DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE TUPÃ
Convocação Edital 024/2018
Convocação para atribuição - cargo de Supervisor de Ensino - Res. 82/13, alterada pelas Res SE
42/2014 e Res SE 01/2018
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Tupã - CONVOCA os candidatos
inscritos e classificados para responder/substituir - cargo/função de Supervisor de Ensino, nos
termos da Res. 82/13, alterada pelas Res. SE 42/2014 e Res. SE 01/2018, para sessão de escolha da
vaga abaixo relacionada: - Diretoria de Ensino Região de Tupã - cargo de Supervisor de Ensino, em
substituição à Supervisora de Ensino Denilce Amabile Pinatto, RG: 15.815.707-2, aguardando
publicação de sua aposentadoria.
A sessão de escolha será às 8h10 do dia 27/07/2018, na sede da Diretoria de Ensino – Região de
Tupã - Praça da Bandeira 900, em Tupã.
O candidato deverá declarar por escrito, no momento da atribuição, que não se encontra designado
para idêntico cargo/função, estando ciente dos termos dos Artigos 1º e 2º de Decreto 59.447/2013
e Resolução SE 82/13, alterada pelas Res. SE 42/2014 e Res SE 01/2018. O candidato deverá
apresentar a anuência do Superior Imediato, com data atual.
Àqueles que acumulam cargo deverão comparecer munidos da declaração de horário assinado pelo
superior imediato. - O exercício será de imediato. - Será vedada a atribuição de vaga por procuração.

Convocação Edital 025/2018
Convocação para atribuição - cargo de Supervisor de Ensino - Res. 82/13, alterada pelas Res SE
42/2014 e Res SE 01/2018
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Tupã - CONVOCA os candidatos
inscritos e classificados para responder/substituir - cargo/função de Supervisor de Ensino, nos
termos da Res. 82/13, alterada pelas Res SE 42/2014 e Res SE 01/2018 para sessão de escolha da
vaga abaixo relacionada: - Diretoria de Ensino Região de Tupã - cargo de Supervisor de Ensino, em
substituição à Supervisora de Ensino Lucimeire Rodrigues Adorno, RG:- 14.068.956-4, afastada
como Dirigente Regional de Ensino.
A sessão de escolha será às 8h10 do dia 27/07/2018, na sede da Diretoria de Ensino – Região de
Tupã - Praça da Bandeira 900, em Tupã.
O candidato deverá declarar por escrito, no momento da atribuição, que não se encontra designado
para idêntico cargo/função, estando ciente dos termos dos Artigos 1º e 2º do Decreto 59.447/2013
e Resolução SE 82/13, alterada pelas Res. SE 42/2014 e Res SE 01/2018. O candidato deverá
apresentar a anuência do Superior Imediato, com data atual.
Àqueles que acumulam cargo deverão comparecer munidos da declaração de horário assinado pelo
superior imediato. - O exercício será de imediato. - Será vedada a atribuição de vaga por procuração.

