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IV- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO, CON-
TENDO:

a) Ações a serem desenvolvidas visando o aperfeiçoamento 
do trabalho pedagógico, fundamentado nos princípios que nor-
teiam o Currículo do Estado de São Paulo;

b) Currículo atualizado contendo a participação em cursos 
de atualização profissional oferecidos pela SEE e/ou Diretoria 
de Ensino;

c) Experiência profissional na área de Educação.
V – ENTREVISTA E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE TRA-

BALHO:
a) A entrevista constará da apresentação pelo (a) candidato 

(a) do seu histórico profissional e da proposta de trabalho para 
o posto de trabalho, objeto de sua inscrição;

b) A entrevista será realizada pelo Diretor de Escola e pelo 
Supervisor de Ensino responsável pela escola.

c) A entrevista ocorrerá no período de 14 a 18-10-2019, 
sendo agendada pela Direção da Unidade Escolar.

VI – DA VAGA OFERECIDA: Uma vaga para Professor 
Coordenador.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
PRESIDENTE PRUDENTE
 Convocação
Sessão de Escolha de Vagas de Agente de Organização 

Escolar.
A Dirigente Regional de Ensino, em atendimento ao pará-

grafo único do artigo 8º da Resolução SE 12, de 17-02-2017, 
convoca os servidores do Quadro de Apoio Escolar – QAE exce-
dentes, relacionados abaixo, para escolha de vagas existentes.

Local de Escolha, Data, Horário e Vagas Disponíveis:
Local: Sede da Diretoria de Ensino da Região de Presidente 

Prudente
Endereço: Avenida Manoel Goulart 2651 – Presidente 

Prudente
Dia: 11-10-2019
Horário: 9:00h
Vagas Disponíveis: 29
RELAÇÃO DOS SERVIDORES CONVOCADOS:
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – EFETIVO
NOME, RG, CLASSIFICAÇÃO
DEBORA LOPES BUTTER, RG 45.678.583-8, Pontuação: 

22,264
RAQUEL SALES VICENTE, RG 46.227.793, Pontuação: 18,016
ELENI MONTEIRO BERNARDES, RG 30.364.341-9, Pontu-

ação: 17,992
RENATA BARROS MARINI, RG 25.576.831, Pontuação: 

17,296
MARIA APARECIDA RIBAMAR CALDEIRA, RG 25.396.917, 

Pontuação: 11.112

MUNICÍPIO ESCOLA VAGAS

Presidente Prudente EE Profª Anna Antonio 2
Presidente Prudente EE Antonio Fioravante de Menezes 2
Presidente Prudente EE Celestina de Campos Toledo Teixeira 2
Presidente Prudente EE Profª Clotilde Veiga de Barros 1
Presidente Prudente EE Fernando Costa 2
Presidente Prudente EE Prof. Hugo Miele 3
Presidente Prudente EE João Alfredo da Silva 1
Presidente Prudente EE Pastor João Carlos Padilha de Siqueira 1
Presidente Prudente EE Profª Maria Luiza Bastos 2
Presidente Prudente EE Profª Marietta Ferraz de Assumpção 2
Presidente Prudente EE Dr. Marrey Junior 1
Presidente Prudente EE Profª Mirella Pesce Desidere 2
Presidente Prudente EE Oracy Matricardi 1
Presidente Prudente EE Vereador Pedro Tófano 4
Presidente Prudente EE Monsenhor Sarrion 3

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
SOROCABA
 Convocação
O Dirigente Regional de Ensino Convoca os docentes, abai-

xo, para comparecerem na Diretoria de Ensino Região Sorocaba, 
até 11-10-2019 as 16h, para tratar de assuntos referentes à sua 
Vida Funcional.

