
 

 

EDITAL ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES INTERESSADOS EM ATUAR NA 

PENITENCIÁRIA DE PIRACICABA VINCULADA A DIRETORIA DE ENSINO –  

REGIÃO DE PIRACICABA 

 

O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba torna pública a abertura 

do credenciamento para Professores de Educação Básica I e II interessados em atuar no Programa de 

Educação nas Prisões - PEP, nos termos da Resolução Conjunta SE-SAP-2, de 30-12-2016.  

 

PEM – Penitenciária Masculina de Piracicaba - Escola Vinculadora EE Elias de Mello Ayres  

Área de Linguagens: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol) – 26 aulas 

Área de Ciências Humanas: Sociologia – 06 aulas 

 

CDP– Centro de Detenção Provisória de Piracicaba e CRF – Centro de Ressocialização Feminina de 

Piracicaba - Escola Vinculadora EE Dr. Alfredo Cardoso;  

- Área de Linguagens: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol) – Arte (em 

suas diferentes linguagens cênicas, plásticas, visuais e musicais) – 8 aulas; 

- Área de Ciências da Natureza:  Física, Química e Biologia; -  2 aulas; 

 

DO PERFIL DOCENTE 

Requer dos docentes interessados em ministrar aulas nas referidas Unidades Prisionais: 

– conhecer a especificidade do trabalho pedagógico desenvolvido com pessoas em situação de privação 

de liberdade, na modalidade de ensino EJA, conforme disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais e 

nas Diretrizes Nacionais para oferta de Educação a Jovens e Adultos em situação de privação de 

liberdade nos estabelecimentos penais; 

– saber utilizar metodologias flexíveis, observando as diretrizes pedagógicas da rede estadual de 

ensino, e promovendo continuamente a autoestima dos alunos, a autonomia, a cidadania, a 

solidariedade e a cultura educacional, com vistas à continuidade dos estudos; 

– ser assíduo e pontual, observando os horários de entrada e saída no estabelecimento penal ou 

unidade psiquiátrica, para a atividade docente, e os procedimentos de segurança a serem cumpridos; 

– ter disponibilidade de participar de trabalho em equipe, dos conselhos de classe/anos, das Aulas de 

Trabalho Pedagógico Coletivo – ATPC realizadas pela escola vinculadora, de avaliação periódica de 

desempenho docente e de programas de capacitação e formação continuada, oferecidos pela SEE e/ou 

por entidades conveniadas; 

– possuir conhecimentos básicos de tecnologia de informação e comunicação. 

 

DO CREDENCIAMENTO:  

Data:     06, 07, 11,12 e 14/2019 -  

Local:     Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba – sala-Plantão de Supervisor 

             Rua Dr. João Sampaio, 666, São Dimas, Piracicaba 

Horário: 8h as 12h e 14h as 17h  

 

DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO NO PROJETO:  

- Docentes já inscritos para o Processo de Atribuição de Classes/Aulas 2019 com inscrição ativa para o 

Programa de Educação nas Prisões; 

- Habilitação para os campos de atuação a serem preenchidos; 



 

 

 

DOS DOCUMENTOS: 

-Comprovante de inscrição no Processo Anual de Atribuição de classes e aulas para 2019 com a opção 

no projeto Sistema Prisional (Portalnet/GDAE);  

-Cópia do Diploma de Licenciados e/ou Bacharéis com respectivos históricos escolares;  

-Cópia do RG e do CPF 

-Certidão de Nascimento de dependentes (se for o caso) 

-Proposta de trabalho que contemple tema relacionado às características do alunado e a didática para 

o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. 

 -Para alunos estudantes, comprovante atualizado de matrícula de 2019, em Instituição de Ensino 

Superior, explicitando o ano/semestre em que está matriculado e de quantos semestres/anos é 

composto o curso.  

- Ficha de Inscrição – (em anexo)  

 

DO PROCESSO SELETIVO 

a) Proposta de Trabalho, valendo de 0 a 5 pontos e 

b) Entrevista, valendo de 0 a 5 pontos. 

 

DA ENTREVISTA  

Dia 18/06/2019  

Local: EE Profº Elias de Mello Ayres 

Endereço: Rua Cel. Fernando Febeliano da Costa, 429 - São Dimas, Piracicaba 

Horário: 9h. 

 

DA CLASSIFICAÇÃO 

A publicação da classificação será afixada na D.E.- Região Piracicaba, no dia 24/06/2019 

DOS RECURSOS 

Os prazos para recursos dar-se-ão no período de 25 e 26/06/2019 

DO RESULTADO FINAL 

A publicação do resultado do credenciamento será publicado no Site da D.E.- Região de Piracicaba, no 

dia 28/06/2019. 

DA ATRIBUIÇÃO 

A data da atribuição das classes e aulas será de acordo com o cronograma de atribuição de aulas da 

Diretoria de Ensino de Piracicaba. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pela equipe responsável da Diretoria de Ensino, segundo critérios 

estabelecidos em legislação vigente. 

  

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR821BR824&q=ee+prof.+elias+de+mello+ayres+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkztYjPLtSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexqqemKhQU5afpKaTmZCYWK6SkKuSm5uTkKyRWAhUopOalpBalHl6eDwA3FOmqWAAAAA&ludocid=7623433123681688841&sa=X&ved=2ahUKEwiByOqj6M3iAhUrHbkGHcKoDRgQ6BMwD3oECBAQAw

