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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE – 4 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino 
 

CIRCULAR Nº 29 de 01/08/2018 

 

Mensagem: “Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que 
deixa de existir”. 

(Steve Jobs) 

GABINETE 
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DAS UNIDADES ESCOLARES/2018 

Solicitamos aos Senhores Diretores que preencham o Cadastro de Atualização 
da Unidade Escolar e encaminhem à Assessoria do Gabinete, no e-mail 
delt4@educacao.sp.gov.br. 
 Esclarecemos que todos os campos deverão ser preenchidos, inclusive os 
campos com os números dos telefones celulares. 
CLIQUE AQUI para acessar o Cadastro. 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
CURSO ESPECÍFICO DE FORMAÇÃO AOS DE PROFESSORES INGRESSANTES 

Divulgamos aos professores ingressantes, as Listas dos Cursistas convocados 
para os Encontros Presenciais de Agosto/2018. 
CLIQUE AQUI Turma 1 – Ingressantes Etapa 1: Fundamentos Básicos - 8ª edição/2018 
CLIQUE AQUI Turma 2 – Ingressantes Etapa 1: Fundamentos Básicos - PEB I - 5ª 
edição/2018 
CLIQUE AQUI Turma 3 – Ingressantes Etapa 2: Ensino em Foco - 4ª edição/2018  
CLIQUE AQUI Turma 4 – Ingressantes Etapa 2: Ensino em Foco - 4ª edição/2018  
CLIQUE AQUI Turma 5 – Ingressantes Etapa 2: Ensino em Foco - PEB I - 3ª edição/2018  
CLIQUE AQUI Turma 6 – Ingressantes Etapa 1: Fundamentos Básicos - 8ª edição/2018 
CLIQUE AQUI Turma 7 – Ingressantes Etapa 2: Ensino em Foco - 4ª edição/2018  
CLIQUE AQUI Turma 8 – Ingressantes Etapa 2: Ensino em Foco - 4ª edição/2018  
CLIQUE AQUI Turma 9 - Ingressantes Etapa 2: Ensino em Foco - PEB I - 3ª edição/2018  
 
                                 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
FÓRUM DAS ESCOLAS ESTADUAIS – CAPS IJ SAPOPEMBA  
 A Dirigente Regional de Ensino convoca um Professor Coordenador, para 
participar do Fórum das escolas estaduais, que acontecerá no CAPS IJ Sapopemba.  

mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/anexo-1-cadastro-2018.doc
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/turma-1.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/turma-2.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/turma-3.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/turma-4.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/turma-5.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/turma-6.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/turma-7.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/turma-8.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/turma-9.docx
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Relação das escolas convocadas para este encontro:  
➢ Didio – Bindo – Farão – Sansígolo.  

Data: 07/08/2018 (terça-feira) 
Horário: 8h 
Local: CAPS IJ Sapopemba 
Observações:  
1 - Na ausência do Professor Coordenador o Vice-Diretor deverá representar a escola 
no referido encontro.  
2 - Seguir as orientações já adotadas pelo CAPS IJ Sapopemba. 
 
REUNIÃO DE TRABALHO - PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS  
 A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores Coordenadores 
dos Anos Iniciais para Reunião de Trabalho conforme segue.   
Data: 08/08/2018 (quarta-feira) 
Assunto: Programa Ler e Escrever  
Horário: das 8h às 12h  
Local: Núcleo Pedagógico - Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
 
REUNIÃO DE TRABALHO - PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS  
 A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores Coordenadores 
dos Anos Iniciais para Reunião de Trabalho conforme segue.   
Data: 08/08/2018 (quarta-feira) 
Assunto: Projeto EMAI  
Horário: das 13h às 17h  
Local: Núcleo Pedagógico - Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim. 
 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO - MATEMÁTICA – GRUPO 01  
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores de Anos 
Finais e Ensino Médio, das escolas abaixo relacionadas, para "Reunião de Trabalho: 
MMR - Metodologia de Análise e Estratégias de Ação para recuperação das 
habilidades críticas do SARESP na disciplina de Matemática." 
➢ Penna – Cunha – Aroldo – Dom Camilo – Chibata – Hiroshima – Mignone – 

Infante – Jamil – Joaquín – Ramacciotti – Duprat – Talarico – Liberato – Luzia – 
Zanelatti – Ávila – Albergaria – Octacílio – Pilar – República – Romeu – Shiro – 
Nobreza – Victor – Wilfredo – Zalina – Sapopemba – Maria Ferraz – Orlandi – 
Arthur – Astolfo – Valdir.  