Tais Gaia Mendes – RG 16.879.138-9 – CPF 081.818.058-
79 – PEB II – Educação Física

Priscila Cristina Jordão de Souza Silva - RG 48652522 – 3 – 
CPF 416.730.978-55 – PEB II – Letras

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 Convocação
Fica convocado o representante legal da empresa SILU-

MA ENGENHARIA LTDA – C.N.P.J. 10.780.855/0001-36, para 
comparecer, no prazo de 05 dias úteis, contados da publicação 
desta convocação no Diário Oficial do Estado, na Administração 
Central do CEETEPS, localizada à Rua dos Andradas, 140 – 4º 
Andar – Núcleo de Compras, Santa Ifigênia, São Paulo/SP, nos 
dias de expediente, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, 
para assinatura do Contrato 151/2019, referente à Concorrência 
004/2019, processo 850679/2018, que tem por objeto a Con-
tratação de Empresa para a Realização de Obras de Adequação 
e Acessibilidade na Escola Técnica Estadual Presidente Vargas, 
localizada na Rua Adriano Francisco Salgado, 30 – Mogi das 
Cruzes/SP.

 Convocações
Convocamos o representante legal da empresa C.T.O. 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Caio Tizatto de Oliveira, para 
comparecer no prazo de 05 dias úteis, a contar desta publicação, 
à Rua dos Andradas, 140 – São Paulo – SP, para apresentação 
da complementação da Caução do Contrato 184/17, pregão 
103/17, referente ao Segundo Termo Aditivo de Reajuste com 
base no índice de janeiro de 2019, dos Serviços de Limpeza 
em Ambiente Escolar em Diversas Unidades. A empresa deverá 
providenciar a complementação da apólice no valor de R$ 
166,59 correspondentes a 5% do valor deste termo aditivo de 
reajuste referente à Caução do contrato, como garantia de sua 
perfeita execução.

Convocamos o representante legal da empresa C.T.O. 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Caio Tizatto de Oliveira, para 
comparecer no prazo de 05 dias úteis, a contar desta publicação, 
à Rua dos Andradas, 140 – São Paulo – SP, para apresentação 
da complementação da Caução do Contrato 108/18, pregão 
052/18, referente ao Primeiro Termo Aditivo de Reajuste com 
base no índice de janeiro de 2019, dos Serviços de Limpeza 
em Ambiente Escolar em Diversas Unidades. A empresa deverá 
providenciar a complementação da apólice no valor de R$ 
648,98 correspondentes a 5% do valor deste termo aditivo de 
reajuste referente à Caução do contrato, como garantia de sua 
perfeita execução.

Convocamos o representante legal da empresa PLS APOIO 
ADMINISTRATIVO EIRELI, Rosana Lopes dos Santos, para compa-
recer no prazo de 05 dias úteis, a contar desta publicação, à Rua 
dos Andradas, 140 – São Paulo – SP, para apresentação da com-
plementação da Caução do Contrato 186/16, pregão 079/16, 
referente ao Quarto Termo Aditivo de Reajuste com base no 
índice de janeiro de 2019, dos Serviços de Limpeza em Ambiente 
Escolar em Diversas Unidades. A empresa deverá providenciar a 
complementação da apólice no valor de R$ 2.825,41 correspon-
dentes a 5% do valor deste termo aditivo de reajuste referente 
à Caução do contrato, como garantia de sua perfeita execução.

Convocamos o representante legal da empresa PLS APOIO 
ADMINISTRATIVO EIRELI, Rosana Lopes dos Santos, para compa-
recer no prazo de 05 dias úteis, a contar desta publicação, à Rua 
dos Andradas, 140 – São Paulo – SP, para apresentação da com-

tado com a pontuação obtida na classificação do processo anual 
de atribuição de classes e aulas (comprovante SED)

II – Entrevistas (em que será avaliado à ser agendada no 
ato da inscrição):

- O perfil do profissional para atuação no modelo pedagó-
gico e de gestão a ser desenvolvido nas Escolas Estaduais do 
Programa Ensino Integral, mediante avaliação por competên-
cias, sendo que, para cada competência, haverá, na aferição 
de desempenho do candidato, um intervalo de 1,0 (um) a 4,0 
(quatro) pontos. Não será classificado o candidato que obtiver 
nota 1,0 (um) em mais de duas competências.

- Protagonismo; - Domínio do conhecimento e Contextuali-
zação; - Disposição ao autodesenvolvimento contínuo; - Relacio-
namento e Corresponsabilidade; - Solução e Criatividade.

