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EDITAL de 08/09/2020 – Atribuição Programa Ensino Integral - PEI 

 

O Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino Região de Jales, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas, COMUNICA aos interessados inscritos e classificados nos 

termos da Resolução 04/2020 que dispõe sobre processo de credenciamento para o Programa 

Ensino Integral bem como o disposto pelo ato legal de criação do referido programa pela Lei 

Complementar 1.164, de 04/01/2012, alterada pela Lei Complementar 1.191, de 28/12/2012, 

bem como o Decreto 59.354, de 15/07/2013, que ocorrerá uma Sessão de Atribuição 

de aulas ON LINE para professor da disciplina de GEOGRAFIA em Regime de Dedicação 

Plena e Integral para uma vaga na Escola Estadual de Ensino Integral EE Profª. Maria das 

Dores Ferreira da Rocha, no dia 10 de setembro de 2020 a partir das 09:00 h. O candidato 

deverá assumir as aulas no mesmo dia (10/09/2020). 

Comunicamos que os credenciados e classificados na referida disciplina deverão 

manifestar o seu interesse pelas aulas para a atribuição on line no site da DER. 

1- A atribuição será realizada por meio eletrônico, de forma não presencial, como medida 

preventiva ao novo Coronavírus – COVID19; 

2- Para participar do processo de Atribuição de Aulas On-line o candidato deverá: 

a) preencher o formulário de manifestação de interesse para a atribuição on-line com 

todas as informações solicitadas disponibilizado ao final do comunicado; 

b) finalizar o formulário de manifestação de interesse para a Atribuição On-line até as 

23h59m do dia 09/09/2020; 

c) A partir das 00h01m não serão aceitos mais nenhum formulário de atribuição online; 

e) Ao finalizar o formulário clicar no botão ENVIAR. 

3- Ao enviar o formulário o candidato declara ser verdadeiras as informações prestadas.  

4- O processo de atribuição on-line se dará respeitando a classificação geral dos candidatos 

inscritos respeitando a ordem de classificação no processo de credenciamento; 

5- O resultado da atribuição será divulgado de imediato ao candidato melhor classificado e 

publicado no site da Diretoria de Ensino até às 11h00m do dia 10/09/2020; 

6- O recurso do candidato, se houver, poderá ser interposto até o dia 11/09/2020, diretamente 

pelo e-mail dejal@educacao.sp.gov.br; 
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9- É de total responsabilidade do candidato a veracidade das informações prestadas; 

10- Casos omissos serão analisados pela Comissão de Atribuição de Classes/Aulas e Centro de 

Recursos Humanos. 

11- Link para preenchimento do formulário de manifestação de interesse para a atribuição on-

line: 

https://forms.gle/UpZgviQpEm7whCf67  

 

Solicitamos que os candidatos interessados deverão ficar com seus celulares 

ligados, no dia da atribuição e atentos, pois a equipe responsável pela atribuição de aulas na 

Diretoria de ensino DER Jales entrará em contato.  

 

Jales 08 de setembro de 2020.  

https://forms.gle/UpZgviQpEm7whCf67

