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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 4 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino 
 
 

CIRCULAR Nº 42 de 13/11/2019 

               
GABINETE  
REUNIÃO DE FORMAÇÃO 

✓ RECUPERAÇÃO, REFORÇO E APROFUNDAMENTO E CONSELHO DE 
CLASSE/SÉRIE/ANO 2019 

A Dirigente Regional de Ensino convoca os Diretores ou Vice-Diretores das 
Escolas de Anos Iniciais, Finais e Ensino Médio, (01) um Professor Coordenador e 
(01) Representante de Grêmio, por Unidade Escolar, para Reunião de Trabalho sobre 
os temas de Recuperação, Reforço e Aprofundamento, Conselho de Classe 
Série/Ano, conforme segue:   
Data: 14/11/2019 

Local: Colégio Adventista Vila Matilde - R. Eugênia de Carvalho, 1316 - Vila Matilde 

Horário: 08h30min às 12h  
Público: Diretores ou Vice-Diretores, (01) Professor Coordenador e (01) 
representante de Grêmio, por Unidade Escolar. 
✓ REUNIÃO DE FORMAÇÃO - SARESP 2019 
A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os Diretores das Escolas de Anos 

Iniciais, Finais e Ensino Médio, para Reunião de Trabalho sobre SARESP 2019, 
conforme segue:   
Data: 14/11/2019   
Local: Colégio Adventista Vila Matilde - R. Eugênia de Carvalho, 1316 - Vila Matilde 
Horário: 13h30min às 16h  
Público: Diretores das Escolas de Anos Iniciais, Finais e Ensino Médio das 77 
Unidades Escolares. 
      
NÚCLEO PEDAGÓGICO  
ACOMPANHAMENTO DO EDUCA SP (ATUALIZAÇÃO 05/11) – USP  
            Através do Programa Educa SP, a USP está oferecendo cursos de extensão 
para os estudantes de Ensino Médio. 
            Os cursos têm duração de 40 horas, distribuídas em 20 tópicos e ficarão 
disponíveis por 30 dias a contar da data de início. Para aprovação o estudante deve 
realizar as atividades com frequência igual ou superior a 75%. Para os aprovados 
serão emitidos certificados de conclusão das atividades cursadas, mediante 
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avaliação de desempenho nas referidas atividades. Ao estudante inscrito cabe 
assistir as videoaulas, realizar o estudo do material complementar, entregar as 
atividades no ambiente virtual e participar semanalmente do atendimento ao vivo.  
            Solicitamos que as escolas relacionadas abaixo mobilizem os estudantes para 
acessar os conteúdos dos cursos que já estão disponíveis na plataforma da USP, 
através do site https://cursosextensao.usp.br/course/index.php?categoryid=274.     
➢ Adelaide – Adelino - Penna - Cunha – Aroldo – Astolfo – D. Camilo –     

Hiroshima – Inah – Infante – Pimentel – Joaquín – Orlandi – Jopeque –    
Talarico – Jozineide – Luzia – Ávila – Sansígolo – Octacílio – Rosolia -               
Paulo Lauro – Pilar – Quintiliano – Nicarágua – Romeu – Evangelista – 
Sapopemba – Nobreza – Victor – Zalina.   

          CLIQUE AQUI para acessar a lista dos participantes. (ANEXO 1) 
  
