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Retificando o EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA ATUAÇÃO JUNTO AO 
CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS (CEL) 2018 – EXERCÍCIO 2019, na 
qual segue abaixo: 

EXCLUI-SE: 

II – DA INSCRIÇÃO: 

3) Não deverão se inscrever, os docentes já inscritos no credenciamento ocorrido nos 
dias 13, 14, 15, 16 e 17 de dezembro de 2017. 
 

ONDE SE LÊ: 

Anexo B – 1 -  até data base 30-06-2017   

                  2- até data base 30-06-2017; 

LEIA-SE:  

Anexo B – 1 -  até data base 30-06-2018   

                  2- até data base 30-06-2018; 

 

ONDE SE LÊ: 

VII - Da classificação/recurso 

2) A classificação dos docentes para atuar nos Centros de Estudos de Línguas 
jurisdicionados será publicada por esta Diretoria de Ensino em 09/01/2019 no site da 
Diretoria de Ensino, com período de recurso até 17/01/2019 e classificação final pós-
recurso em 22/01/2019. 

LEIA-SE:  

2) A classificação dos docentes para atuar nos Centros de Estudos de Línguas 
jurisdicionados será publicada por esta Diretoria de Ensino em 15/01/2019 no site da 
Diretoria de Ensino, com período de recurso até 16/01/2019 e classificação final pós-
recurso em 19/01/2019. 

INCLUAM-SE: 

5) Em caso de empate, aplicar-se-á o disposto no Inciso V do artigo 7º da Resolução 
SE 71/2018, de 22/11/2018, na seguinte ordem de critério:  

1- idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos - Estatuto do Idoso  

2- maior tempo de serviço no Magistério Público Oficial da Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo;  



3 – por encargos de família (maior número de dependentes);  

4 – maior idade, para os inscritos com idade inferior a 60 (sessenta) anos. 

6) Após a classificação final, os candidatos que não apresentaram comprovantes de 
proficiência no idioma ou diploma de mestre ou título de doutor, poderão ser 
submetidos a uma entrevista, de caráter eliminatório, com a apresentação de um 
projeto específico para o idioma pretendido e execução de uma aula prática, que serão 
avaliados por uma banca composta pelos Supervisores de Ensino responsáveis pelos 
CEL, Diretores das escolas correspondentes, Professores Coordenadores e Docentes 
dos CEL. As datas para a entrega das propostas, para entrevistas e aulas práticas 
serão definidas e agendadas pela Diretoria de Ensino, dependendo do número de 
candidatos classificados inicialmente em cada idioma, devendo acontecer a partir de 
2019 . Considerar-se-á o projeto apresentado, o planejamento da aula, a didática e a 
fluência/proficiência no idioma, sendo atribuído à entrevista/aula prática a nota final de 
1 (um) a 5 (cinco). 

 

   Mogi das Cruzes, 10 de Janeiro de 2019 
 
 
 
 
 
 

Araci Nunes Camargo 
Dirigente Regional de Ensino 


