
 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE DIADEMA 

Edital de Abertura de Cadastramento Emergencial – 2020 

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Diadema COMUNICA a 

abertura de cadastramento emergencial de candidatos à contratação por tempo determinado para 

docência, no ensino fundamental e médio, para o ano letivo de 2020,  portadores de 

Habilitação/Qualificação nas disciplinas de: 

- Educação Especial Deficiência Intelectual, 

- Arte, 

- Língua Portuguesa, 

- Inglês, 

- Biologia, 

- Química, 

- Ciências Físicas e Biológicas, 

- Matemática, 

- Física, 

- História, 

- Geografia, 

- Sociologia, 

- Filosofia, 

de acordo com a Resolução SE 71/2018, alterada pela Resolução SE 71/2019 e Comunicado 

CGRH 01, conforme segue: 

1. Disposições Preliminares: 

O processo de classificação regido por este edital terá validade para o ano de 2020. 

2. Do cadastramento: 

Período: 13 a 17/03/2020 

Local: inscrição exclusivamente através do endereço de e-mail:  

cadastrodocentediadema@gmail.com  

3. Requisitos: 
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3.1 - Para exercer a função docente o candidato deverá preencher um dos seguintes requisitos de 

habilitação/qualificação (Indicação CEE 157/2016): 

- Licenciatura; 

- Bacharelado; 

- Tecnologia; 

- Alunos matriculados no último ano do nível universitário. 

3.2- Os interessados deverão ter disponibilidade de horário nos períodos da manhã, tarde e noite 

para ministrar o saldo de aulas remanescente da Diretoria de Ensino. 

4. Dos documentos necessários (cópia digitalizada, frente e verso quando houver, enviada no 

endereço eletrônico da inscrição): 

a- RG, CPF, Título de Eleitor 

b- Declaração de imposto de renda ou certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos 

para comprovar dependentes (se possuir); 

c- Carteira de Trabalho – 1º via da carteira de trabalho, página do número e série, página de 

identificação do interessado e 1º contrato de trabalho; 

d- PIS/PASEP; 

e- Anexo I de  Contagem de Tempo para atribuição de Classes e Aulas , data base: 30/06/2019, 

caso tenha ministrado aulas no Estado(datado e assinado pelo Diretor da U.E.); 

f- Diploma e Histórico ou certificado de conclusão com data da colação de grau e histórico 

escolar; 

g- Em caso de estudante declaração da faculdade que é regularmente matriculado e frequente  

no ano de 2020, comprovando estar cursando o último ano letivo do curso; 

h- Comprovante de residência; 

i- candidatos portadores de deficiência, anexar relatório médico; 

j- comprovante de experiência profissional como professor  de educação básica ( ensino 

fundamental e/ou médio) em outras esferas quando houver; 

5. Da divulgação: 

a. A classificação dos cadastrados será publicada em 20/03/2020 às 17h00 no site da Diretoria 

de Ensino; 

b. Interposição de recursos: 21 a 23/03/2020, através do mesmo endereço eletrônico: 

cadastrodocentediadema@gmail.com;  

c. Classificação final do cadastramento(pós-recurso):25/03/2020 às 16h00. 
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6. Disposições Gerais: 

- Poderão se cadastrar na Diretoria de Ensino Região de Diadema: 

Docentes e Candidatos à contratação que não possuem inscrição. 

- Todos os documentos exigidos deverão ser digitalizados e  encaminhados ao endereço de 

email cadastrodocentediadema@gmail.com . A documentação enviada será analisada pela 

Comissão de Atribuição de Classes/Aulas, que decidirá pelo deferimento ou não da inscrição, 

não cabendo a juntada de documentos posteriores. 

- O não atendimento às exigências deste edital ocasionará o indeferimento da inscrição, cabendo 

ao interessado interpor recurso nos prazos legais, conforme disposto neste edital. 

- São de responsabilidade do candidato o acompanhamento do cronograma de todo o Processo 

de Cadastramento, classificação e Atribuição de Classes/Aulas a ser publicado no site da 

Diretoria de Ensino Região de Diadema (dediadema.educacao.sp.gov.br). 

- Os documentos digitalizados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 

identificação do candidato com clareza. 

Diadema,12 de março de 2020. 
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