– O comprometimento do profissional com a respectiva 
atuação no magistério da rede estadual de ensino, avaliado 
mediante análise de seu histórico de assiduidade, relativo aos 3 
(três) últimos anos letivos;

Classificação:
Realiza-se em ordem decrescente de acordo com a pontu-

ação obtida.
Das Vagas Oferecidas por Unidade Escolar Participante do 

Programa:
01 vaga na disciplina de Química e Biologia na EE Edson 

Vianei Alves- Marília-SP

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
PINDAMONHANGABA
 Comunicado
Preenchimento de Vaga de Professor Coordenador
Fundamento Legal: Resolução SE 75, de 30-12-2014, alte-

rada pela Resolução SE 65, de 19-12-2016, Resolução SE 6, de 
20-01-2017, Resolução SE 34, de 17-05-2018 e Resolução SE 
90, de 28-12-2018.

O Diretor da EE Professor Theodoro Corrêa Cintra, comunica 
a abertura de inscrições ao posto de trabalho para o exercício 
da função gratificada de Professor Coordenador nesta Unidade 
Escolar.

I – DOS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE 
PROFESSOR COORDENADOR:

Artigo 7º da Resolução SE 75, de 30-12-2014:
I- ser docente titular de cargo ou ocupante de função-

-atividade, podendo se encontrar na condição de adido ou em 
readaptação, sendo que, no caso de docente readaptado, a 
designação somente poderá ocorrer após manifestação favorá-
vel da Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde da Secreta-
ria de Gestão Pública – CAAS;

II- contar com, no mínimo, 3 anos de experiência no magis-
tério público estadual;

III- ser portador de diploma de licenciatura plena.
§ 1º - O docente, classificado na unidade escolar ou clas-

sificado em unidade escolar da circunscrição da Diretoria de 
Ensino, terá prioridade na indicação para designação, respec-
tivamente, no posto de trabalho de Professor Coordenador da 
unidade escolar – PC ou do Núcleo Pedagógico da Diretoria de 
Ensino – PCNP.

§ 2º - Em caso de indicação de docente não classificado 
na forma estabelecida para as designações, a que se refere o 
parágrafo 1º deste artigo, deverá ser exigida a apresentação de 
anuência expressa do superior imediato do docente na unidade 
escolar de origem, previamente ao ato de designação.

§ 3º - A designação para atuar como Professor Coordena-
dor- PC ou como PCNP somente poderá ser concretizada quando 
houver substituto para assumir as aulas da carga horária do 
docente a ser designado.

II – DAS ATRIBUIÇÕES:
Artigo 5º da Resolução SE 75, de 30-12-2014 alterada pela 

Resolução SE 65, de 19-12-2016.
I - atuar como gestor pedagógico, com competência para 

planejar, acompanhar e avaliar os processos de ensinar e apren-
der, bem como o desempenho de professores e alunos;

II - orientar o trabalho dos demais docentes, nas reuniões 
pedagógicas e no horário de trabalho coletivo, de modo a apoiar 
e subsidiar as atividades em sala de aula, observadas as sequên-
cias didáticas de cada ano, curso e ciclo;

III – ter como prioridade o planejamento, a organização e o 
desenvolvimento de atividades pedagógicas, utilizando os mate-
riais didáticos, impressos ou em DVD, e os recursos tecnológicos, 
sobretudo os disponibilizados pela Secretaria da Educação;

IV - coordenar as atividades necessárias à organização, ao 
planejamento, ao acompanhamento, à avaliação e à análise dos 
resultados dos estudos de reforço e de recuperação;

V - decidir, juntamente com a equipe gestora e com os 
docentes das classes e/ou das disciplinas, a conveniência e opor-
tunidade de se promoverem intervenções imediatas na apren-
dizagem, a fim de sanar as dificuldades dos alunos, mediante 
a aplicação de mecanismos de apoio escolar, como a inserção 
de professor auxiliar, em tempo real das respectivas aulas, e a 
formação de classes de recuperação contínua e/ou intensiva;

VI - relacionar-se com os demais profissionais da escola de 
forma cordial, colaborativa e solícita, apresentando dinamismo 
e espírito de liderança;

VII - trabalhar em equipe como parceiro;
VIII - orientar os professores quanto às concepções que 

subsidiam práticas de gestão democrática e participativa, 
bem como as disposições curriculares, pertinentes às áreas e 
disciplinas que compõem o currículo dos diferentes níveis e 
modalidades de ensino;

