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COMUNICADO SOBRE O RESULTADO DA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUNOS  
PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSE E AULAS - 2019 

 

A Profª Márcia Helena Martins Lopes dos Santos, RG nº 18.978.522-6, Dirigente Regional de Ensino da 
Diretoria de  Ensino - Região de Adamantina, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a 
legislação vigente e nos termos do Comunicado da Dirigente Regional de Ensino, publicado em 04 de 
janeiro de 2019, Comunica aos interessados o resultado da entrega dos documentos referente aos alunos 
inscritos nesta Diretoria de Ensino ao Processo de Atribuição de Classes e Aulas para o ano letivo de 2019, 
como segue abaixo: 

ENTREGAS DE DOCUMENTOS INDEFERIDAS 

NÚMERO DO RG MOTIVO DO INDEFERIMENTO 

19.329.112-5 Não possui inscrição como aluno de último ano em Pedagogia. 

19.630.993-1 Não possui inscrição como aluno de último ano em Pedagogia. 

23.650.378-9 Não entregou o histórico escolar da licenciatura em Artes Visuais e a declaração 
entregue não foi elaborada em papel timbrado da instituição de ensino superior. 

30.103.022-4 Não possui inscrição como aluno de último ano no Campo de Atuação da Educação 
Especial. 

30.695.522-2 Não possui inscrição como aluno de último ano em História. O candidato poderá 
solicitar inclusão dessa licenciatura no período de recurso. 

37.165.922-X Não entregou diploma ou certificado de conclusão da licenciatura em Educação Física 
acompanhado de histórico escolar, com data de colação de grau. 

40.536.641-3 Não entregou o histórico escolar da licenciatura em Artes Visuais e a declaração não 
foi elaborada em papel timbrado da instituição de ensino superior. 

45.197.106-1 Já está inscrito na condição de aluno de último ano em Filosofia. 

45.454.051-6 Não possui inscrição como aluno de último ano em Matemática. O candidato poderá 
solicitar inclusão dessa licenciatura no período de recurso. 

56.121.775-0 Não entregou diploma ou certificado de conclusão da Licenciatura em Educação Física 
acompanhado de histórico escolar, com data de colação de grau. 

 

OBSERVAÇÃO: todos os candidatos, com entrega de documentos INDEFERIDOS ou mesmo àqueles com 
entregas DEFERIDAS, devem acompanhar a publicação da classificação dos inscritos, que estará disponível, 
exclusivamente no endereço eletrônico http://portalnet.educacao.sp.gov.br, conforme estabelece a 
Portaria CGRH-11, de 26/12/2018, para interposição de recursos, se houver necessidade, atentando-se 
para os prazos e procedimentos para essa finalidade. 

Adamantina, 08 de janeiro de 2019. 

Márcia Helena Martins Lopes dos Santos 
RG nº 18.978.522-6 

Dirigente Regional de Ensino 
(assinado no original) 
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