Data: 09/08/2018 (quinta-feira) 
Horário: das 8h30min às 12h30min  
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
Atenção: O grupo de escolas foi dividido conforme horário de trabalho dos 
Professores Coordenadores de Anos Finais e Médio. As unidades com dois 
Coordenadores devem ser representadas por um PC no horário da manhã e outro à 
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tarde. As escolas que não possuem PC deverão ter por representante, o Diretor ou o 
Vice-Diretor.  
 
REUNIÃO DE TRABALHO – PROFESSORES COORDENADORES - ANOS FINAIS E 
ENSINO MÉDIO – MATEMÁTICA – GRUPO 02  
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores de Anos 
Finais e Ensino Médio, das escolas abaixo relacionadas, para "Reunião de Trabalho: 
MMR - Metodologia de Análise e Estratégias de Ação para recuperação das 
habilidades críticas do SARESP na disciplina de Matemática." 
➢ Adelino – Cunha – Aroldo – Chibata – Hiroshima – Exército – Infante – Ávila –

João Camargo – Duprat – Jozineide – Fragoso – Rosolia – Paulo Lauro – Pilar – 
Quintiliano – República – Romeu – São João – Nobreza – Shiro – Inah – Zalina – 
Jopeque – Sansígolo – Sapopemba – Adelaide – Farão – João Sarmento – Victor. 

Data: 09/08/2018 (quinta-feira)  
Horário: das 13h30min às 17h30min  
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim.  
Atenção: O grupo de escolas foi dividido conforme horário de trabalho dos 
Professores Coordenadores de Anos Finais e Médio. As unidades com dois 
Coordenadores devem ser representadas por um PC no horário da manhã e outro à 
tarde. As escolas que não possuem PC deverão ter por representante, o Diretor ou o 
Vice-Diretor. 
 
SOLICITAÇÃO 
PESQUISA SOBRE EPUB 3 – RESPONDER ATÉ DIA 06/08 
 O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade e Inclusão – SECADI, visando aprimorar a oferta de 
tecnologias assistivas, dentre elas livros acessíveis em EPUB 3, necessita realizar a 
coleta de algumas informações. Para isso requer que as Unidades Escolares que 
tenham matriculados, no Ensino Médio, alunos cegos ou com visão subnormal/baixa 
visão respondam às questões abaixo:  
1. Como têm sido os relatos sobre o recebimento da tecnologia do EPUB 3?  
2. Como têm sido os relatos sobre a usabilidade, tanto por parte do aluno, quanto do 
professor?  
3. Quais os pontos mais destacados? (Aspectos positivos e negativos). 

Conforme acordado na reunião de replanejamento, do dia 27/07/2018, com a 
equipe pedagógica das escolas, solicitamos que as escolas abaixo relacionadas, 
respondam as perguntas, referente a Pesquisa sobre EPUB 3 até dia 06/08/2018. 
Atenção: Material de referência: Boletim CGEB nº 250, de 23/07/2018 e Boletim CGEB 
Nº233, de 19/03/2018.  
Relação das escolas: 
➢ Hiroshima – Nicarágua – Inah – Jamil – Luzia – Sapopemba – João Sarmento – 

Wilfredo. 
 Observações: 
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1 - Caso tenha alguma escola que utilizou o recurso e não consta na relação acima, 
também deve responder as perguntas, pois a relação apresentada tem como data 
base, março de 2018.  

Lembramos que a pesquisa se destina a alunos do Ensino Médio, cegos ou com 
visão subnormal/baixa visão.  
2 - Encaminhar as respostas para o e-mail: patrícia.oliveira12@educacao.sp.gov.br, 
seguindo a estrutura abaixo: 
Nome da escola 
Resposta referente a pergunta 1 
Resposta referente a pergunta 2 
Resposta referente a pergunta 3 
 
PREENCHIMENTO DO QUADRO DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

Conforme acordado na reunião de replanejamento, do dia 27/07/2018, com a 
equipe pedagógica das escolas, encaminhamos o link para acessar o documento 
“Quadro Diagnóstico dos serviços de Educação Especial”, à ser preenchido pela 
equipe gestora e docente das Unidades Escolares, até o dia 10/08/2018, conforme 
orientações já apresentadas. 
 Lembramos que a pasta possui 77 arquivos, destinados a cada uma das nossas 
Unidades Escolares, portanto, atentar-se para o preenchimento correto do arquivo. 
O documento é online, por isso há necessidade de um computador conectado à 
Internet.  