IX - coordenar a elaboração, o desenvolvimento, o acom-
panhamento e a avaliação da proposta pedagógica, juntamente 
com os professores e demais gestores da unidade escolar, em 
consonância com os princípios de uma gestão democrática par-
ticipativa e das disposições curriculares, bem como dos objetivos 
e metas a serem atingidos;

X - tornar as ações de coordenação pedagógica um espaço 
dialógico e colaborativo de práticas gestoras e docentes, que 
assegurem:

a) a participação proativa de todos os professores, nas 
horas de trabalho pedagógico coletivo, promovendo situações 
de orientação sobre práticas docentes de acompanhamento e 
avaliação das propostas de trabalho programadas;

b) a vivência de situações de ensino, de aprendizagem e de 
avaliação ajustadas aos conteúdos e às necessidades, bem como 
às práticas metodológicas utilizadas pelos professores;

c) a efetiva utilização de materiais didáticos e de recursos 
tecnológicos, previamente selecionados e organizados, com 
plena adequação às diferentes situações de ensino e de apren-
dizagem dos alunos e a suas necessidades individuais;

d) as abordagens multidisciplinares, por meio de metodo-
logia de projeto e/ou de temáticas transversais significativas 
para os alunos;

e) a divulgação e o intercâmbio de práticas docentes bem 
sucedidas, em especial as que façam uso de recursos tecnológi-
cos e pedagógicos disponibilizados na escola;

f) a análise de índices e indicadores externos de avaliação 
de sistema e desempenho da escola, para tomada de decisões 
em relação à proposta pedagógica e a projetos desenvolvidos 
no âmbito escolar;

g) a análise de indicadores internos de frequência e de 
aprendizagem dos alunos, tanto da avaliação em processo 
externo, quanto das avaliações realizadas pelos respectivos 
docentes, de forma a promover ajustes contínuos das ações de 
apoio necessárias à aprendizagem;

h) a obtenção de bons resultados e o progressivo êxito do 
processo de ensino e aprendizagem na unidade escolar.

III – PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
Entrega da Proposta de Trabalho no período de 07 a 11-10-

2019 das 08h às 17h, na Escola Estadual Professor Theodoro 
Corrêa Cintra situada na Rua Joaquim Corrêa Cintra, 365 em 
Campos do Jordão SP.

3) Certificados de programas de formação continuada 
homologados pela SEE/SP – 0,500 pontos por curso de, no 
mínimo, 30 horas;

4) Certificado(s) de aprovação em concurso de provas e títu-
los da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo no mesmo 
campo de atuação da inscrição – 1,000 pontos por certificado;

5) Comprovação de participação em capacitações pro-
movidas pelo Governo do Estado de São Paulo específicas 
para o trabalho na Fundação CASA, nos últimos quatro anos 
(2015/2016/2017/2018) – 0,500 para cada 8h.

IX – DA CLASSIFICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO:
1) Os docentes serão classificados considerando-se:
a) O tempo de serviço e os títulos;
b) A nota da entrevista, de caráter eliminatório;
c) A nota da proposta de trabalho, de caráter eliminatório.
2) A classificação dos docentes para atuar na Fundação 

CASA será publicada por esta Diretoria de Ensino, através do 
seguinte site: deguaratingueta.educacao.sp.gov.br

X – DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE CREDENCIA-
MENTO:

1) Período da inscrição: 10-10-2019 a 14-10-2019
2) Período da entrevista: 16-10-2019 na EE Prof. Luiz de 

Castro Pinto.
3) Horário das entrevistas: 14h
4) Resultado do credenciamento: será publicado dia 16-10-

2019 no site: deguaratingueta.educacao.sp.gov.br, após às 18h
XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1) O docente para o qual forem atribuídas aulas em unidade 

da Fundação CASA, não poderá exercer nenhuma outra ativida-
de ou prestação de serviços que implique em afastamento das 
funções para as quais foi admitido ou contratado;

2) Trata-se de credenciamento para cadastro das disciplinas 
de arte e educação física no Ensino Fundamental e médio, no 
Centro de Internação, visando atribuição de aulas disponíveis, 
para início imediato na Unidade da Fundação Casa/Lorena.

