
 
 

 
EDITAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA I (CLASSE) PARA  A PENITENCIÁRIA COMPACTA DE PRACINHA/ SP  
- 2017 - 

 

 MARIA FORATO DA SILVA, RG. 18.014.148, Diretor de Escola da E.E. Profª. 
Taieka Takahashi Gimenes”, em Pracinha –Diretoria de Ensino – Região 
Adamantina/SP, no uso de suas atribuições legais e, em atendimento ao 
disposto no Decreto Estadual 57.238/2011, nos termos da Resolução SE 72/16 
e Resolução Conjunta SE/SAP 2 de 30/12/2016, torna pública a abertura de 
inscrições para o processo de credenciamento de docentes não efetivos em 
atuar nas classes em funcionamento dentro do estabelecimento prisional 
jurisdicionado a esta Unidade (inscritos/ou Credenciados na Diretoria de Ensino 
de Adamantina): 
 

  

I- DA INSCRIÇÃO:  

1) Datas e horários:  
 
Dias: 19/07/2017 a 21/07/2017  

Horário: 8:00 às 11:00 h e 13:00 às 16:00 h  

Local: E.E. “Profª.Taieka Takahashi Gimenes”  

Endereço: Rua Costa Aguiar, 233- Centro – Pracinha – SP 

 

  

II- DOCUMENTAÇÃO:  

a) R.G. (cópia)  

b) CPF (cópia)  

c) Diploma de curso de Licenciatura Plena ou Certificado de conclusão do 
referido curso e respectivo Histórico Escolar (cópias) ou  

d) Diploma de curso de Bacharelado ou Certificado de conclusão do referido 
curso e respectivo Histórico Escolar (cópias) ou  

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

f) Atestado/declaração de matrícula atualizado, para cursar em 2017, curso 
superior de licenciatura, bacharelado ou tecnólogo, expedido pela instituição de 
ensino superior que estiver oferecendo o curso (original);  



 
 

g) Comprovante de inscrição para o processo de atribuição de aulas em 2017;  

h) Breve resumo de sua formação escolar: graduação mais recente, outros 
cursos de treinamento ou especializações.  

 
 

III- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

1) Entrevista  será no dia 26/07/2017 às 13:30 horas  

2) A atribuição será realizada conforme cronograma na Diretoria de Ensino de 
Adamantina.  

3) 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.  
 
 

Pracinha, 18 de julho de 2017. 
 
 

MARIA FORATO DA SILVA 
RG.18.014.148 

DIRETOR DE ESCOLA 