Lembramos que o preenchimento do documento somente será finalizado, 
quando apresentar a palavra “salvo”.  

Dúvidas consultar a PCNP de Educação Especial. 
Link da pasta: 
https://seesp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patricia_oliveira12_educacao_sp_gov_br/ErSv2G
n5iGBGrYlTJP_uDSIBpZnyAPpI04Dka3AuujREYA?e=yDiaEO.  
   
DIVULGAÇÃO 
CONCURSO DE DESENHO “MINHA ARTE NA CAPA”  
 Visando a participação coletiva e a cultura democrática no cotidiano das escolas 
e de suas comunidades, o Secretário João Cury promove o Concurso de Desenho 
#MinhaArteNaCapa e convida alunos e servidores da rede pública estadual a 
participarem no processo de ilustração/diagramação do Kit Escolar – 2019. O 
concurso é uma ação de integração dos projetos Gestão Democrática e Cozinheiros 
da Educação. 
 A participação se dará por adesão e todos os segmentos regularmente 
matriculados podem participar (Anos Iniciais/Anos Finais do Ensino Fundamental, 
Ensino Médio e EJA).  

A primeira fase da iniciativa se encerra em 3 de agosto, quando a escola será 
responsável pelo encaminhamento dos desenhos selecionados, devidamente 

mailto:patrícia.oliveira12@educacao.sp.gov.br
https://seesp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patricia_oliveira12_educacao_sp_gov_br/ErSv2Gn5iGBGrYlTJP_uDSIBpZnyAPpI04Dka3AuujREYA?e=yDiaEO
https://seesp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patricia_oliveira12_educacao_sp_gov_br/ErSv2Gn5iGBGrYlTJP_uDSIBpZnyAPpI04Dka3AuujREYA?e=yDiaEO
https://seesp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patricia_oliveira12_educacao_sp_gov_br/ErSv2Gn5iGBGrYlTJP_uDSIBpZnyAPpI04Dka3AuujREYA?e=yDiaEO
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embalados, sem enrolar ou dobrar, à Diretoria de Ensino, acompanhados dos anexos 
necessários. 
 O trabalho poderá ser realizado individualmente ou em equipe de até três (03) 
participantes, desde que pertençam à mesma categoria. Os alunos deverão escolher, 
democraticamente, um professor orientador, que será responsável também pela 
autenticidade da produção. 

São dois temas, e a escolha fica a cargo do próprio participante:  
✓ Cidadania em Ação – Compreensão da importância da participação social;  
✓ Alimentação Consciente – Compreensão de todos os aspectos que englobam uma 

alimentação adequada, saudável e consciente, com base nas diretrizes 
preconizadas pelo Guia Alimentar da População Brasileira. 

 Em virtude do período eleitoral, o Portal da SEE não encontra com todos as 
funcionalidades disponíveis, dessa forma, encaminhamos o link para a inscrição, que 
funciona normalmente:  
https://docs.google.com/forms/d/1HB0mI9r5lKVKvusOsMx8drpaBOKsbaZcEFEte1kv
xR0/viewform?edit_requested=true. 

CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
 
PRÊMIO ZAYED DE SUSTENTABILIDADE 2019  

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade - 2019, também conhecido como 
Prêmio Zayed de Energia do Futuro, representa a concepção 
de Zayed bin Sultan al Nahyan, fundador dos Emirados Árabes Unidos, sobre a defesa 
da gestão ambiental e da sustentabilidade global. Após dez anos promovendo 
iniciativas de energia renovável em todo o mundo, o Prêmio, agora, ampliará seu foco 
para afetar o impacto humanitário, apoiando uma gama mais ampla de soluções para 
os desafios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS/Agenda 2030).  

Os projetos desta edição deverão ser baseados em: 
Três critérios:  
✓ Impacto - resultados significativos e tangíveis na qualidade de vida das 

pessoas);  
✓ Inovação - características que visam mudar o status quo da comunidade, que 

apresente potencial para catalisar oportunidades que terão impactos positivos 
e promovam mudanças transformadoras; 

✓ Inspiração - potencial para ampliar os resultados do projeto ao longo do tempo 
e a capacidade de inspirar o desenvolvimento de outras iniciativas 

Cinco Categorias:  
✓ Saúde; 
✓ Alimentos; 
✓ Energia; 
✓ Água; 
✓ Escolas Secundárias Globais (Global High School).  

