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DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE SANTO ANASTÁCIO
EDITAL 19/2020
ATRIBUIÇÃO nos termos da Res. SE 05/2020, alt. pela Res. SE 18/2020.
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Santo Anastácio, no
uso de suas atribuições, CONVOCA os interessados inscritos e classificados nos
termos da Resolução SE 05/2020, alt. pela Res. SE 18/2020, para participarem da sessão
de Atribuição de classe de suporte pedagógico, sendo 01 cargo vago de
SUPERVISOR DE ENSINO e 04 cargos vagos de DIRETOR DE ESCOLA.
ESCOLA VAGA
-EE. PROF. JOAQUIM RODRIGUES FILHO, em Pres. Epitácio,
-EE. DRA. ISABEL CAMPOS, em Presidente Venceslau,
-EE. PROFª ALICE MACIEL SANCHES, em Santo Anastácio, e
-EE. CARLOS BERNARDES STAUT, em Ribeirão dos Índios.
ATRIBUIÇÃO:
- DIA: 18/12/2020
- HORARIO: 08:30 horas
Os candidatos deverão acessar o link: http://meet.google.com/wdq-zfuj-htw, com dez
(10) minutos de antecedência, porém será aceito tolerância de 10 minutos para acesso,
caso o acesso ocorra após as 08:40 hrs o mesmo estará impedido de participar.
Os candidatos interessados em participar da sessão de atribuição on line deverão enviar
para o e-mail desatnap@educacao.sp.gov.br até as 8:00 hrs do dia 18/12/2020 os
seguintes documentos:
-Termo de anuência expedido pelo superior imediato, com data atualizada
correspondente ao edital de oferecimento de vaga, cuja validade abrangerá apenas o
período de vigência da designação;
-Declaração de horário para fins de acumulação, quando for o caso, e
-Declaração do grau de parentesco, nos termos da Súmula Vinculante 13.
Ficam expressamente vedadas a atribuição de vaga e sua respectiva designação, por
procuração de qualquer espécie.
Somente poderá participar da atribuição de vaga e sua respectiva designação o
candidato que, na data da atribuição, se encontrar em exercício de seu cargo.

