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DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SANTO ANASTÁCIO 
Comunicado 
O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Santo Anastácio, 
tendo em vista a necessidade de atribuição nos termos da Res. SE 82/2013, alt. pela Res. 
SE 01/2018, de um cargo vago de Supervisor de Ensino e em razão do não 
comparecimento de interessados nas sessões de atribuição dos dias 02, 08 e 13/05/19, 
conforme editais publicados nos DOEs de 27/04, 04 e 09/05/19, respectivamente, 
Convoca os integrantes do Quadro do Magistério, titulares de cargo, interessados, que 
possuam as qualificações abaixo, a comparecer na sessão de atribuição, portando os 
seguintes documentos: 
-Original e cópia do Diploma de licenciatura plena em pedagogia ou pós-graduação na 
área de educação 
-Declaração do Superior imediato de experiência mínima de oito anos de exercício no 
magistério, dos quais três devem ser em gestão educacional. 
-Declaração de tempo de serviço no Magistério Público Estadual. 
-Termo de anuência expedido pelo superior imediato, com data atualizada 
correspondente ao edital de oferecimento de vaga, cuja validade abrangerá apenas o 
período de vigência da designação. 
-Declaração de horário para fins de acumulação, quando for o caso, e 
-Declaração do grau de parentesco, nos termos da Súmula Vinculante 13. 
Ficam expressamente vedadas a atribuição de vaga e sua respectiva designação, por 
procuração de qualquer espécie. 
Somente poderá participar da atribuição de vaga e sua respectiva designação o 
candidato que, na data da atribuição, se encontrar em exercício de seu cargo e que não 
tenha desistência de designação de agosto de 2018 até a presente data. 
Atribuição: 
- Dia: 17-05-2019 
- Horário: 09 horas 
- Local: Diretoria de Ensino - Região de Santo Anastácio 
- Praça Dr. Luiz Ramos e Silva, 59 - Centro - Santo Anastácio. 
(Edital 15) 


