
CREDENCIAMENTO EXTERNO PARA ATUAÇÃO DE VICE-DIRETOR NO PROGRAMA ENSINO 

INTEGRAL 

Tendo em vista, a existência de vaga potencial para Vice-Diretor de Escola na EE Valêncio Soares 

Rodrigues, não preenchida após credenciamento interno realizado em agosto de 2020, 

informamos aos profissionais interessados em atuar na função citada, que a Dirigente Regional 

de Ensino da Diretoria de São Roque torna público a abertura do presente edital de 

credenciamento externo conforme segue: 

Os interessados apresentarão os itens abaixo discriminados, serão avaliados pela Comissão de 

credenciamento do PEI; os classificados serão entrevistados pela equipe do Programa de Ensino 

Integral da DE São Roque para decisão final da designação no posto de trabalho: 

São Requisitos mínimos: 

I - ser portador de, pelo menos, um dos títulos abaixo relacionados: 

a) diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia; 

b) diploma de curso de pós-graduação em nível de Mestrado ou Doutorado, na área de 

Educação; 

c) certificado de conclusão de curso, devidamente aprovado pelo Conselho Estadual de 

Educação, de pós-graduação em nível de Especialização, na área de formação de especialista em 

Educação (Gestão Escolar), com carga horária de, no mínimo, 800 (oitocentas horas); 

II - ter, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência no Magistério; 

Os interessados devem encaminhar por e-mail para: milena.furtado@educacao.sp.gov.br até o 

dia 13/08/2020 (identificar-se no e-mail com nome completo, vaga pretendida e telefone para 

contato) os seguintes documentos: 

• Plano de trabalho para a unidade escolar, aplicável ao ano de 2020, de acordo com o previsto 

para a função em credenciamento, contemplando as cinco premissas do Programa de Ensino 

Integral, contendo nome e celular e contato do candidato; 

• Atestado de Frequência do período compreendido entre: 01/07/2017 a 30/06/2020; 

• Cópia do comprovante do diploma de Pedagogia ou Mestrado na área de educação ou ainda 

especialização em gestão escolar com carga mínima de 800 horas; 

• Atestado do superior imediato comprovando mínimo de 5 anos no magistério; 

A entrevista de perfil e apresentação do Plano de Ação ocorrerá via Google meet e será 

agendada, através de telefone e o resultado do credenciamento será informado, exclusivamente 

ao candidato interessado até o dia 18/08/2020. 


