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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 10 de 20/03/2019 

  

 

 

Mensagem: “A sorte segue a coragem daqueles que enfrentam seus medos e 

sabem aproveitar todos os momentos”. 

 

 

(Mario Sergio Cortella)  
 

 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE INGRESSO E REMOÇÃO  
CONCURSO PÚBLICO PEB I / 2015 – ATO DE NOMEAÇÃO - 5ª ETAPA DE SESSÃO 
DE ESCOLHA DE VAGA 

Solicitamos atentar para o Ato de Nomeação publicado no Diário Oficial 
de 14/03/2019, Seção II, páginas de 1 à 24, Despacho do Senhor Governador do 
Estado de São Paulo, dos candidatos classificados no Concurso Público PEB 
I/2015, que escolheram vaga na 5ª etapa de sessão de escolha de vaga. 

Informamos que a partir de 14/03/2019 os candidatos nomeados terão o 
prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da publicação do Ato de Nomeação, 
para:  

1) solicitar o agendamento da perícia médica, por meio do sistema eletrônico 
disponibilizado pelo DPME;  

2) providenciar os exames necessários e realizar perícia médica para 
obtenção do Certificado de Sanidade e Capacidade Física - Laudo médicos, 
seguindo orientações constantes no Comunicado Conjunto CGRH/DPME 
002 de 25/04/2018. 

             Para esclarecimentos de dúvidas relativas à perícia médica de ingresso, o 
candidato poderá contatar o DPME exclusivamente pelo e-mail 
periciasingresso@sp.gov.br. 
            Os prazos e demais requisitos para posse e exercício encontram-se 
dispostos na Instrução CGRH nº 4 publicada no DOE 02/09/2017. 
  
 

mailto:periciasingresso@sp.gov.br
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COMISSÃO DOS COLEGIADOS 
GRÊMIO ESTUDANTIL: POSSE 
 Agora que todas as escolas da rede já realizaram as Eleições de suas novas 
Diretorias Gremistas, é chegada a hora de celebrar, realizando uma Cerimônia 
de Posse destas novas Diretorias. Essa ação deve ocorrer, preferencialmente, no 
dia 14 de março (respeitando a data limite de 22/03) e são necessárias as 
evidências. 
 
GRÊMIO ESTUDANTIL – REGISTRO DA DIRETORIA GREMISTA JUNTO À LESTE 4  
 Solicitamos que todas as escolas respondam ao questionário de Registro 
das Diretorias Gremistas de 2019, elaborado pela Diretoria de Ensino Regional 
Leste 4, clicando no link abaixo, impreterivelmente até o dia 22/03/2019.  
 Lembramos ainda, que é necessário responder o Questionário das Eleições 
do Grêmio Estudantil que se encontra na Plataforma SED, disponível até a 
mesma data. 

• LINK PARA ESCOLAS DE ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cy
pMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQjlGSEFFMlpNVkpTOU9MS1oyWTRFVlMzWC4u 

• LINK PARA ESCOLAS DE ANOS INICIAIS 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cy
pMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUM1JTUFNEOE9aSjdVUFpQOFpPRDlUVDQzUC4u  
  
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO  
REUNIÕES DE TRABALHO  
PROFESSORES COORDENADORES ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO – GUIAS DE 
TRANSIÇÃO 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores 
Coordenadores dos Anos Finais e Ensino Médio, para “Reunião de Trabalho: 
Guias de Transição”. 
Data: 21/03/2019 (quinta-feira)  
Horário: 8h30min às 17h30min 
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São 
Paulo/SP 
 
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: 27/03/2019 
Assunto: Programa Ler e Escrever 
Horário: das 8h às 12h 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQjlGSEFFMlpNVkpTOU9MS1oyWTRFVlMzWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUQjlGSEFFMlpNVkpTOU9MS1oyWTRFVlMzWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUM1JTUFNEOE9aSjdVUFpQOFpPRDlUVDQzUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mHe4FhdFLESSAM4cypMlnLm1UJil4ldGpAf1dqVcqIJUM1JTUFNEOE9aSjdVUFpQOFpPRDlUVDQzUC4u
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Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São 
Paulo/SP 
 
PROFESSORES COORDENADORES DOS ANOS INICIAIS 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores 
Coordenadores dos Anos Iniciais para Reunião de Trabalho conforme segue: 
Assunto: Projeto EMAI 
Data: 27/03/2019 
Horário: das 13h às 17h 
Local: Núcleo Pedagógico - Diretoria de Ensino Região Leste 4 
Endereço: Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim 
 