3) Os casos omissos ao disposto no presente edital serão 
analisados pela Comissão de Atribuição de Classes e Aulas da 
Diretoria de Ensino - Região de Guaratinguetá;

4) O candidato deverá apresentar cópias dos documentos 
acompanhadas de seus respectivos originais para conferência 
no ato do credenciamento;

5) Não serão aceitas cópias de documentos que não este-
jam acompanhadas dos respectivos originais;

6) A não apresentação de qualquer um dos documentos exi-
gidos implicará no indeferimento do pedido de credenciamento;

7) A entrega dos documentos comprobatórios poderá ser 
realizada através de procurador com procuração simples;

8) Novas orientações publicadas pelos órgãos centrais da 
SEE/SP poderão determinar alterações no presente edital, inclu-
sive em relação aos critérios para atribuição de classes e aulas 
em unidade da Fundação CASA.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
ITAPETININGA
 Notificação
Ofício 948/2019. Ao Fornecedor JOÃO CARLOS MACHADO 

TATUÍ – ME - CNPJ: 20.156.092/0001-00, Rua Quinze de Novem-
bro, 1730 - 18.276-010 – Tatuí – SP

O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do (a) 
Dir. Ens. Reg. De Itapetininga, vem comunicar JOÃO CARLOS 
MACHADO TATUÍ – ME – CNPJ:20.15.092/0001-00, já quali-
ficada no contrato número 005/16 e edital 007/16, acerca do 
processo de rescisão unilateral do contrato, motivado pelos 
seguintes fatos:

Descumprimento das cláusulas quinta e nona, do referido 
contrato, já notificadas anteriormente e até a presente data sem 
regularização, conforme documentos juntados aos autos às fls. 
513/520, esclareço:

Falta de comprovação de recolhimento do FGTS e ISSQN, 
correspondentes aos períodos de execução dos serviços e à 
mão-de-obra alocada para esse fim.

Irregularidade tributária junto à União.
Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apresentar 

suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 dias úteis, 
a contar do recebimento desta notificação, que deve se feita 
exclusivamente na Diretoria de Ensino Região de Itapetininga, à 
Rua São Marcos, 100, Jardim Paulista, em Itapetininga.

A perda do prazo de defesa ensejará a concretização da 
rescisão unilateral contratual.

Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de mani-
festação, vista dos autos do processo no endereço citado acima.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE ITU
 Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e 
Médio
 Convocação
O Diretor da EE Profª Leonor Fernandes da Silva, Diretoria 

de Ensino – Região de Itu, convoca nos termos do artigo 4º da 
portaria CGEB de 24-10-2012, Isaias Raimundo de Oliveira, RG 
33341582-6 SSP/SP, para comparecer a esta unidade escolar, 
localizada à Rua Barão do Rio Branco, 1453 – Vila Teixeira no 
Município de Salto/SP, num prazo de até 10 dias do ato dessa 
publicação, para tratar de assunto de seu interesse.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
MARÍLIA
 Comunicado
Credenciamento dos Profissionais do Quadro do Magistério 

para Atuação Nas Escolas do Programa de Ensino Integral
O Dirigente Regional de Ensino da Região de Marília, 

comunica a abertura das inscrições para atuação em Regime de 
Dedicação Plena e Integral – RDPI, 01 vagas na área de ciências 
da natureza disciplinas de química e biologia pelo prazo de 180 
dias a partir de 16-09-2019. O credenciamento para a função 
de professor da disciplina de Química e Biologia baseia-se no 
disposto na Lei Complementar 1.164, de 4 de janeiro de 2012, 
alterada pela Lei Complementar 1.191, de 28-12-2012, bem 
como o Decreto 59.354, de 15-07-2013, Resolução SE 65, de 
16-09-2013 e na Resolução SE 57/2016, parágrafo único, artigo 
12 da Resolução SE 57/2016 do Processo de Credenciamento 
que prevê a abertura de edital de inscrição:

Parágrafo único - No ano de validade do cadastro-reserva, 
quando o número de candidatos credenciados de determinada 
disciplina da matriz curricular for insuficiente para o preenchi-
mento das vagas existentes, poderá haver abertura de nova 
inscrição, somente para essa disciplina, até a data-limite de 
setembro do referido ano, sendo que esse novo cadastro terá 
validade pelo ano letivo da abertura.

