
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

A Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino – Região de Sertãozinho, nos termos do§ 8º 

do Artigo 27 da Resolução SE 65/2017, CONVOCApara comparecerem na Sessão de Atribuição de 

aulas, que se realizará no dia VINTE E UM (21) de junho de dois mil e dezoito, às nove horas 

(9h) para docentes não efetivos – “F”, e às nove horas e trinta minutos (9h30) para docentes 

contratados “O”, na sede da Diretoria de Ensino, à Rua Dr. Pio Dufles, 865, Jardim Soljumar, 

Sertãozinho, SP, munidos de Modelo CGRH 2018 e Horário Único de aulas,se houver, os docentes: 

 

DOCENTES NÃO EFETIVOS – CATEGORIA F 

NOME CPF DISC. QUALIF 

PAULO HENRIQUE TEIXEIRA 13185351827 ART HIS/SOC/FIL 

 

DOCENTES CONTRATADOS– CATEGORIA O 

ARTE 

NOME CPF DISC. QUALIF. 

PAULO HENRIQUE TEIXEIRA 13185351827 ART HIS/SOC/FIL 

ELENICE CHRISPIM DOS SANTOS SOUZA 33062185880 ART POR/ING 

ANA PAULA DE ARRUDA FERREIRA 92712894120 ART - 

 

HISTÓRIA / GEOGRAFIA / SOCIOLOGIA / FILOSOFIA 

NOME CPF DISC. QUALIF 

EDGARD CASAGRANDE 14814233809 FIL HIS/SOC 

ANGELA MARIA MARCHESIN LUCENTE 27280361870 HIS SOC/GEO 

NELI ISABEL MASSON 02642678857 GEO HIS/FIL 

ANDREA CRISTINA MELLO NOBRE 34407576847 FIL HIS/SOC 

CRISTINA APARECIDA CODECO NOGUEIRA 13420520808 GEO HIS/SOC 

LILIAN DE SOUSA SILVA 30796216894 HIS SOC/ENR/GEO 

MARILENE MARCHIORATO 05750533808 GEO HIS/FIL/SOC 

PAULO HENRIQUE TEIXEIRA 13185351827 ART HIT/SOC/FIL 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL / SALA DE RECURSO 

NOME CPF DISC. QUALIF. 

MARCIA ANGELICA PUPO DA S. CALDEIRA 20018395880 EEM - 

NELIANE ALINE GARCIA FELICIO 31261415876 EEM - 

 

Estão CONVOCADOS para participar da sessão de atribuição de aulas todos os docentes que se 

encontrem nas condições abaixo discriminadas, ainda que não convocados nominalmente: 

- Os docentes não efetivos (Categoria F), que se encontremcom atribuição de carga horária 

inferior à da Jornada Inicial de Trabalho Docente ou que ainda não tiverem atingido a Carga 

Horária de Opção para o ano letivo 2018. 

- Os docentes contratados (Categoria O), que estejam com o contrato ativo, mas em situação de 

interrupção de exercícioe/ouque não tiverem a carga horária mínima de 19 aulas atribuídas, 

com Sede de Controle da Frequência em escolas desta Diretoria de Ensino. 

Poderão participar da Sessão da Atribuição de Aulas, nos termos do Inciso II do Artigo 27 da 

Resolução SE 65/2017, respeitando a ordem de prioridade por situação funcional, todos os docentes 

para: 

a) constituição ou composição da Jornada parcialmente constituída; 



b) constituição ou composição da jornada de docente adido; 

c) composição de carga suplementar; 

d) a docentes não efetivos para aumento de carga horária e/ ou para descaracterizar as horas de 

permanência; 

e) a docentes contratados para aumento de carga horária; 

f) a docentes contratados, em situação de interrupção de exercício, para composição de carga horária; 

g) a titulares de cargo de outra DE para carga suplementar de trabalho e a docentes não efetivos de 

outra D.E para aumento de carga horária; 

h) a docentes contratados de outra DE para aumento de carga horária; 

i) a docentes contratados, em situação de interrupção de exercício, de outra DE, para composição de 

carga horária; 

j) a candidatos remanescentes de concurso público da DE; 

k) a candidatos à contratação; 

l) a candidatos à contratação de outra DE; 

m) aos integrantes de cadastro emergencial, quando houver, para composição de carga horária. 

 

Comissão de Atribuição de Aulas 

Diretoria de Ensino de Sertãozinho 