PROFESSORES COORDENADORES ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO – GUIAS DE 
TRANSIÇÃO 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Professores 
Coordenadores dos Anos Finais e Ensino Médio, para “Reunião de Trabalho: 
Guias de Transição”. 
Data: 28/03/2019 (quinta-feira)  
Horário: 08h30 às 17h30 
Local: Núcleo Pedagógico – Avenida Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São 
Paulo/SP 
 
RETIRADA DE MATERIAL AMPLIADO – LER E ESCEVER E EMAI  
 Solicitamos que as escolas que possuam alunos com baixa visão que 
retirem no Núcleo Pedagógico (Avenida Waldemar Tietz, 850) os materiais com 
caracteres ampliados do Programa Ler e Escrever, e do EMAI, munidos de nome 
completo e ano do(s) aluno(s). Em caso de dúvidas, entre em contato com a 
PCNP Juliana (Educação Especial) pelo telefone 2082-9757. 
 
DIVULGAÇÃO 
CURSO ON-LINE “CAMINHOS DA ESCRITA” – INSCRIÇÃO DIA 21/03 
 As inscrições para o curso on-line “Caminhos da escrita” estarão abertas 
somente no dia 21 de março de 2019, a partir das 10h (horário de Brasília), no 
site www.escrevendoofuturo.org.br. Público alvo: Professores de Língua 
Portuguesa do Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio em exercício 
nas escolas públicas do Brasil. Mais informações e inscrição no site 
https://www.escrevendoofuturo.org.br/.  
 
CURSO ÉTICA E CIDADANIA FISCAL (FAZESP) – INSCRIÇÃO ATÉ 26/03 
 A FAZESP, Escola Fazendária do Estado de São Paulo, capacita servidores 
públicos de vários Órgãos do Estado, em especial a Secretaria da Educação, por 
meio do desenvolvimento de atividades mediadas pelo uso de tecnologia. O 

http://www.escrevendoofuturo.org.br/
https://www.escrevendoofuturo.org.br/
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curso “Ética e Cidadania Fiscal” tem como objetivo conscientizar e informar a 
sociedade sobre a importância da educação fiscal para a construção da 
cidadania. O mesmo tem inscrições abertas até 26/03, pelo site, 
https://fazesp.fazenda.sp.gov.br/login/index.php, tem carga horária de 80 horas 
e contará para a evolução funcional (autorizado pela EFAP/SEE). O curso é 
gratuito e online para os servidores do QM, QAE e QSE. 
 
COMPETIÇÃO USP DE CONHECIMENTO (CUCO) – INSCRIÇÕES ATÉ 12/04 
 A Competição USP de Conhecimentos (CUCo) é um desafio criado 
exclusivamente para os estudantes do ensino médio (1ª, 2ª e 3ª série) da rede 
pública do Estado de São Paulo para incentivar o ingresso nos cursos de 
graduação da USP e auxiliar a melhorar o desempenho nas disciplinas que 
compõem o conteúdo programático dos processos seletivos de acesso ao ensino 
superior. A competição faz parte do programa Vem pra USP!  
 A primeira fase da prova é online com 18 testes de múltipla escolha (entre 
22/04 e 26/04). Os que tiverem o melhor desempenho nessa etapa avançam 
para a segunda fase, que é presencial, e inclui 45 testes (dia 06/06). A prova é na 
escola onde o aluno está matriculado. As inscrições vão até dia 12/04, às 12h, 
no site https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos/. Os 
candidatos precisarão de CPF para se cadastrarem na Competição. 
 Para mais informações, acesse o site https://www.fuvest.br/cuco-
competicao-usp-de-conhecimentos/.  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento. 
 
6ª EDIÇÃO DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA – INSCRIÇÕES ATÉ 30/04  

Informamos que as inscrições para a 6ª edição da Olimpíada de Língua 
Portuguesa podem ser realizadas no site https://www.escrevendoofuturo.org.br 
até dia 30/04/2019. “O lugar onde vivo” é o tema das produções. Nesta 6ª 
edição, a premiada escritora mineira, Conceição Evaristo, é a grande 
homenageada. Podem participar professores da rede pública e seus alunos do 
5º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio.  
 A Olimpíada acrescentou um novo gênero para o concurso: o 
documentário. Por isso o Portal atualizou o link contendo o novo caderno “Olhar 
em movimento: cenas de tantos lugares”. Segue link atualizado: 
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-
publicacoes/colecao-da-olimpiada/artigo/1991/colecao-da-olimpiada. Para 
mais informações, entrar em contato com a PCNP Jacqueline pelo telefone 2082-
9754. 
 