Dos Critérios de Elegibilidade
- Situação funcional: o titular de cargo de professor (PEB II); 

o ocupante de função-atividade (OFA) amparado pelo disposto 
no § 2º do artigo 2º da Lei Complementar 1.010, de 01-06-2007, 
e nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). - For-
mação: licenciatura plena - Experiência na rede pública estadual: 
no mínimo 3 anos - Adesão voluntária ao Regime de Dedicação 
Plena e Integral

Etapas do Processo de Credenciamento
I – Inscrição: o profissional que se candidatar para atuação 

no programa deverá fornecer informações para contato e preen-
cher uma ficha de inscrição com informações.

Período da inscrição: 08-10-2019 a 11-10-2019 Horário: 
9H00 às 12H00 e das 14H às 17H00 Local: Diretoria de Ensino 
de Marília Responsáveis: Luciane Gianvechio (PCNP); Letice 
(supervisor de Ensino)

Documentos Necessários (devem ser apresentados para a 
realização da inscrição):

a- Atestados de Frequência dos últimos três anos, considera-
do até 31-06-2019; b- Comprovação dos critérios de elegibilida-
de para atuação no programa;(Diploma da licenciatura) c- Ates-

2. Trata-se de credenciamento para cadastro de disciplina de 
Arte e Educação Física no Centro de Internação, visando atribui-
ções de classes e/ou aulas disponíveis, para início imediato na 
Unidade da Fundação Casa/Lorena.

- Educação Física: 10 aulas – sendo, na segunda feira das 
07h10 às 08h50 e das 10h50 às 12h30; terça feira das 07h10 às 
12h30 (aulas em substituição até 13-11-2019);

- Arte: 08 Aulas – sendo, na segunda feira das 08h50 às 
10h50; quinta feita das 07h10 às 08h50 e na sexta feira das 
07h10 às 10h50 (aulas em substituição até 13-11-2019);

II - DA DATA, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES PARA O PRO-
CESSO DE INSCRIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO:

Período das inscrições: 10-10-2019 a 14-10-2019
Local: EE Prof Luiz de Castro Pinto, localizada na Rua Pro-

fessor José Marques de Oliveira s/n – Vila Passos – Lorena - SP
Horário: das 8h às 17h;
Telefones para contato: (12) 3153-3032.
No ato da inscrição para o credenciamento o candidato 

deverá:
1) Apresentar toda a documentação exigida, conforme item 

V deste edital;
2) Apresentar a proposta de trabalho, conforme item IV 

deste edital;
3) Estar preparado para realização da entrevista, conforme 

item VII deste edital.
III – DA HABILITAÇÃO ACADÊMICA:
Poderão se inscrever:
1) Portador de Diploma ou Certificado de Licenciatura Plena 

em disciplina da área;
2) Portadores de Diploma de Licenciatura em Educação 

Física, com devido registro profissional
IV - DA PROPOSTA DE TRABALHO:
A proposta de trabalho, devidamente assinada pelo interes-

sado, deverá contemplar:
1) O objetivo do trabalho docente em unidade da Fundação 

CASA;
2) A concepção do docente sobre o adolescente em cumpri-

mento de medida sócio-educativa;
3) Métodos e formas de trabalho utilizadas para a consecu-

ção dos objetivos propostos;
4) Formas de Avaliação utilizadas;
5) A proposta de trabalho não deverá exceder duas laudas;
6) A proposta de trabalho, de caráter eliminatório, será 

avaliada em escala de zero a dez pontos, sendo necessário para 
o credenciamento nota igual ou superior a cinco.

V - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS DE INSCRIÇÃO PARA 
O CREDENCIAMENTO:

O docente deverá acondicionar, em envelope, cópia dos 
seguintes documentos, na ordem em que aparecem:

1) Ficha de Inscrição (Anexo 1);
2) RG;
3) CPF;
4) Comprovação de estar inscrito no processo de atribuição 

de aulas na Diretoria de Ensino Região de Guaratinguetá;
5) Comprovação de habilitação acadêmica conforme item III 

deste edital, nos seguintes termos:
a) Diploma ou Certificado de Licenciatura Plena em discipli-

na da área em que pretende atuar, se docente interessado em 
ministrar aulas no Ciclo II do Ensino Fundamental (Anos Finais) 
e/ou no Ensino Médio;

b) Diploma ou Certificado de Bacharel ou de Tecnólogo 
acompanhado do Histórico Escolar;

c) Declaração atualizada de matrícula e frequência em curso 
de Licenciatura Plena;

d) Declaração atualizada de matricula e frequência em 
curso de Bacharelado/ Tecnologia acompanhada do Histórico 
Escolar;