Nesta última categoria, os organizadores pretendem expandir o apoio para os 
jovens pesquisadores, no sentido de fortalecer as suas lideranças em suas 
comunidades escolares.  

https://docs.google.com/forms/d/1HB0mI9r5lKVKvusOsMx8drpaBOKsbaZcEFEte1kvxR0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1HB0mI9r5lKVKvusOsMx8drpaBOKsbaZcEFEte1kvxR0/viewform?edit_requested=true
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/anexo-2-regulamento-capa-de-caderno_minha-arte-na-capa.pdf
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As escolas da rede estadual de ensino estão convidadas a participar da 
categoria Escolas Secundárias Globais, que envolve estudantes do Ensino 
Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio, entre 11 a 19 anos, por meio da 
proposição de projetos que possam ser implementados dentro de 12 a 24 meses, com 
resultados tangíveis nas áreas de energia sustentável, água, alimentos e saúde e que 
propiciem impactos educacionais positivos, contribuindo com a melhoria da 
aprendizagem e qualidade da educação.  

Recomendamos que a escola interessada em aderir ao Prêmio elabore um 
projeto articulado ao Currículo do Estado de São Paulo, considerando a realidade 
escolar e de seu entorno, contando com envolvimento de alunos, professores e 
gestores, conforme os critérios estabelecidos pela Comissão Organizadora.  

O projeto poderá ser novo e/ou inspirado nas ações realizadas pela escola a 
partir das diretrizes da Feira de Ciências das Escolas Estaduais – FeCEESP e da 
Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente.  

Com relação ao empreendedorismo recomendamos às escolas que acessem o 
documento elaborado pela Secretaria de Estado da Educação (SEE-SP), intitulado 
“Empreendedorismo: Plano Estadual de Educação Empreendedora Material de Apoio 
ao Currículo da Educação Básica”.  

Os vencedores serão anunciados na cerimônia de premiação durante a 
abertura da Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi, em 14 de janeiro de 2019. 
Uma escola vencerá em cada uma das seis regiões: Américas, Europa e Ásia Central, 
África Subsaariana, Ásia Oriental e Pacífico, Sul da Ásia e MENA (Oriente Médio e 
Norte da África). 

As inscrições para o Prêmio Zayed de Sustentabilidade – 2019, seguem até 
09/08, por meio do site oficial http://zayedsustainabilityprize.com/en (disponível 
somente em inglês).  
Importante: As questões do formulário de inscrição deverão estar traduzidas para a 
Língua Inglesa e a submissão do projeto deve ser realizado por um (a) professor (a) 
ou gestor (a) representante da escola. O cadastro, tradução e submissão do projeto é 
de responsabilidade da escola interessada em participar do processo seletivo do 
Prêmio. 

Para mais informações e inscrição, consulte o site oficial, 
http://zayedsustainabilityprize.com/en.  
Informação complementar:  

A fim de auxiliá-los no processo de inscrição no Prêmio Zayed de 
Sustentabilidade 2018/2019, disponibilizamos, a tradução dos documentos, realizada 
pela CGEB. 

CLIQUE AQUI para acessar o Tutorial de Inscrição traduzido. 
CLIQUE AQUI para acessar o Formulário de Inscrição traduzido. 

 
JOGOS ESCOLARES 2018 – CATEGORIA PRÉ-MIRIM 
 Informamos que, no período de 01 a 17/08/18, estarão abertas as inscrições 
para os Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), categorias Pré–Mirim 2018. 

http://zayedsustainabilityprize.com/en
http://zayedsustainabilityprize.com/en
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/anexo-3-zayed-2018_2019-tutorial-traduzido.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/anexo-4-zayed-formulario-de-inscricao-traduzido.pdf
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Os ofícios para inscrição deverão ser encaminhados ao Setor de Protocolo da DER 
Leste 4.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o PCNP Waldemar. 
CLIQUE AQUI para acessar o Modelo de Inscrição para os Jogos Escolares. 

 
PROGRAMA JOVEM SENADOR  
 O Programa Jovem Senador é um concurso anual de redação que permite aos 
estudantes com até 19 anos do Ensino Médio das escolas públicas estaduais e do 
Distrito Federal conhecer a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo no 
Brasil. 
 Para participar, as Unidades Escolares estão convidadas a promover 
internamente um concurso de redação entre os alunos com o tema “A Constituição 
Cidadã 30 anos depois”.  