DIVULGAÇÃO 
MOVIMENTO INOVA (HACKATHON) – INSCRIÇÕES ATÉ 15/11 
 O “Movimento Inova” tem como objetivo valorizar práticas docentes e 
conectar os alunos e demais membros da rede às soluções tecnológicas e ao 
ecossistema de inovação de São Paulo, oportunizando a vivência nos componentes 
do Inova Educação (Projeto de Vida, Eletivas e Tecnologia e Inovação) e promovendo 
um ambiente de criação e compartilhamento de ideias e soluções voltadas para a 
melhoraria do dia a dia da rede como um todo. 
 O projeto Hackaton irá reunir as 10 (dez) melhores ideias trazidas por grupos 
compostos por alunos do Ensino Médio (acima de 15 anos), que tenham criado 
soluções tecnológicas para os problemas e desafios da rede estadual de ensino. Para 
isso, a equipe deverá ser composta por 3 alunos, sendo um deles o aluno líder, e 
possuir um professor orientador.  
 Os participantes deverão apresentar soluções em diversos formatos, como 
aplicativos, sistemas, processos ou serviços que sejam otimizados por meio de uma 
ferramenta tecnológica, podendo abordar as seguintes temáticas:  
- Otimização do tempo do professor em sala de aula;  
- Otimização do tempo do trajeto de alunos e professores até a Unidade Escolar;  
- Ferramentas tecnológicas para estudo docente;  
- Plataformas de compartilhamento de práticas;  
- Potencializar o acesso aos dados e aos resultados das avaliações produzidos pela 
secretaria;  
- Otimização da alocação dos docentes nas Unidades Escolares.  

A solução não precisará contar com o projeto tecnológico pronto, apenas a 
idealização do mesmo. 
 Para inscrição, o responsável pela Unidade Escolar e o Professor Orientador, 
deverão acessar o formulário de inscrição com os dados básicos dos participantes, 
assim como o link do vídeo no Youtube, categorizado como “Não listado” com uma 
apresentação da solução com duração mínima de 1 minuto e 30 segundos e máxima 
de 2 minutos.  

https://cursosextensao.usp.br/course/index.php?categoryid=274
https://cursosextensao.usp.br/course/index.php?categoryid=274
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/11/anexo-1-74-relatrio-educa-sp-usp-05-11.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/11/anexo-1-74-relatrio-educa-sp-usp-05-11.pdf
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Sugerimos que o título do vídeo contenha a seguinte sequência:  
✓ Diretoria de Ensino;  
✓ Unidade Escolar; 
✓ Nome do Evento (HACKATHON); 
✓ Nome do projeto do grupo. 

 Assim que a Unidade Escolar se inscrever, solicitamos que encaminhe uma 
cópia do formulário para o Núcleo Pedagógico (delt4npe@educacao.sp.gov.br), 
juntamente com o link do vídeo do Youtube, pois, conforme descrito no edital, a 
equipe de PCNPs indicada pela Dirigente de Ensino irá selecionar 1 (um) projeto, que 
representará a Diretoria de Ensino na Seleção Estadual. 
 Essas informações deverão ser enviadas até dia 15 de novembro.  

Acesse o regulamento que consta no site: 
 https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/11/EDITAL-
HACKATHON-Movimento-Inova.pdf.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a PCNP Françoise (2082-9767). 
 Formulário de inscrição: 
 https://crmsamvoc1runtime.crm2.dynamics.com/202016d6-6a23-4eb2-bf68-
2b96ff8bcc66/movimento-inova-hackathon.   
 CLIQUE AQUI para acessar as informações pedidas na inscrição. (Anexo 2) 
 
MOSTRA INTERATIVA DE ROBÓTICA E COMPUTAÇÃO CRIATIVA – INSCRIÇÃO ATÉ 
15/11 
 A Rede Estadual já conta com uma série de iniciativas no sentido de promover 
o uso sistemático da tecnologia, gerando impactos positivos na aprendizagem dos 
estudantes. Dessa forma, a Mostra Interativa de Robótica e Computação Criativa, 
que ocorrerá nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019 na Escola de Formação de 
Profissionais da Educação (EFAPE), tem como objetivo expor boas práticas de 
experiências com o uso de tecnologia, especificamente no que se refere às ligadas à 
robótica e à computação criativa. 
 Poderão se inscrever para a Mostra grupos compostos por estudantes do 
Ensino Fundamental Anos Finais e do Ensino Médio da Rede Estadual de São Paulo. 
Os grupos deverão ser compostos por pelo menos de 1 (um) e, no máximo, 2 (dois) 
estudantes, junto com um professor orientador. Os participantes deverão 
apresentar projetos de robótica e computação criativa que tenham sido 
desenvolvidos dentro das Unidades Escolares em qualquer área do conhecimento, 
grupos de estudos, grêmio estudantil, entre outros. Serão priorizados projetos que 
busquem resolver problemas relacionados à comunidade escolar, ou problemas 
sociais de maneira geral, e que trabalhem essas temáticas de maneira 
interdisciplinar. 
 Serão aceitos trabalhos nos seguintes formatos:  
- Tecnologias do Movimento Maker: impressora 3D, cortador de vinil, circuito de 
papel, bricolagem, entre outros;  

mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/11/EDITAL-HACKATHON-Movimento-Inova.pdf
https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/11/EDITAL-HACKATHON-Movimento-Inova.pdf
https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/11/EDITAL-HACKATHON-Movimento-Inova.pdf
https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/11/EDITAL-HACKATHON-Movimento-Inova.pdf
https://crmsamvoc1runtime.crm2.dynamics.com/202016d6-6a23-4eb2-bf68-2b96ff8bcc66/movimento-inova-hackathon
https://crmsamvoc1runtime.crm2.dynamics.com/202016d6-6a23-4eb2-bf68-2b96ff8bcc66/movimento-inova-hackathon
https://crmsamvoc1runtime.crm2.dynamics.com/202016d6-6a23-4eb2-bf68-2b96ff8bcc66/movimento-inova-hackathon
https://crmsamvoc1runtime.crm2.dynamics.com/202016d6-6a23-4eb2-bf68-2b96ff8bcc66/movimento-inova-hackathon
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/11/anexo-2-75-movimento-inova-hackathon.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/11/anexo-2-75-movimento-inova-hackathon.pdf
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- Computação física e programação: trabalhos em computação física e programação 
que envolvam Scratch, Makey Makey, microbit, arduino, computação desplugada, 
entre outros.  

Serão considerados apenas trabalhos que possuam exposição física. 
 Para inscrição, o responsável pela Unidade Escolar e o Professor Orientador, 
deverão acessar o formulário de inscrição com os dados básicos dos participantes, 
assim como o link do vídeo no Youtube, categorizado como “Não listado” com uma 
apresentação da solução com duração mínima de 01 minuto e 30 segundos e 
máxima de 02 minutos.  

Sugerimos que o título do vídeo contenha a seguinte sequência:  
✓ Diretoria de Ensino; 
✓ Unidade Escolar; 
✓ Nome do Evento (Mostra Interativa); 
✓ Nome do projeto do grupo. 

 Assim que a Unidade Escolar se inscrever, solicitamos que encaminhe uma 
cópia do formulário enviado para o Núcleo Pedagógico 
(delt4npe@educacao.sp.gov.br), juntamente com o link do vídeo do Youtube, pois, 
conforme descrito no edital, a equipe de PCNPs indicada pelo Dirigente de Ensino 
irá selecionar, no máximo, 6 (seis) projetos que representarão a Diretoria de Ensino 
na Seleção Estadual. 
 Essas informações deverão ser enviadas até dia 15 de novembro.  

Acesse o regulamento que consta no site: 
 https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/11/EDITAL-Mostra-
Interativa-de-Rob%C3%B3tica-e-Computa%C3%A7%C3%A3o-Criativa.pdf.  

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a PCNP Françoise (2082-9767). 
 Formulário de inscrição: 
https://crmsamvoc1runtime.crm2.dynamics.com/202016d6-6a23-4eb2-bf68-
2b96ff8bcc66/movimento-inova-ini-criativa-e-rob.   
 CLIQUE AQUI para acessar as informações pedidas na inscrição. (ANEXO 3) 
 
CONCURSO DE VÍDEO 1 MINUTO CONTRA A CORRUPÇÃO – INSCRIÇÕES ATÉ 19/11 
 A Controladoria-Geral da União (CGU), a Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção (Focco-PB) lançam o IV 
Concurso de Vídeo 1 Minuto Contra a Corrupção. O objetivo é incentivar a produção 
de curtas-metragens de todos os gêneros (ficção, clipe, publicidade ou 
documentário), gravados por meio de aparelho celular, com narrativas que 
promovam a conscientização para a prevenção e o combate à corrupção.   
 A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 19 de novembro de 2019. A 
idade mínima de participação é de 15 anos. A iniciativa é aberta a todos os Estados 
da federação.  

