
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE DIADEMA 

  

Edital de Convocação 

 

O Dirigente Regional de Ensino e a Comissão de Atribuição de  Aulas da Diretoria de Ensino de 

Diadema convocam os docentes interessados a participarem  da atribuição de aulas online do 

dia 19/06/2020 da Diretora de Ensino de Diadema de acordo com a  Resolução SE 71 de 

2018,Alterada Resolução 71/2019 na seguinte conformidade: 

 

Excepcionalmente  a atribuição ocorrerá   online de acordo com o Edital a ser publicado no Site 

da Diretoria de Ensino de Diadema, com o preenchimento obrigatório do link pelo candidato 

interessado. 

 

A presente atribuição de aulas online será administrada pela comissão de atribuição de aulas 

da DER Diadema e ocorrerá paralelamente à atribuição de aulas online pela SED - Secretaria 

Escolar Digital, em virtude das duas situações abaixo descritas, as quais dependem de terem 

suas aulas atribuídas para que se concretize o afastamento. 

  

Esta atribuição é para o atendimento  das designações: 

 

Da docente Ivana Marta da Silva para a função de Professor Coordenador  dos Anos Iniciais da 

E.E Raul Saddi para atendimento em período manhã e tarde, nos termos da Resolução SE 75 de 

31/12/2014, alterada pela Resolução SE 12 de 29/01/2016, 

26 aulas de Educação Física na E. E Raul Saddi em substituição a designação da Professora 

Ivana Marta da Silva para a função de Professor Coordenador. 

  

Da docente Camila de Oliveira Figueiredo  para a função de Professor Coordenador do Núcleo 

Pedagógico da Diretoria de Ensino de Diadema e de acordo com a Resolução SE 88 de 

19/12/2007, alterada pela Res. SE 53/2010 

20 aulas de Inglês período da manhã  na E.E Diadema, em substituição a designação da 

professora Camila de Oliveira Figueiredo  para a função de PCNP da Diretora de Ensino de 

Diadema. 

 

Do docente Hugo dos Santos que solicitou 90 dias de Licença Prêmio,a partir da atribuição 

tendo: 

24 aulas de Geografia na E.E João de Melo(sendo 02 de período manhã,16 aulas a tarde e 6 

noite) 



08 aulas de Geografia na E.E Orígenes Lessa(sendo 08 aulas período da  tarde) 