ISMART - ENCONTRO COM EDUCADORES 2019 – DIA 18/05 
 O 12º Encontro Ismart com Educadores da Rede Pública, acontecerá maio 
na cidade de São Paulo, no dia 18/05. Este ano, o tema do evento será: “Altas 

https://fazesp.fazenda.sp.gov.br/login/index.php
https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos/
https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos/
https://www.fuvest.br/cuco-competicao-usp-de-conhecimentos/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/03/1-regulamento_cuco_2019.pdf
https://www.escrevendoofuturo.org.br/
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/colecao-da-olimpiada/artigo/1991/colecao-da-olimpiada
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/colecao-da-olimpiada/artigo/1991/colecao-da-olimpiada
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habilidades/Superdotação: o papel da escola na identificação, suporte e 
inclusão”. Haverá painel com palestrantes (Cristina Maria Carvalho Delou, 
Denise de Souza Fleith, Elisabeth Veiga), debates com perguntas da plateia, 
entrega de certificados e homenagens aos professores. As inscrições são 
gratuitas e devem ser feitas pelo site: https://www.ismart.org.br/encontro-
educadores/, assim como mais informações sobre o encontro. 
 
ISMART - INSCRIÇÕES PARA OS PROJETOS ALICERCE E BOLSA TALENTO – ATÉ 
05/06  

O processo seletivo de bolsas de estudos do Ismart já começou, as 
inscrições são gratuitas e poderão ser feitas a partir do dia 19/03 a 05/06, pelo 
site: www.ismart.org.br. Serão oferecidas até 340 bolsas de estudos e mais de 
600 para o Ismart Online, com público-alvo para alunos do 7º ano ou 9º ano. A 
primeira fase compreende a realização de cadastro e teste online, com questões 
de Língua Portuguesa e Matemática. Mais informações no site 
https://www.ismart.org.br/.  
 
CURSO INTERNET DAS COISAS – CODE IOT – MARÇO ATÉ OUTUBRO 
 A Samsung oferece em parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis 

Tecnológico a plataforma 'Code IoT', com cursos de programação, eletrônica 

básica, robótica e desenvolvimento de aplicativos Android. Os cursos têm 

duração de 6 semanas e os participantes que cumprirem as tarefas propostas 

receberão um atestado de conclusão para cada curso. Os cursos são gratuitos e 

destinados a estudantes e professores de ensino fundamental e médio. No 

entanto, qualquer interessado no tema pode se inscrever. Cada curso possui um 

período de inscrição e realização, que pode ser verificado no site 

http://codeiot.org.br/. 

 
PROGRAMA JOVEM CIDADÃO 2019  
 O Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho é um programa social do 
Governo do Estado de São Paulo, coordenado e executado pela Secretaria de 
Desenvolvimento, Ciência, Tecnológica e Inovação – SDECTI e pela Secretaria de 
Estado da Educação – SEE. Tem como objetivo proporcionar aos estudantes com 
idade entre 16 e 21 anos de idade, que estejam regularmente matriculados e 
com frequência efetiva no Ensino Médio do sistema público de ensino estadual, 
sua primeira oportunidade de experiência profissional no mercado de trabalho, 
por meio de estágio remunerado.  
 Os alunos interessados poderão se inscrever pelo site do Programa: 
http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/, além de receber mais 
informações como dicas de entrevista, modelos de documentos e outros.  

https://www.ismart.org.br/encontro-educadores/
https://www.ismart.org.br/encontro-educadores/
http://www.ismart.org.br/
https://www.ismart.org.br/
http://codeiot.org.br/
http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/
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Período de inscrições:  
• Alunos da 2ª série do Ensino Médio: até 31/12/2019.  
• Alunos da 3ª série do Ensino Médio: até 31/05/2019. 
CURSO “INTERNET DAS COISAS” (USP) – ABRIL E MAIO 
 Professores da rede estadual de ensino interessados em entender um 
pouco mais sobre os principais conceitos envolvendo a Internet das Coisas, bem 
como fazer uma conexão com o mundo da educação, a Universidade de São 
Paulo (USP) abre inscrições para formação presencial prática e gratuita. 
 Podem participar professores de escolas públicas de Ensino Fundamental, 
Médio e Técnico ou educadores que atuam em ONGs com estudantes do Ensino 
Básico. Serão oferecidas 60 vagas, com previsão de realização em quatro datas: 
13/04, 27/04, 04/05 e 25/05.  
 Para mais informações e inscrição, acessar o site 
http://codeiot.org.br/codeday#inscricoes.  
 