6) Comprovante de Inscrição emitido no GDAE, para o ano 
letivo de 2019

7) Certificado de participação em cursos de capacitação 
homologados pela SEE/SP, com carga horária mínima de 30h, 
realizado nos últimos três anos (2014/2015/2016, se possuir);

8) Certificado de aprovação em concurso de provas e títulos 
da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo no mesmo 
campo de atuação da inscrição, se possuir;

9) Declaração do Diretor de Escola Vinculadora de unidade 
da Fundação CASA, constando o tempo, em dias, de atuação 
como docente em unidades da Fundação CASA, data base 
30-06-2016, se possuir;

10) Comprovação de participação em capacitações pro-
movidas pelo Governo do Estado de São Paulo específicas 
para o trabalho na Fundação CASA, nos últimos cinco anos 
(2014/2015/2016/2017/2018), se possuir;

11) Proposta de trabalho, conforme item IV deste edital.
VI - DO PERFIL DOCENTE: Espera-se do docente interessado 

em ministrar aulas nas Unidades da Fundação CASA o seguinte 
perfil:

1) que exerça liderança e autoridade tendo como referência 
uma postura democrática;

2) que seja assíduo e pontual;
3) que tenha conhecimento da especificidade do trabalho 

pedagógico a ser desenvolvido em unidade da Fundação CASA 
com adolescentes em cumprimento de medida sócio-educativa;

4) que tenha conhecimento aprofundado do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/90);

5) que utilize metodologias de trabalho que, respeitando a 
proposta pedagógica da unidade da Fundação CASA, promovam 
a reflexão, a solidariedade, a troca de experiências e a aprendi-
zagem dos conteúdos escolares pelos alunos;

6) que seja capaz de promover, cotidianamente, a autoes-
tima do educando;

7) que tenha disponibilidade para o desenvolvimento do 
trabalho em equipe;

8) que seja capaz de estabelecer relações interpessoais 
fundamentadas no respeito à diferença com os educandos, com 
o corpo docente e com os funcionários da Fundação CASA;

9) que tenha conhecimento dos documentos oficiais da 
Fundação CASA, disponíveis em: www.casa.sp.gov.br;

10) que tenha conhecimento dos documentos e procedi-
mentos em relação a sua vida funcional, conforme disposto pela 
escola vinculadora, consoante à legislação vigente;

11) que tenha disponibilidade para participar de programas 
de capacitação oferecidos pela SEE e órgãos conveniados, socia-
lizando e aplicando os novos conhecimentos adquiridos;

12) que seja frequente no horário das aulas de trabalho 
pedagógico coletivo (ATPC), promovidos pela Unidade da Fun-
dação CASA, pela escola vinculadora e pela Diretoria de Ensino;

13) que participe dos Conselhos de Classe e Série;
14) que seja capaz de manter atualizados os documentos 

escolares de sua competência;
15) que zele por suas atribuições de docente e de funcioná-

rio público nos termos da legislação vigente.
VII - DA ENTREVISTA:
1) Para obter credenciamento os docentes serão submetidos 

à entrevista conforme data determinada no item X.
2) São critérios para avaliação da entrevista:
a) Clareza na exposição;
b) Uso dos recursos da língua;
c) Conteúdo pertinente à proposta de trabalho;
d) Postura estética;
e) Postura ética.
3) A entrevista, de CARÁTER ELIMINATÓRIO, será avaliada 

em escala de zero a dez pontos, sendo necessária para o creden-
ciamento nota igual ou superior a cinco.

VIII - DO TEMPO DE SERVIÇO E TÍTULOS:
Os docentes serão classificados na seguinte conformidade: 

1) Tempo no magistério público estadual (data-base até 30-06-
2018) – 0,001 por dia;

2) Tempo de serviço em unidade da Fundação CASA (data- 
-base até 30-06-2018) – 0,005 por dia;
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