
Prezados, 
 
Segue retificação do Edital nº 005/2019 - Cadastro Emergencial de Docentes, conforme segue: 

 
Onde se lê: 
 

II - Do Público Alvo 

As inscrições estarão abertas ao professor, habilitado ou qualificado nas respectivas disciplinas, e ser portador de, pelo 

menos, um dos títulos a seguir relacionados: 

 a- Portadores de Licenciatura Plena; 

 b- Portadores de Licenciatura Curta; 

 c- Portadores de Diploma de Bacharel ou Tecnólogo de nível superior, exclusivamente nas disciplinas correlatas, com 

no mínimo, 160 horas conforme histórico escolar; 

 d- Aluno matriculado no último ano de Licenciatura Plena, devidamente rec onhecido;  

 e- Aluno do último ano do curso de Bacharel/Tecnólogo de nível superior, desde que na área da disciplina a ser 

atribuída, identificada pelo histórico do curso; 

 

Leia-se: 

II - Do Público Alvo 

As inscrições estarão abertas ao professor, habilitado ou qualificado nas respectivas disciplinas, e ser portador de, pelo 

menos, um dos títulos a seguir relacionados: 

 a- Portadores de Licenciatura Plena; 

 b- Portadores de Licenciatura Curta; 

 c- Portadores de Diploma de Bacharel ou Tecnólogo de nível superior, exclusivamente nas disciplinas correlatas, com 

no mínimo, 160 horas conforme histórico escolar; 

 d- Aluno matriculado no último ano de Licenciatura Plena, devidamente reconhecido; (exceto para os cursos de 

Pedagogia e Educação Física) 

 e- Aluno do último ano do curso de Bacharel/Tecnólogo de nível superior, desde que na área da disciplina a ser 

atribuída, identificada pelo histórico do curso; 

Obs. Os portadores de Licenciatura Plena em Pedagogia, deverão, obrigatoriamente, apresentar o Diploma ou 
Certificado de Conclusão acompanhado do histórico do curso. Os portadores de Licenciatura Plena em Educação Física, 

deverão obrigatoriamente, comprovar a conclusão do curso mediante Diploma acompanhado do his tórico do curso, 

sendo o registro no Conselho Regional de Educação Física – CREF exigido na contratação. 

 

 

Atenciosamente 

Núcleo de Administração de Pessoal/CRH 

Diretoria de Ensino - Região de Tupã 

 

Ficha de Inscrição 

Edital de Abertura de Cadastro Emergencial Docente nº 005/2019 

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/03/ficha-de-inscrio_detup07032019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/03/edital-cadastro-emergencial-2019_detupa08032019.pdf