BOLETIM INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS (USP) – MARÇO 2019 
 Divulgamos o boletim do IEA-USP para o mês de março de 2019: 

• Dança e música das periferias são temas do próximo Centralidades 
Periféricas – 25/03 (9h – 17h), necessita inscrição, informações em 
http://www.iea.usp.br/noticias/danca-e-musica-das-periferias-sao-tema-
do-proximo-centralidades-perifericas-da-catedra-olavo-
setubal?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_cont
ent=centralidades%20musica%20danca; 

• Seminário debate diferentes manifestações e nuances do colonialismo – 
20/03 a 22/03, necessita inscrição, informações em 
http://www.iea.usp.br/noticias/seminario-debate-diferentes-
manifestacoes-e-nuances-do-
colonialismo?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm
_content=colonialismo; 

• Pesquisadores debatem as causas estruturais dos episódios de destruição 
de museus no Brasil – 21/03 (10h), necessita inscrição, informações em 
http://www.iea.usp.br/eventos/a-conservacao-e-a-restauracao-no-
brasil-
5?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=g
estao%20em%20risco%20museus; 

• Pesquisa analisa o uso da Copa do Mundo por três Brics com o intuito de 
aumentar sua influência global – informações em 
http://www.iea.usp.br/noticias/pesquisa-investiga-como-paises-do-
brics-utilizaram-a-copa-do-mundo-para-aumentar-sua-influencia-
global?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_conte
nt=brics%20copa%20do%20mundo%20sabatico; 

http://codeiot.org.br/codeday#inscricoes
http://www.iea.usp.br/noticias/danca-e-musica-das-periferias-sao-tema-do-proximo-centralidades-perifericas-da-catedra-olavo-setubal?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=centralidades%20musica%20danca
http://www.iea.usp.br/noticias/danca-e-musica-das-periferias-sao-tema-do-proximo-centralidades-perifericas-da-catedra-olavo-setubal?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=centralidades%20musica%20danca
http://www.iea.usp.br/noticias/danca-e-musica-das-periferias-sao-tema-do-proximo-centralidades-perifericas-da-catedra-olavo-setubal?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=centralidades%20musica%20danca
http://www.iea.usp.br/noticias/danca-e-musica-das-periferias-sao-tema-do-proximo-centralidades-perifericas-da-catedra-olavo-setubal?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=centralidades%20musica%20danca
http://www.iea.usp.br/noticias/seminario-debate-diferentes-manifestacoes-e-nuances-do-colonialismo?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=colonialismo
http://www.iea.usp.br/noticias/seminario-debate-diferentes-manifestacoes-e-nuances-do-colonialismo?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=colonialismo
http://www.iea.usp.br/noticias/seminario-debate-diferentes-manifestacoes-e-nuances-do-colonialismo?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=colonialismo
http://www.iea.usp.br/noticias/seminario-debate-diferentes-manifestacoes-e-nuances-do-colonialismo?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=colonialismo
http://www.iea.usp.br/eventos/a-conservacao-e-a-restauracao-no-brasil-5?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=gestao%20em%20risco%20museus
http://www.iea.usp.br/eventos/a-conservacao-e-a-restauracao-no-brasil-5?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=gestao%20em%20risco%20museus
http://www.iea.usp.br/eventos/a-conservacao-e-a-restauracao-no-brasil-5?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=gestao%20em%20risco%20museus
http://www.iea.usp.br/eventos/a-conservacao-e-a-restauracao-no-brasil-5?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=gestao%20em%20risco%20museus
http://www.iea.usp.br/noticias/pesquisa-investiga-como-paises-do-brics-utilizaram-a-copa-do-mundo-para-aumentar-sua-influencia-global?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=brics%20copa%20do%20mundo%20sabatico
http://www.iea.usp.br/noticias/pesquisa-investiga-como-paises-do-brics-utilizaram-a-copa-do-mundo-para-aumentar-sua-influencia-global?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=brics%20copa%20do%20mundo%20sabatico
http://www.iea.usp.br/noticias/pesquisa-investiga-como-paises-do-brics-utilizaram-a-copa-do-mundo-para-aumentar-sua-influencia-global?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=brics%20copa%20do%20mundo%20sabatico
http://www.iea.usp.br/noticias/pesquisa-investiga-como-paises-do-brics-utilizaram-a-copa-do-mundo-para-aumentar-sua-influencia-global?utm_source=Boletim&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_content=brics%20copa%20do%20mundo%20sabatico
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Oportunidades: Chamadas para pesquisadores no exterior – informações em 
http://www.iea.usp.br/pesquisa/oportunidades-pesquisa/oportunidades-
pesquisa?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=oportunid
ades%20pesquisa 
 
 
  
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino  

http://www.iea.usp.br/pesquisa/oportunidades-pesquisa/oportunidades-pesquisa?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=oportunidades%20pesquisa
http://www.iea.usp.br/pesquisa/oportunidades-pesquisa/oportunidades-pesquisa?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=oportunidades%20pesquisa
http://www.iea.usp.br/pesquisa/oportunidades-pesquisa/oportunidades-pesquisa?utm_source=Boletim&utm_medium=email&utm_content=oportunidades%20pesquisa

