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Edital nº 007/2020 

 

Assunto: Convocação – atribuição de 04 (quatro) cargos vagos de Diretor de 

Escola – Disposições Transitórias da Resolução SEDUC nº 05/2020 
                                            

 

   A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Tupã - 

CONVOCA os candidatos inscritos e classificados para responder/substituir - 
cargo/função de Diretor de Escola, nos termos das Disposições transitórias da 
Resolução SEDUC nº 05/2020, incluídas pela resolução SEDUC nº 18/2020 para 
sessão de escolha da vaga abaixo relacionada: 

 

- 01 (um) cargo vago de Diretor de Escola na E.E. de Parapuã – município de 

Parapuã; 

- 01 (um) cargo vago de Diretor de Escola na E.E. José Giorgi – município de 

Rancharia; 

- 01 (um) cargo vago de Diretor de Escola na E.E. Professora Amália Valentina 

Marsíglia Rino  – município de Rinópolis; 

- 01 (um) cargo vago de Diretor de Escola na E.E. Ginez Carmona Martinez – 

município de Rinópolis. 

 

A sessão de escolha será às 10h00min do dia 23/04/2020, 
na sede da Diretoria de Ensino – Região de Tupã - Praça da Bandeira n.º 900, em 
Tupã. 

O candidato deverá declarar por escrito, no momento da 

atribuição, que não está designado para cargo ou função,  que se encontra em exercício 

de seu cargo, estando ciente dos termos do Artigo 1º e 2º do Decreto nº 59.447/2013 e 

das Disposições Transitórias da Resolução SEDUC nº 05/2020.  O candidato deverá 

apresentar anuência do Superior Imediato, com data atual. Aqueles que acumulam 

cargo deverão comparecer munidos da declaração de horário assinado pelo superior 

imediato. 

Outrossim, ficam os candidatos cientes da necessidade de 

emprego de medidas necessárias à prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus). 

 

- O exercício será de imediato. 

- Será vedada a atribuição de vaga por procuração. 
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