ANEXO A
(Papel timbrado)
DECLARAÇÃO
O diretor da escola EE Orígenes Lessa, vinculadora do Centro de Estudos
de Línguas, município de Diadema, Diretoria de Ensino região Diadema,
declara, para fins de fins de inscrição no processo de credenciamento de
docentes interessados em atuar junto ao Centro de Estudos de Línguas em
2018, 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 30/06/2017 com ____________ dias
trabalhados junto ao Centro de Estudos de Línguas da Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo.
Declara ainda que, tendo atuado no Centro de Estudos de Línguas
vinculado à esta unidade escolar durante o ano letivo de 2017, teve seu
desempenho profissional considerado ______________________
(satisfatório ou insatisfatório)

(assinatura do diretor)

ANEXO B
(papel timbrado)
DECLARAÇÃO)

O Diretor de Escola da EE _____________________, município de
______________, Diretoria de Ensino Região _______________, declara,
para de fins de inscrição no processo de credenciamento de docentes
interessados em atuar junto ao Centro de Estudos de Línguas 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 rede pública, contado até a
data base de 30/06/2017.
2) Conta com _______ dias trabalhados no Magistério Público Oficial
da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, contados até a
data base de 30/06/2017.
3) Apresenta os registros das seguintes ausências e afastamentos
comprovados durante o período de 01/07/2016 até 30/06/2017.
a) ________ dias trabalhados
b) ________ dias de faltas abonadas
c) ________ dias de faltas, licenças, afastamentos de qualquer
natureza (excetuadas as abonadas)

Data, carimbo e assinatura do Diretor de Escola

ANEXO C
(papel timbrado contendo nome, cnpj e endereço)
DECLARAÇÃO
O mantenedor do Colégio _________________________, localizado
à rua _________________________, nº___________, na cidade de
___________________,
_______________,
declara,
exclusivamente para de fins de inscrição no processo de
credenciamento de docentes interessados em atuar junto ao Centro
de Estudos de Línguas que ____________________________, RG
__________________,
carteira
profissional
nº
__________________, série______________, contrato de trabalho
registrado às folhas ___________________, ministrou aulas nessa
instituição de ensino, no idioma _________________, durante o
período
de
__________________________
data
limite
(30/06/2017), registrando no período acima citado, um total de
_________ dias efetivamente trabalhados.
Data, carimbo e assinatura do mantenedor

