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PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 

 7º EDITAL DE ALOCAÇÃO/ATRIBUIÇÃO DAS VAGAS  2020 

 

O Dirigente Regional de Ensino da Região de Capivari convoca todos os candidatos classificados no 

processo de credenciamento para a alocação/atribuição de vagas do Programa Ensino Integral – PEI, 

conforme as informações abaixo descritas: 

 

Data: até o dia 13/08/2020.  Horário: 24 horas. 

Local: o candidato deverá enviar o “Termo de Adesão 2020”, disponível no site da Diretoria de Ensino, 

devidamente preenchido, datado e assinado, posteriormente digitalizado, mais Declaração do(a) Diretor(a) 

da Escola na qual o(a) candidato(a) possui aulas atribuídas, declarando que já existe professor(a) na 

Unidade Escolar para assumir as referidas aulas que o candidato(a), ou declaração do(a) Diretor(a) que não 

possui professor(a) para assumir as referidas aulas, ou que possui parcialmente, para o e-mail: 

vanderlei.silva@servidor.educacao.sp.gov.br . 

 

Dia: 14/08/2020 – A Comissão publica no site da Diretoria de Ensino – Região de Capivari a relação de 

candidatos os candidatos interessados, fazendo constar: a classificação do candidato pela classificação 

geral, o nome do candidato, RG, carga horária total que o candidato possui já atribuída, total de aulas que 

já possui professor na casa para assumir as aulas e o total de aulas ainda para serem atribuídas. Será 

alocado o candidato que tiver todas as aulas atribuídas e/ou a Direção da Escola declarar que possui 

professor para assumir tais aulas, mesmo que eventualmente.  

 

Dia: 17/07/2020 – caso tenha professor com todas as aulas atribuídas o mesmo já assume nesta data na 

outra Unidade Escolar. Caso nesta data não tenha o professor com todas as aulas atribuídas, as aulas 

deverão ser enviadas para a atribuição semanal e será alocado aquele que primeiro tiver todas suas aulas 

atribuídas.  

 

VAGAS: 

E.E. “Dr. Elias Massud” – Monte Mor: 

Geografia – 01 vaga. 
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Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do PEI conforme legislação vigente e instruções da 

Comissão Central do PEI. 

 

Capivari, 07 de agosto de 2020. 

 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

RG 26.747.445-3 

Dirigente Regional de Ensino 

(assinado no original) 


