
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO OSASCO 
 

 

 

Circular nº 506/2018 – CRH/ESE 

 

                    Osasco, 24 de outubro de 2018. 

 

Senhores (as)Diretores (as) de Escola, 

Senhores (as) Gerentes de Organização Escolar, 

 

 

Assunto: Autorização excepcional concedida pelo TRE para contratação temporária de 

Docente Categoria “O” 

 

 

A Comissão de Atribuição de Aulas e o Centro de Recursos Humanos da 

Diretoria de Ensino Região Osasco informam a contratação de docentes para atender o 

déficit emergencial nas unidades escolares, conforme o contido em novo Comunicado 

CEMOV, de 18/10/2018, que trata de autorização do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) 

para proceder atribuição de professores, em caráter excepcional.  

 

Neste sentido, foram autorizados pela SEE/SP a celebração de contratos de 

Categoria O, em situação emergencial para a Diretoria Regional de Osasco, somente 

para docentes inscritos e classificados no processo de atribuição de aulas 2018.  

 

Ressaltam que os docentes contratados da Categoria “V” poderão participar 

da atribuição para possível abertura de novo contrato como categoria “O” 

 

A Comissão de Atribuição e o CRH comunicam que, após análise do saldo 

de aulas remanescentes, a contratação emergencial ocorrerá, nesta Diretoria, na seguinte 

conformidade:  

 

09 contratos na disciplina de Língua Portuguesa; 

09 contratos na disciplina de Geografia;  

09 contratos na disciplina de Matemática;  

05 contratos na disciplina de Ciências; 

05 contratos na disciplina de Arte; 

05 contratos na disciplina de História. 

 

Informam também quefoi autorizada a contratação de docente eventual 

“V” para suprir a necessidade das Unidades Escolares. 

 

Solicitam que as escolas DIVULGUEM a todos e solicitem que os 

interessados consultem o “Saldo de Aulas” no site da Diretoria de Ensino e caso haja 

interesse COMPAREÇAM à Diretoria de Ensino-Região Osasco, todas às quartas feiras 

para participarem do Processo de Atribuição de Aulas, conforme segue:- 

 



Língua Portuguesa e Arte - Banca de Códigos e Linguagens às - 9h  

Geografia e História - Banca de Humanas às -  11h  

Matemática e Ciências – Banca de Exatas e Biológicas às - 14h  

Local: Diretoria de Ensino de Osasco – Rua Geraldo Moran 271, Jardim Umuarama – 

Osasco, no Auditório II.  

Desde já agradecem e contam com a colaboração de todos.  

 

 

Atenciosamente,  

 

___________________________ 

Maria de Fátima Francisco 

Léia Soares Perrone 

Maria José dos Santos Oliveira 

Ivanilda Márcia Medines 

Pela Comissão de Atribuição/CRH 

 

 

De Acordo  

Irene M. Pantelidakis 

Dirigente Regional de Ensino 