A Unidade Escolar deverá realizar uma pré-seleção e encaminhar à Diretoria de 
Ensino a melhor redação (uma por escola), até 17/08 (sexta-feira), acompanhada dos 
seguintes documentos: 
- Ficha de inscrição;  
- Cópia do RG do aluno e do professor orientador; 
- Cópia do CPF do aluno e do professor orientador; 
- Folha de redação original. 
 Os autores das 27 melhores redações, uma por Unidade da Federação, serão 
selecionados para vivenciar, em Brasília, com todas as despesas custeadas, o processo 
de discussão e elaboração das leis do país, simulando a atuação dos Senadores da 
República. 
 Para mais informações, acessar o site do Programa: 
https://www12.senado.leg.br/jovemsenador.  

CLIQUE AQUI para acessar a Ficha de Inscrição. 
 
USP – BOLETIM DO INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS – AGOSTO 
 Divulgamos as atividades e cursos de formação na Universidade de São Paulo 
para o mês de agosto: 

• Conferência Recursos Hídricos: Do Oriente Próximo ao Brasil - dia 3 de agosto, às 
11h. 

Inscrição e mais informações: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7TJB8MZVYPLUyTupDI36xp80ChixFR
UNwX4US4LJNbxdOCw/viewform. 

• Os desafios da Autonomia Universitária - 6 de agosto, às 14h30min. 
Inscrição e mais informações:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKmt3B5n3HLeJTaJmwN2z-
UYU1JgqeOaPsTOGYFeZ_waefeA/viewform.  

• Strategic Workshop Virologia Prospectiva: Estratégias para Responder a 
Emergências em Saúde - 7 de agosto, das 9h às 17h30min. 

Inscrições encerradas, transmissão ao vivo em:  

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/anexo-5-modelo-inscrio-jogos-escolares-2018.pdf
https://www12.senado.leg.br/jovemsenador
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/08/anexo-6-jovem-senador-2018_ficha-de-inscrio.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7TJB8MZVYPLUyTupDI36xp80ChixFRUNwX4US4LJNbxdOCw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7TJB8MZVYPLUyTupDI36xp80ChixFRUNwX4US4LJNbxdOCw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKmt3B5n3HLeJTaJmwN2z-UYU1JgqeOaPsTOGYFeZ_waefeA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKmt3B5n3HLeJTaJmwN2z-UYU1JgqeOaPsTOGYFeZ_waefeA/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS1IW4kAsOmnEJIP_j2uZX1BhVd1JnG
jJZibd5Plvt-1KPWA/closedform. 

• Exposição O Homem e o Rio: Histórias de Índios e Quilombolas do Baixo São 
Francisco - a partir de 9 de agosto. 

Inscrições e mais informações: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4nGwXearHlj3zsyIkdUGa1pEGYRaQz
3TZlH2GzTL3X3ggwA/viewform. 

• Jornada Engenharia Popular: Caracterização, Desafios e Potencialidade - 14 e 15 
de agosto, às 9h. 

Inscrições e mais informações: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSlNnW2rEcJx4UM25nJC4P1gvrGaGsi
mrZDUefqy-Z0hT56Q/viewform. 

• Chamadas para pesquisadores no Brasil e no exterior (vários prazos). 
Mais informações: 
http://www.iea.usp.br/pesquisa/oportunidades-pesquisa/oportunidades-
pesquisa?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=oportunidades
%20pesquisa. 

• Prêmio de Pesquisa WhatsApp - até 12 de agosto. 
Mais informações: 
http://www.iea.usp.br/pesquisa/oportunidades-pesquisa/whatsapp. 

• Edital de Apoio à Realização de Eventos Científicos – Grandes Desafios da Ciência 
- até 15 de setembro. 

Mais informações: 
http://www.iea.usp.br/pesquisa/oportunidades-pesquisa/grandes-desafios-ciencia. 
 CLIQUE AQUI para acessar o Boletim do IEA-USP. 

 
 

OUTROS 
VAGA PARA GERENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
✓ E.E. PROF. ORESTES ROSOLIA 

A Direção da E.E. Prof. Orestes Rosolia informa que possui vaga para o cargo de 
Gerente de Organização Escolar – GOE. 

Os interessados deverão entrar em contato com a Direção da Unidade Escolar para 
agendar entrevista. 
  

 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  
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