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Prezado Professor (a) em situação de Readaptação, 
 
 

Convite para trabalho administrativo na sede da Diretoria de Ensino 
 
 
A Diretoria de Ensino Região Centro Oeste informa que tem vagas para trabalho administrativo em sua 
Sede para docentes readaptados, com fundamento na Resolução SE 9-2018. 
 
Os trabalhos administrativos são alocados dos Centros e Núcleos da Diretoria, prioritariamente, nesse 
momento: 

a) No Centro de Administração de Finanças (CAF) e seus Núcleos. O trabalho é voltado para 
aquisição, monitoramento e controle de contratos e serviços e para orientação, 
monitoramento e controle de prestação de contas, dentre outros. 

b) No Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede (CIE) e seus Núcleos. O trabalho é 
voltado para atendimento a demandas de matrícula, censo escolar e monitoramento e controle 
de vida escolar de escolas e estudantes da Rede Pública e de escolas particulares, dentre outros. 

c) Interesse para atuar em outras áreas são bem vindos e serão analisados. 
 
O docente em situação de readaptação poderá optar por manter a carga horária de sua readaptação 
ou por trabalhar por 40 horas relógio (nos termos dos parágrafos 5º e 6º do artigo 13 da Resolução SE 
9, de 31-1-2018). Não há gratificação ou incremento salarial. Para o trabalho administrativo deverá ser 
observado o rol de atribuições emitido pela CAAS. 
 
No caso da manutenção da carga horária da readaptação pode-se optar pelos períodos manhã ou 
tarde. Na opção pelo trabalho por 40 horas semanais, este é desenvolvido nos períodos da manhã e 
tarde. O funcionamento da Diretoria de Ensino é das 8h às 18h (período no qual seu horário será 
adequado). Não há GTCN. 
 
A Diretoria de Ensino Região Centro Oeste está localizada na Avenida Rio Branco, 1260, em Campos 
Elíseos, na capital (SP). O Terminal de Ônibus Princesa Isabel fica em frente. A estação de metrô Luz 
(linha azul) está a 1300 metros e a estação República (linhas vermelha e amarela) a 2100 metros. A 
estação de trem da CPTM Júlio Prestes dista 700 metros. 
 
Para mais informações envie e-mail para dectona@educacao.sp.gov.br informando seu telefone que 
entraremos em contato. 
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