
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO CENTRO OESTE 
PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 

CREDENCIAMENTO EMERGENCIAL DE DOCENTES - EDITAL 09/2020 
 

Seleção de Docentes para: 

- Classe dos Anos iniciais do Ensino Fundamental 

- Componentes Curriculares dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio Inscrições online de 23/10/2020 a 26/10/2020 até às 23h59 min 

 

Quem pode participar: 

✓ Professores titulares de cargo com três ou mais anos (1095 dias) de efetivo exercício na Rede Estadual. 

✓ Professores da categoria de admissão F, estáveis e celetistas, com Licenciatura Plena. 

✓ Professores da categoria de admissão O com Licenciatura Plena e com três ou mais anos 
(1095 dias) de efetivo exercício na Rede Estadual. 

 

Documentos necessários: 
✓ Atividade de Sala de aula elaborada – CLIQUE AQUI para Modelo dos Anos Iniciais e CLIQUE 

AQUI para Modelo dos Anos Finais e Ensino Médio – o não envio dessa atividade desclassifica o 
candidato. 

✓ Termo de Participação devidamente firmado – CLIQUE AQUI para Modelo – o não envio desclassifica o 
candidato 

 
✓ Ficha Modelo CGRH 100, dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 para verificação de assiduidade entre 

01/07/2017 a 30/06/2020 , solicitado na escola sede de controle de frequência – o não envio não 
desclassifica o candidato, mas não pontuará nesse quesito. 

✓ Comprovante de inscrição no processo anual de classes e aulas, baixado do endereço 
✓ http://portalnet.educacao.sp.gov.br/ - o não envio impede a classificação do candidato. 
Obs: os documentos acima citados deverão ser encaminhados em PDF para o seguinte e-mail: 

credenciamentopei.deco2@gmail.com 

 

Como participar: 

✓ Proceder inscrição por meio do envio da documentação solictada no seguinte e-mail: 

credenciamentopei.deco2@gmail.com 

✓ Acompanhar o cronograma conforme edital 08/2020. 
 

Como fazer a inscrição: 

✓ Separar os documentos conforme lista acima. 

✓ Converter os documentos físicos em arquivo PDF – (pode-se utilizar o aplicativo gratuito para Android ou 

IOS, CamScanner utilizando-se o smartphone ou outro meio), para envio através e-mail: 

credenciamentopei.deco2@gmail.com 
 

✓ Atenção! Os documentos deverão ser anexados em uma única mensagem com arquivos separados 
segundo a descrição a seguir: 

• Atividade de Sala de Aula – 1 PDF – nomeie o arquivo com seu nome (ex.: 
Atividade_seunome) 

• Termo de Participação – 1 PDF – nomeie o arquivo com seu nome (ex.: Termo_seunome) 

• Fichas Modelo CGRH – 1 PDF – nomeie o arquivo com seu nome (ex.: 
Fichas100_seunome) 

• Comprovante de Inscrição – 1 PDF – nomeie o arquivo com seu nome (ex.: 
comprov_seunome) 
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3/10/2020 a 26/10/2020 até às 23h59 min 
Quando participar: 

, 
 

✓ Inscrições: 2 

pelo e-mail: credenciamentopei.deco2@gmail.com 

✓ Classificação,   a   partir  de  27/10/2020, no site 

por meio do envio da documentação indicada acima 

 
da   Diretoria   de   Ensino   Região   Centro   Oeste  - 

https://decentrooeste.educacao.sp.gov.br/ no link dedicado ao Programa Ensino Integral. 
 

Interposição de recurso: 
 

✓ Período: 28/10/2020, das 9h às 12h, por meio do e-mail credenciamentopei.deco2@gmail.com 

 

Alocação de Vagas: 

 

✓ Período: 28/10/2020, a partir das 14h, por meio da plataforma virtual google meet cujo link será 

disponibilizado no e-mail do candidato classificado até o dia 27/10/2020  

 

CLIQUE AQUI para baixar o edital 09/2020 

 

Comissão de Atribuição do Programa Ensino Integral 
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