
Convocação  

O Dirigente Regional de Ensino  convoca os inscritos e classificados nos termos da 

Resolução SE 5, de 7-1-2020, alterada pela Resolução SE 18, de 31-1-2020, para sessão 

de Atribuição da Classe de Suporte Pedagógico, que será realizada conforme segue:  

Local: Diretoria de Ensino – Região Centro-Oeste  

Av. Rio Branco, 1260 – Campos Elíseos- São Paulo  

Data: 06-03-2020   

  

Supervisor de Ensino- Horário: 08h30  

02 cargos vagos;  

02 cargos em substituição por tempo indeterminado.  

  

Diretor de Escola- Horário: 09h00  

01 cargo vago na EE Cesar Martinez;  

01 cargo vago na EE Prof. Emygdio de Barros;  

01 cargo vago na EE Prof.ª Guiomar Rocha Rinaldi;  

01 cargo vago na EE Prof. Lourival Gomes Machado;  

01 cargo vago na EE Prof. Manuel Ciridião Buarque;  

01 cargo vago na EE Profª. Maria Eugênia Martins;  

01 cargo vago na EE Odair Martiniano da Silva- Mandela  

01 cargo vago na EE Prof. Victor Oliva  

01 cargo vago na EE Virgília Rodrigues A. de Carvalho Pinto   

  

  

O inscrito nos termos desta resolução deverá apresentar, em cada sessão de atribuição 

da qual participe, termo de anuência do local de exercício, expedido pelo superior 

imediato e ratificado pelo Dirigente Regional de Ensino, quando for o caso, com data 

atualizada correspondente ao edital de oferecimento de vagas, cuja validade abrangerá 

apenas o período de vigência da designação, bem como declaração de horário para fins 

de acumulação, quando for o caso, e declaração do grau de parentesco, nos termos da 

Súmula Vinculante 13 (§ único, artigo 5º da Resolução SE 05/2020).   

Para fins de participação na sessão de atribuição de vaga e sua respectiva designação, o 

candidato deverá, na data da atribuição, se encontrar em exercício, não podendo, neste 

momento, se encontrar em qualquer tipo de licença, afastamento ou férias.   

Não será atribuída a vaga mediante procuração de acordo com o artigo 6º da Resolução 

SE 05/2020.  

  
  

  
 


