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EDITAL DE ATRIBUIÇÃO PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E 

COMUNITÁRIO  

 

A Dirigente Regional de Ensino – Região de Tupã, COMUNICA aos 

interessados com inscrição deferida constante da lista de candidatos à PMEC 

2019, de 25/03/2019,  nos termos da Resolução SE 8, de 31-1-2018 revogando 

as disposições em contrário, em especial as Resoluções SE 41, de 22 de 

setembro de 2017, SE 7, de 19/1/2012, 54, de 22-08-2013, e 2, de 6/1/2017, 

que institui o Sistema de Proteção Escolar na Rede Estadual de Ensino de São 

Paulo, a sessão de atribuição, conforme segue: 

Entrevista 

Data: 01/04/2019 

Horário: 9h30 

Local: Diretoria de Ensino Região de Tupã, Sala de Reuniões- andar superior. 

Praça da Bandeira, 900, Tupã-SP. 

 

Documentação necessária, conforme consta no edital que deverá ser 

entregue no momento da entrevista: 

♦ Cópia do Diploma de licenciatura na área de formação específica da docência 

e cópia do Histórico Escolar; 

♦ Cópia do RG e CPF; 

♦ Comprovante de inscrição para processo de atribuição de aulas para ano 

letivo de 2019 e no respectivo Projeto (PMEC) do sistema GDAE; (cópia) 

♦ Ficha de inscrição preenchida indicando até 6 escolas do seu interesse para 

atuação como PMEC no ano de 2019, conforme anexo I do edital de inscrição; 

(cópia) 

♦Cópia do modelo CGRH de 2019; 

♦Uma proposta de trabalho, escrita de forma sucinta contemplando as razões 

pelas quais opta por exercer as ações de mediação arroladas no item V do 

presente edital; (Roteiro para elaboração consta no anexo II do edital de 

inscrição) 

♦Cópias e originais de certificados de cursos ou comprovação de participação 

em ações ou projetos relacionados a temas como Direitos Humanos, Proteção 
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Escolar, Mediação de Conflitos, Justiça Restaurativa, Bullying, articulação 

comunitária, dentre outros ( se tiver ); 

♦Rol de atribuições estabelecido pela Comissão de Assuntos de Assistência à 

Saúde (CAAS)- somente para docentes readaptados. (cópia) 

♦Declaração de tempo de serviço (em dias), no magistério público estadual 

paulista (data base 30-06-2018); (original) 

♦Declaração de tempo de serviço (em dias), na unidade escolar sede de 

frequência (data base 30-06-2018); (original) 

♦Declaração de tempo de serviço (em dias), de atuação como PMEC (caso já 

tenha atuado), (data base 30-06-2018); (original) 

 

A não apresentação de todos os documentos no período estipulado por 

este Edital implicará no indeferimento do credenciamento. 

 

Tupã, 29/03/2019 
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