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ATUAÇÃO NO NOVO MODELO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

O DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO da REGIÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE,
no uso de suas atribuições legais comunica a abertura das inscrições para atuação em
Regime de Dedicação Plena e Integral - RDPI nas escolas estaduais do Programa
Ensino Integral.

Credenciamento para a função de professor, tendo em vista o disposto na Lei
Complementar n° 1.164, de 4 de janeiro de 2012, alterada pela Lei Complementar n°
1.191, de 28 de dezembro de 2012, bem como o Decreto n° 59.354, de 15 de julho de
2013, Resolução SE 67, de 16 de dezembro de 2014, e a Resolução SE n° 57, de 25
de outubro de 2016.

DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

• Situação funcional:
o titular de cargo de professor (PEB II);
o ocupante de função-atividade (OFA) amparado pelo disposto no § 2° do

artigo 2° da Lei Complementam01.010, de 1° de junho de 2007.
• Formação: licenciatura plena
• Experiência na rede pública estadual: no mínimo 3 anos
• Adesão voluntária ao Regime de Dedicação Plena e Integral

ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO

I - Inscrição (04/09 a 12/09/2017): o profissional que se candidata para atuação no
programa deverá fornecer informações para contato e preencher uma ficha de
inscrição com informações profissionais.

II - Entrevistas: em que será avaliado o perfil do profissional para atuação no modelo
pedagógico e de gestão a ser desenvolvido nas Escolas Estaduais do Programa
Ensino Integral, mediante avaliação por competência.
Serão agendadas pela Diretoria de Ensino a partir das informações fornecidas na ficha
de inscrição, no dia de 13/09/17.

0 PROCESSO SÈLEtlVO DE CREDENCIAMENTO SERÁ CLASSIFICATÓRIO E
DEVERÁ CONSIDERAR:

1 - o comprometimento do profissional com a respectiva atuação no magistério da rede
estadual de ensino, avaliado mediante análise de seu histórico de assiduidade, relativo
aos 3 (três) últimos anos letivos;

II - o perfil do profissional de acordo com as competências esperadas para atuação
em Regime de Dedicação Plena e Integral:

• Protagonismo;
• Domínio do conhecimento e Contextualização;
• Disposição ao autodesenvolvimento contínuo;



Relacionamento e Corresponsabilidade;
Solução e Criatividade.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: devem ser apresentados na realização da
entrevista.

a- Atestados de Frequência dos últimos três anos, considerado de 29/06/2014 até
28/06/2017 (Anexo A);

b- Comprovação dos critérios de elegibilidade para atuação no programa;
c- Atestado com a pontuação obtida na classificação do processo anual de

atribuição de classes e aulas, nos termos da legislação pertinente (até
30/06/2016). .

CLASSIFICAÇÃO:

Realiza-se em ordem decrescente de acordo com a pontuação obtida na etapa II-
Entrevistas, acrescido dos pontos apurados pela assiduidade nos últimos três anos,
em conformidade com o anexo l, da Resolução SE n° 57/2016.
A divulgação da classificação final estará disponível no site da Diretoria de Ensino da
Região de Presidente Prudente no endereço eletrônico
https://depresidenteprudente.educa cão.sp.gov.br

Data da classificação inicial: 15/09/2017
Período para recursos: 18 e 19 de setembro de 2017
Data da classificação final: 20/09/2017

VAGA OFERECIDA:

1 vaga de Professor de Ciências da Natureza e suas Tecnologias - CNT, com
habilitação em Matemática (substituição à professora em licença gestante), no período
de 10/07/2017 à 06/01/2018.

Unidade Escolar: EE Dr. Marrey Júnior.

LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES:

Local: Diretoria de Ensino de Presidente Prudente - Sala 21.
Horário: Das 9h às 11 e das 14 às 16.

Presidente Prudente, 01 de setembro de 2017.
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