e O)
b.Cópia da inscrição para Projeto da Pasta (Centro de Estudos de Línguas-CEL);
c.Documento de Identidade - RG (Original e Cópia);
d.CPF - (Original e Cópia);
e.Diploma de Licenciatura Plena ou de outro Curso Superior e o respectivo Histórico Escolar
(Originais e Cópias);
f.Na falta do Diploma, Certificado de Conclusão e Histórico Escolar (Originais e Cópias) para os
que concluíram o curso em 2015/2016.
g.Certificado de Conclusão de Curso específico da Língua objeto da inscrição de, no mínimo
360 horas de duração, para os portadores de diploma de licenciatura plena em qualquer
componente curricular ou de diploma de curso de nível superior.
III - TEMPO SERVIÇO EM DIAS ATÉ 30/06/2016

a.Declaração de Tempo de Serviço, nos CELs da Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo;
b.Declaração de Tempo de Serviço, no magistério público do Estado de São Paulo, no campo
de atuação referente a aulas do ensino fundamental e/ou médio;
c.Declaração de Tempo de Serviço, no magistério do ensino fundamental e/ou médio de
qualquer esfera pública;
d.Declaração de Tempo de Serviço, no ensino da língua estrangeira objeto da inscrição, em
instituição privada, desde que de renomada competência.
IV – TÍTULOS
a) 3,0 (três) pontos para certificado de exame de proficiência, último nível ou grau;
b) 1,0 (um) ponto por curso de língua estrangeira e/ou de extensão cultural, com carga horária
mínima de 30 (trinta) horas, comprovadamente realizado nos últimos quatro anos, no Brasil ou
no exterior, por instituição de reconhecida competência: até o máximo de 3,0 (três) pontos;
c) 1,0 (um) ponto por participação em orientação técnica promovida pela Coordenadoria de
Gestão da Educação Básica - CGEB, nos últimos quatro anos, em parceria com instituições de
renomada
competência,
até
o
máximo
de
5,0
pontos;
d) 5,0 (cinco) pontos, por diploma de Mestrado, na língua estrangeira objeto da inscrição;
e) 10,0 (dez) pontos, por diploma de Doutorado, na língua estrangeira objeto da inscrição.
Observação - Os Certificados e demais documentos redigidos em língua estrangeira deverão
ser
acompanhados
de
tradução
elaborada
por
tradutor
juramentado.
V - CLASSIFICAÇÃO
•A Classificação dos Docentes e Candidatos à Contratação para o CEL estará disponível no
Site da Diretoria de Ensino: https://depiracicaba.educacao.sp.gov.br/ em 15/07/2017.
VI - ATRIBUIÇÃO DE AULAS
•A Atribuição de Aulas será realizada na Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba, Rua Dr.
João Sampaio, 666, dia 25/07/2017 às 10h.
VII - RECURSOS
•Os recursos deverão ser protocolados junto à Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, até
dois dias úteis após a publicação da classificação.
VIII - INSCRIÇÕES POR PROCURAÇÃO
•Além dos Documentos do Interessado indicados neste Edital (originais e cópias), o procurador
deverá apresentar seu RG (original e cópia) e o Instrumento de Procuração (original).
Piracicaba, 01/06/2017.

Diretoria de Ensino Região de Piracicaba
Dirigente Regional de Ensino
Fábio Augusto Negreiro

ANEXO A
(papel timbrado)
DECLARAÇÃO

O Diretor de Escola da EE __________________________, vinculadora do Centro de Estudos
de Línguas __________________, município de ________________, Diretoria de Ensino da
Região ________________, declara, para fins de inscrição no processo de credenciamento de
docentes interessados em atuar junto a Centro de Estudos de Línguas em 2017, que
_______________________________, RG: _______________, ( ) titular de cargo ou ( )
ocupante de função atividade ou ( )candidato do componente ___________________,
portador de ( )Licenciatura Plena ou ( )Diploma de Curso Superior ou ( )Certificado de
Conclusão em _______________________, conta até 30/06/2016 com ___________ dias
trabalhados junto ao Centro de Estudos de Línguas da Secretaria de Estado da Educação de
São Paulo.
Declara ainda que, tendo atuado no Centro de Estudos de Línguas vinculado a esta unidade
escolar, durante o ano letivo de 2017, teve seu desempenho profissional considerado
________________________ (satisfatório ou insatisfatório).
Data, carimbo e assinatura do Diretor de Escola

ANEXO B
(papel timbrado)

DECLARAÇÃO

O Diretor de Escola da EE ______________________________, município de
_______________, Diretoria de Ensino da Região ____________________, declara, para fins
de inscrição no processo de credenciamento de docentes interessados em atuar junto a Centro
de Estudos de Línguas da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, que
______________________________, RG: _________________, ( )titular de cargo ou (
)ocupante de função atividade ou ( ) candidato do componente ___________________,
portador de ( )Licenciatura Plena ou ( )Diploma de Curso Superior ou ( )Certificado de
Conclusão) em ______________________:
1) conta com ___________ dias trabalhados no Magistério do Ensino Fundamental ou Médio,
em qualquer esfera pública, contados até a data base de 30/06/2016;
2) conta com ___________ dias trabalhados no Magistério Público Oficial da Secretaria de
Estado de Educação de São Paulo, contados até a data base de 30/06/2016;
3) apresenta os registros das seguintes ausências e afastamentos comprovados durante o
período de 01/07/2015 a 30/06/2016:
a) ______ dias trabalhados
b) ______ dias de faltas abonadas
c) ______ dias de faltas, licenças, afastamentos de quaisquer natureza (excetuadas as
abonadas)
data, carimbo e assinatura do Diretor de Escola

ANEXO C
(papel timbrado da instituição, contendo nome, CNPJ e endereço)

DECLARAÇÃO

O mantenedor do Colégio __________________________, localizado à rua
_______________________, nº ______, na cidade de ____________________, declara,
exclusivamente para fins de inscrição no processo de credenciamento de docentes
interessados em atuar junto a Centro de Estudos de Línguas da Secretaria de Estado da
Educação de São Paulo, que __________________________, RG: ____________, Carteira
Profissional nº ___________, série _______, contrato de trabalho registrado às folhas ______,
ministrou aulas nesta instituição de ensino, no idioma ______________, durante o período de
____/____/_____ a ____/____/____ (data limite até 30/06/2016), registrando, no período acima
citado, um total de _____ dias efetivamente trabalhados.
Data, carimbo e assinatura do mantenedor

