
 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO DE FRANCA 

Rua Benedito Maniglia, nº 200 – Vila Chico Júlio 

 

 

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE FRANCA 

EDITAL 
    

          A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Franca, de 

acordo com a legislação vigente, CONVOCA os candidatos devidamente inscritos 

para participarem da sessão de escolha de Professor Mediador Escolar e Comunitário - 

PMEC, conforme cronograma abaixo: 

 

 

01 vaga na E.E. ADELMO FRANCISCO DA SILVA (município de Franca) 

01 vaga na EE. JORGE FALEIROS (município de Patrocínio Paulista) 

01 vaga na EE. LUIZ PÁRIDE SINELLI (município de Franca) 

01 vaga na EE. MARIA CINTRA NUNES ROCHA (município de Franca) 

 

Dia: 27 de Julho de 2018 (Sexta-Feira) – 10 h  

Local: Diretoria de Ensino – Região de Franca – Rua Benedito Maniglia, nº 200 – Vila 

Chico Júlio. 

 

 Poderão participar da sessão de escolha e entrevista com a Direção da Escola e com 

os Gestores Regionais do Sistema de Proteção Escolar da Diretoria de Ensino Região de 

Franca os professores que optaram por projetos da pasta no ato de sua inscrição para o 

processo anual de atribuição de aulas-2018 e que se inscreveram em novembro de 2017 

para atuarem como Professor Mediador Escolar Comunitário no ano de 2018 e se 

encontrem numa das seguintes situações ( Artigo 6º da Resolução SE nº 8/2018): 

• Docente readaptado, verificada a compatibilidade de seu rol de atribuições 

estabelecido pela CAAS; 

• Docente titular de cargo, na situação de adido, cumprindo horas de permanência 

na composição da jornada de trabalho; 

• Docente ocupante de função atividade “F”, que esteja cumprindo horas de 

permanência correspondente à carga horária mínima de 12 (doze) horas semanais; 

• Docente com aulas regulares atribuídas, cuja carga horária total possa ser 

completada em conformidade com a legislação pertinente.  

 

Franca, 23 de Julho de 2018. 

 

Maria Luiza Franco Nery Machado 

Dirigente Regional de Ensino de Franca  