O interessado deve acessar o site www.ufpb.br/contraacorrupcao, preencher 
uma ficha técnica, aceitar as condições do Concurso e enviar o link para o endereço 
do vídeo na internet. 

mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/11/EDITAL-Mostra-Interativa-de-Rob%C3%B3tica-e-Computa%C3%A7%C3%A3o-Criativa.pdf
https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/11/EDITAL-Mostra-Interativa-de-Rob%C3%B3tica-e-Computa%C3%A7%C3%A3o-Criativa.pdf
https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/11/EDITAL-Mostra-Interativa-de-Rob%C3%B3tica-e-Computa%C3%A7%C3%A3o-Criativa.pdf
https://www.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/11/EDITAL-Mostra-Interativa-de-Rob%C3%B3tica-e-Computa%C3%A7%C3%A3o-Criativa.pdf
https://crmsamvoc1runtime.crm2.dynamics.com/202016d6-6a23-4eb2-bf68-2b96ff8bcc66/movimento-inova-ini-criativa-e-rob
https://crmsamvoc1runtime.crm2.dynamics.com/202016d6-6a23-4eb2-bf68-2b96ff8bcc66/movimento-inova-ini-criativa-e-rob
https://crmsamvoc1runtime.crm2.dynamics.com/202016d6-6a23-4eb2-bf68-2b96ff8bcc66/movimento-inova-ini-criativa-e-rob
https://crmsamvoc1runtime.crm2.dynamics.com/202016d6-6a23-4eb2-bf68-2b96ff8bcc66/movimento-inova-ini-criativa-e-rob
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/11/anexo-3-76-mostra-interativa-de-robtica-e-computao-criativa.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/11/anexo-3-76-mostra-interativa-de-robtica-e-computao-criativa.pdf
http://www.ufpb.br/contraacorrupcao
http://www.ufpb.br/contraacorrupcao
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 Para mais informações sobre regulamento, premiação e inscrições, acesse o 
site https://www.ufpb.br/contraacorrupcao.  
 
INSTITUTO PROA - INSCRIÇÕES ATÉ 24/11  
            O PROA é uma ONG que oferece um curso profissionalizante de 
Administração para jovens entre 17 e 19 anos que moram na grande São Paulo e 
estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio na rede pública de ensino. 
O curso é voltado para jovens com renda familiar de no máximo um salário mínimo 
e meio por pessoa e é 100% gratuito.  
            As aulas acontecerão no Senac Francisco Matarazzo - Av. Francisco 
Matarazzo, 249, Água Branca - Próximo ao metrô Barra Funda, a partir de janeiro de 
2020.  
           O PROA selecionará mais 320 jovens. As inscrições terminam em 24/11. 

Para mais informações como inscrição, regulamento e notícias, acesse o site 
https://www.proa.org.br/.  

CLIQUE AQUI para acessar o Banner do Projeto. (ANEXO 4) 
 
PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO 2020 – INSCRIÇÕES ATÉ 
02/12 
 Informamos que as inscrições para o Programa Missão Pedagógica no 
Parlamento 2020 terminam em 02 de dezembro. A iniciativa é voltada para 
educadores do Ensino Fundamental e Médio que entendem a escola como um 
espaço importante para consolidação do conceito de cidadania e desejam trabalhar 
temas ligados à democracia e formação política em suas práticas pedagógicas. A 
cada ano, 16 educadores de cada estado e do Distrito Federal são sorteados para 
participar, durante oito semanas, de um curso a distância sobre o tema Educação 
para a Democracia e o Parlamento. Entre esses 432 educadores, são selecionados 
dois de cada UF com os melhores desempenhos no curso (54 no total) para 
participação no módulo presencial do programa, em Brasília, com duração de 40 
horas. 
 Os participantes selecionados passam uma semana na Câmara dos 
Deputados, conhecendo de perto o trabalho do Poder Legislativo e aprendendo 
sobre temas ligados à política e cidadania. São aulas, oficinas, visitas, rodas de 
conversa, simulações e, acima de tudo, muita reflexão e troca de experiências. Ao 
retornarem às suas escolas, os educadores desenvolvem ações pedagógicas 
específicas no módulo de aplicação a distância, com duração de 50 horas e tutoria 
da equipe da Câmara. 
 Para mais informações como regulamento e inscrição, acesse o site 
https://escolavirtualdecidadania.camara.leg.br/site/850/missao-pedagogica-no-
parlamento/.  
 
PROGRAMA DE ESTÁGIO EM PROMOÇÃO DA CONVIVÊNCIA MULTICULTURAL EM 
TOYAMA – INSCRIÇÃO ATÉ 04/12 

https://www.ufpb.br/contraacorrupcao
https://www.proa.org.br/
https://www.proa.org.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/11/anexo-4-57-af_arte_processo-seletivo_a3-proa.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/11/anexo-4-57-af_arte_processo-seletivo_a3-proa.pdf
https://escolavirtualdecidadania.camara.leg.br/site/850/missao-pedagogica-no-parlamento/
https://escolavirtualdecidadania.camara.leg.br/site/850/missao-pedagogica-no-parlamento/
https://escolavirtualdecidadania.camara.leg.br/site/850/missao-pedagogica-no-parlamento/
https://escolavirtualdecidadania.camara.leg.br/site/850/missao-pedagogica-no-parlamento/
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 Uma parceira da Secretaria da Educação e do governo da Província de 
Toyama, no Japão, levará um professor da rede estadual de ensino de São Paulo para 
um programa de estágio na terra do sol nascente. O "Programa de Estágio em 
Promoção da Convivência Multicultural em Toyama -2020" tem por objetivo 
proporcionar aos professores uma nova experiência cultural, profissional e 
acadêmica. O estágio vai acontecer em uma escola pública de Ensino Fundamental 
da Província de Toyama e o professor terá como atividades principais a observação 
de aulas, assistência em aulas de língua japonesa, tradução e interpretação, além do 
acompanhamento de visitas à residência de alunos. 
 A duração do estágio é de 6 meses e o início está previsto para meados de 
maio e 2020, com término em novembro do mesmo ano. Confira alguns dos 
requisitos principais para participar do estágio:  
- Ser professor da rede pública estadual de São Paulo;  
- Estar exercendo a profissão;  
- Ter entre 22 e 39 anos;  
- Dominar a língua japonesa;  
- Não ter experiência prévia em estágios no território japonês. 
 Os professores interessados no Programa de Estágio deverão acessar o link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzaJFb_MqJcKFB-
BTOoOKbMq1WJPIgPSi1qFeMzLPfBHgRIg/viewform e responder o formulário de 
pré-seleção até o dia 04/12/2019.  

Para mais informações sobre o Programa de Estágio, é possível entrar em 
contato por meio dos telefones: (11) 3866-0416 (11) 3866-0601 ou pelo e-mail: 
uctec.efape@educacao.sp.gov.br.  
 
CURSO DE ESCRITORES NA CASA DAS ROSAS – INSCRIÇÕES ATÉ 31/01/2020 
 Estudantes de 14 a 18 anos que gostam de escrever e que tenham interesse 
em criação literária podem participar do Clipe Jovem 2020 - Curso Livre de 
Preparação do Escritor Jovem que a Casa das Rosas, na Capital, oferece. 

