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CONVOCAÇÃO 

 

O Dirigente Regional de Ensino convoca os inscritos e classificados nos termos da Resolução SE 5, 

de 7-01-2020, alterada pela Resolução SE 18, de 31-01-2020, para sessão de Atribuição da Classe 

de Suporte Pedagógico, aos cargos de Diretor de Escola e Supervisor de Ensino, que será realizada 

conforme segue: 

Local: Diretoria de Ensino - Região Centro Oeste 

Av:  Rio Branco, 1260 – Campos Elíseos – São Paulo 

Data: 18/12/de 2020 

Horário: 8h 

O inscrito nos termos desta Resolução deverá apresentar, em cada sessão de atribuição da qual 

participe: 

1-Termo de anuência, do local de exercício, expedido pelo superior imediato e ratificado pelo 
Dirigente Regional de Ensino, quando for o caso, com data atualizada correspondente ao Edital 
de oferecimento de vagas, cuja validade abrangerá apenas o período de vigência da designação, 
2-Declaração de horário para fins de acumulação, quando for o caso, 
3-Declaração de grau do parentesco, nos termos da Súmula Vinculante 13 (Parágrafo único, 
artigo 5º da Resolução SE 05/2020). 
Para fins de participação na sessão de atribuição de vaga e sua respectiva designação, o 
candidato deverá, na data de atribuição, se encontrar em exercício, não podendo, neste 
momento, se encontrar em qualquer tipo de licença, afastamento ou férias. 
Não será atribuída a vaga mediante procuração de acordo com o artigo 6º da Resolução SE 
05/2020. 
    

Da relação dos cargos disponíveis: 

01 cargo vago de Supervisor de Ensino 

10 cargos vagos de direção de Escola das unidades escolares abaixo:  

EE Alfredo Bresser 

EE Anhanguera 

EE Clorinda Danti 

EE Emiliano Di Cavalcanti 

EE Ennio Voss 
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EE Guilherme Kuhlmann 

EE José Monteiro Boanova 

EE Oswaldo Walder 

EE Paulo Rossi 

EE Romeu de Moraes  


