
D.O.E. DE 24 DE DEZEMBRO DE 2017 
 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRETOR DE ESCOLA 
A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Educação, por 
meio da Comissão Especial de Concurso Público, instituída mediante Resolução SE nº 33, 
publicada no DOE de 17/05/2016, COMUNICA que, após aplicação de todos os critérios 
estabelecidos no Capítulo IX do Edital SE Nº 01/2017, publicado em DOE 23/06/2017, para fins 
de desempate, ainda permaneceram candidatos empatados.  Por este motivo, CONVIDA os 
candidatos identificados abaixo a comparecerem no dia, horário e local mencionados a seguir, 
para a realização de sorteio que definirá na lista de classificação final a posição dos candidatos 
empatados. 
I - DATA, HORÁRIO E LOCAL DO SORTEIO 
1- O sorteio será realizado em sessão pública no dia 27/11/2017 (2ª feira), com início às 10h00, 
no Auditório da Sede da Secretaria da Educação, situado à Praça da República, nº 53, 
República, São Paulo/SP. 
2 - Os convocados poderão comparecer pessoalmente ou se fazer representar por procurador 
devidamente constituído. Para participar do sorteio, será exigida a apresentação de 
documento de identificação oficial com fotografia. 
3 - Não há obrigatoriedade de comparecimento dos candidatos, sendo que a ausência de 
qualquer um deles não invalidará o resultado do sorteio. 
4 - Será utilizado o número da inscrição do candidato para o sorteio, sendo que o primeiro 
número sorteado ficará em melhor colocação em relação ao segundo sorteado, na 
classificação final do concurso. Serão realizados sorteios separados para cada grupo de 
candidatos empatados entre si com a mesma classificação. 
5 - A sessão pública será registrada por meio de Ata, a ser assinada pelos presentes. O 
resultado do concurso será homologado mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 
II - RELAÇÃO NOMINAL DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA O SORTEIO 
Inscrição - Nome - Documento - Nascimento - Nota Obj. - Nota Tít. - Nota Total - Classif. Atual 
***Lista completa pág. 209 à 210 
209 – São Paulo, 127 (218) Diário Oficial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 24 de novembro de 2017 

 


