
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE DIADEMA  

Comunicado   

A Dirigente Regional de Ensino, torna publico para todos os candidatos inscritos e classificados, 

nos termos da Resolução SE 05/2020 de 07-01-2020, alterada pela Resolução SE 18/2020 de 

31-01-2020, a sessão de atribuição de Suporte Pedagógico, para 01 (um) cargo vago de Diretor 

de Escola na E.E. General José Artigas: 

Data: 25/06/2020  

Horário: 9h e 30 min 

Local da atribuição: on-line, através do email: dedia.atribuicaosuportepedag@gmail.com  

Observações:  

1 - O candidato deverá apresentar: 

1.1 - 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,  declarando e garantindo também quando for o caso, se 

possui docente apto a assumir as aulas desse docente candidato à atribuição, emitido pelo 

sistema SemPapel, cuja validade abrangerá apenas o período de vigência da designação;  

1.2 - Declaração de horário, atualizada, assinada pelo superior imediato, caso acumule cargo 

ou função;  

1.3 - Declaração do grau de parentesco com o superior imediato, nos termos da Súmula 

Vinculante 13.  

1.4 - Cópia do RG 

1.5 - Número de telefone para contato durante a sessão de atribuição 

2 - Todos os documentos deverão ser encaminhados para o endereço de email especifico da 

sessão de atribuição ( dedia.atribuicaosuportepedag@gmail.com ) no dia da atribuição, 

exclusivamente entre 9:00 e 9:30 horas. 

3 - Não serão considerados documentos recebidos antes ou após o horário previsto no item 

anterior. 

4 - Somente poderá participar da atribuição de vaga o candidato que, na data da atribuição, se 

encontrar em exercício de seu cargo. 

5- O resultado da sessão de atribuição on-line será publicado no site da Diretoria de Ensino de 

Diadema, após às 10:30 horas e, enviado via email para cada candidato que se apresentar para 

a sessão on-line. 


