
EDITAL ZELADORIA VAGA  

A Direção da Escola Estadual E.E. Julio Pestana, situado à Av. Guapira, nº 2862 – Bairro 

TUCURUVI – São Paulo – SP, faz chegar a todos que virem o presente edital ou dele tiver 

conhecimento, que no período de 17/12/2020 a 23/12/2020, estará recebendo inscrições de 

servidores públicos  interessados em ocupar as dependências da zeladoria desta Unidade 

Escolar de acordo com o contido na Resolução SE 23,de 18/04/2013.  

Requisitos básicos para a ocupação da zeladoria:  

1 - O uso de dependências próprias da zeladoria será preferencial ao servidor público da própria 

escola e, quando não houver interessado na unidade escolar, o diretor poderá indicar outro 

servidor público, em exercício em qualquer outra escola ou órgão da administração do Poder 

Público Estadual ou Municipal, inclusive Praça de Serviço Ativo da Polícia Militar do Estado 

de São Paulo.  

2 - O servidor público indicado para ocupar as dependências próprias de zeladoria não poderá 

possuir casa própria no município onde se localiza a unidade escolar, juntando ao processo 

declaração de próprio punho que comprove essa exigência. Documentos para inscrição: 1 – 

Apresentar proposta de acordo com as exigências contidas na Resolução SE 23, De 18 de Abril 

de 2013. 2 - Comprovante de que é funcionário público (Holerite)  

3 - Declaração de bons antecedentes  

4 – Declaração de ciência do servidor da própria escola ou de outra unidade escolar ou de órgão 

da administração centralizada ou descentralizada do poder público estadual e municipal ou 

praça do serviço ativo da polícia militar de que não se opõe a pagar a mensalidade de 10% do 

salário, conforme previsto no artigo 547 do Decreto nº 42850/63 ( ficam excluídos deste item 

os quadros do QSE E QAE)  

5- Xerox do RG Local e horário das inscrições e entrega das propostas:  

Na Secretaria da Escola:  

Horário: Das 08;00 às 17:00 horas. Conselho de Escola e da Associação de Pais e Mestres será 

realizado em 28/12/2020 às 14:00horas pela ferramenta Google Meet.  



Disposições finais: E para que chegue ao conhecimento de todos, torna público o presente edital 

fazendo afixar no mural da escola bem como publicação no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo.   

 

 