As inscrições vão até dia 31 de janeiro e acontecem pelo site do museu-casa. 
Para mais informações e inscrição, acesse o site 
http://www.casadasrosas.org.br/centro-de-apoio-ao-escritor/clipe. 

 
CAMPANHA “BIOMONITORANDO AS ÁGUAS” 
 A Secretaria de Estado da Educação (SEDUC-SP) informa que a Embrapa, por 
meio do Projeto Conexão Água, lançou a Campanha “Biomonitorando as Águas”, 
com o objetivo de contribuir com a conscientização ambiental, engajamento social 
e cidadania, promovendo a participação e interação da sociedade no 
monitoramento participativo de forma segura, coletiva e cidadã sobre a qualidade 
das águas, especialmente para verificação das condições de banho e nado em rios, 
córregos, lagos e represas. 
 Ressaltamos que a campanha visa, por meio de atividades de observação e 
verificação das características das águas de rios, córregos, lagos e represas, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzaJFb_MqJcKFB-BTOoOKbMq1WJPIgPSi1qFeMzLPfBHgRIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzaJFb_MqJcKFB-BTOoOKbMq1WJPIgPSi1qFeMzLPfBHgRIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzaJFb_MqJcKFB-BTOoOKbMq1WJPIgPSi1qFeMzLPfBHgRIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzaJFb_MqJcKFB-BTOoOKbMq1WJPIgPSi1qFeMzLPfBHgRIg/viewform
mailto:uctec.efape@educacao.sp.gov.br
mailto:uctec.efape@educacao.sp.gov.br
http://www.casadasrosas.org.br/centro-de-apoio-ao-escritor/clipe
http://www.casadasrosas.org.br/centro-de-apoio-ao-escritor/clipe
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identificar os tipos de vegetação e a presença de insetos que podem ser 
considerados bioindicadores, ou seja, que possam evidenciar a qualidade das águas. 
 Recomendamos aos professores das Unidades Escolares da rede estadual que 
acessem o site http://www.conexaoagua.mpf.mp.br/biomonitorando/a-campanha 
para conhecer a iniciativa, de forma a verificar a possibilidade de articular com as 
competências e habilidades previstas no Currículo e com o projeto pedagógico da 
escola. O monitoramento participativo da qualidade das águas pode ser realizado 
por meio do aplicativo “Monitorando a Cidade” (MIT Promise Tracker), uma 
ferramenta que visa o levantamento e a consolidação de informações. 
 Mais informação sobre regulamento, instruções de segurança e formas de 
participação, acesse o site http://www.conexaoagua.mpf.mp.br/biomonitorando/a-
campanha. 
 
OUTROS  
E.E. PROF.ª MARIA DE LOURDES ROSÁRIO NEGREIROS 

A Direção da E.E. Prof.ª Maria de Lourdes Rosário Negreiros informa que 
possui vaga para Gerente de Organização Escolar – GOE. 
 Os interessados deverão entrar em contato com a escola nos telefones: 2721-
2924/25721-4574. 
 
E.E. ROMEU MONTORO 
 A Direção da E.E. Romeu Montoro informa que possui 02 vagas para Professor 
Eventual, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A atribuição será no dia 14/11/2019 
(quinta-feira) às 11h, na Unidade Escolar. 
 
EE SAPOPEMBA 
 A Direção da E.E. Sapopemba informa que possui 3 vagas para professor 
eventual, Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. A atribuição será no 
dia 14/11/2019 (quinta-feira) às 09h na Unidade Escolar. 
 
E.E. PROF.ª MARIA DE LOURDES NOGUEIRA ALBERGARIA 

A Direção da E.E. Prof.ª Maria de Lourdes Nogueira Albergaria informa que 
possui vaga para Gerente de Organização Escolar – GOE. 

Entrevistas com a Diretoria da Unidade Escolar: 
- 18/11 das 14h às 17h 
- 19/11 das 8h às 11h 

 Para mais informações, os interessados deverão entrar em contato por meio 
do telefone: 2653-5445. 
 
 

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
 Dirigente Regional de Ensino 
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