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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE 4 
Luís Alberto Alves 

Dirigente Regional de Ensino 
 
 
 

CIRCULAR Nº 09 de 03/03/2021  

 
GABINETE 
COMUNICADOS 
PROCESSO SELETIVO - PROFESSOR ORIENTADOR DE CONVIVÊNCIA (POC) – 
INSCRIÇÕES ATÉ 05/03 

O Dirigente Regional de Ensino, nos termos da Resolução Seduc 9, de 14-01-

2021, torna público cronograma de Processo Seletivo para 10 vagas de Professor 

Orientador de Convivência – POC, que poderá ser executado, por meio presencial ou 

remoto, compreendendo as seguintes etapas: análise de perfil profissional, análise 

atitudinal, observadas as habilidades previstas no artigo 3º da Resolução Seduc-92, 

de 1º-12-2020 e entrevista final.  

CLIQUE AQUI para acessar o Edital com as orientações. 
 
PROJETO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO FORMATIVO 
INSCRIÇÕES PARA FUNÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR DE AGRUPAMENTO 
ESCOLAR (PCAE) – INSCRIÇÕES ATÉ 05/03 

A Diretoria de Ensino Região Leste 4, está constituindo a equipe de 
Professores(as) Coordenadores de Agrupamentos de Escolas – PCAE (os quais serão 
designados nos termos do artigo 2º da Resolução Seduc-3, de 11-1-2021), formada 
por profissionais do Quadro do Magistério da Rede Estadual, para atuarem nos postos 
de trabalho como Professores Coordenadores em agrupamentos de unidades 
escolares regulares, por meio do Acompanhamento Pedagógico Formativo das 
escolas da DER Leste 4. 
CLIQUE AQUI para acessar o Comunicado com as orientações. 

 
PROFESSOR COORDENADOR DO NÚCLEO PEDAGÓGICO/2021 – INSCRIÇÕES ATÉ 
05/03 

O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Leste 4, comunica a 
prorrogação das inscrições ao posto de trabalho na função de Professor Coordenador 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/1_edital_poc_22fev__05mar21.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/2_edital_pcae_fev_2021-2.pdf
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do Núcleo Pedagógico desta Diretoria de Ensino, de acordo com a Res. Seduc 3 de 11-
01-2021. 

As inscrições serão até o dia 05/03/2021, para as vagas de PCNP de Anos 
Iniciais, Língua Portuguesa e Matemática. Todas as informações estão no edital, 
publicados no site da Diretoria (https://deleste4.educacao.sp.gov.br/) e no site do 
Núcleo Pedagógico: 
(https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4).  

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Núcleo Pedagógico da DER Leste 
4 pelo site, e-mail (delt4npe@educacao.sp.gov.br) ou telefone 2082-9752. 

 
 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
INFORMATINO 
ESCOLHA PNLD 2021 

Escolha PNLD 2021 – Ensino Médio: O registro da escolha do PNLD 2021 - 
Projetos Integradores e Projeto de Vida destinados ao Ensino Médio ocorrerá de 1º a 
15 de março. O Guia do PNLD 2021 pode ser acessado: 
 https://drive.google.com/file/d/14T3DMZGBjksuPXemJxymSccb2XRFBI-A/view   

A escolha é feita em duas etapas: na primeira, os professores analisam as obras 
contidas no Guia e, numa segunda, a direção registra a escolha no sistema do FNDE. 
As escolas deverão registrar a escolha de até 4 (quatro) projetos integradores e 1 (um) 
projeto de Vida. Caso a escola opte por não utilizar qualquer uma das opções 
ofertadas, é obrigatório o registro no sistema de que não deseja receber o material 
daquela(s) opção(ões). Sem esse registro, o SIMEC apontará que deve ser enviado um 
dos títulos disponíveis de cada opção para todo o alunado. É obrigatória a inclusão da 
ata de reunião da escolha no Sistema PDDE Interativo/SIMEC. A não inclusão obriga 
as escolas a apresentar uma justificativa. As escolas precisam informar sobre a visita 
de representante de editoras que realizou divulgação de material do PNLD em sua 
unidade. O Guia PNLD 2021 é o documento oficial que orienta a escolha. Nele estão 
incluídas as resenhas das obras e orientações sobre o registro da escolha. Reiteramos 
que as fontes de informação são os comunicados internos da Seduc, do FNDE e do 
MEC. Cuidado com conteúdo disponibilizado pela internet, pois podem ser notícias 
falsas. 

Cadastro: Reiteramos informação veiculada no Boletim COPED n° 02/2021, 
referente à semana de 26 a 29 de janeiro. Nesse sentido, o sistema PDDE Interativo é 
o principal meio de comunicação entre o FNDE, as redes de ensino e as escolas. Todas 
as ações referentes à execução do PNLD, como a escolha dos materiais, os pedidos de 
remanejamento e de reserva técnica, são realizadas neste sistema. É nele também 
que são geradas as chaves de acesso para a distribuição do livro acessível em formato 
EPUB 3. Assim, é fundamental que as escolas atualizem o cadastro no sistema. Devem 
estar sempre atualizadas as informações de e-mail, telefones e nomes de diretores. 
Anexo segue o manual 
https://drive.google.com/file/d/1rXDrspgx6CBHHAWHBaltrWmefg7Hg6I6/view que, 

https://deleste4.educacao.sp.gov.br/
https://sites.google.com/view/nucleopedagogicoleste4
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://drive.google.com/file/d/14T3DMZGBjksuPXemJxymSccb2XRFBI-A/view
https://drive.google.com/file/d/1rXDrspgx6CBHHAWHBaltrWmefg7Hg6I6/view
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observamos, onde se lê “ (...) as Secretarias de Educação deverão entrar no endereço 
7 eletrônico: http://pddeinterativo.mec.gov.br e efetivar o login utilizando o CPF e a 
senha do Secretário (a) de educação ou de membros do comitê gestor (...)”, no caso 
da rede estadual paulista deve ser lido como “supervisor de ensino e/ou demais 
habilitados da diretoria de ensino na gestão das senhas MEC”. No manual figura a 
data 2018, mas permanece atualizado. 

Em caso de dúvida, entrar em contato com a PCNP Edna Requião através do e-
mail delt4npe@educacao.sp.gov.br, identificar no assunto PNLD.  
 
MATRÍCULA DE MIGRANTES INTERNACIONAIS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO 

O Departamento de Modalidades Educacionais e Atendimento Especializado 
(DEMOD), por meio do seu Centro de Inclusão Educacional (CINC), solicita às equipes 
responsáveis pelo acompanhamento das matrículas nas unidades escolares de sua 
regional atenção às orientações contidas neste boletim, bem como a divulgação e 
orientação às equipes escolares - principalmente Gerentes e Agentes de Organização 
Escolar e Gestores Escolares - quanto aos procedimentos de matrícula de migrantes 
internacionais na rede estadual de ensino. 

Considerando que todo migrante internacional deve ter acesso livre e 
igualitário à educação, sendo vedada a discriminação em razão de nacionalidade ou 
condição migratória, comunicamos que não é permitido negar atendimento escolar a 
crianças, jovens e adultos não documentados (Constituição Federal, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei da 
Migração), devendo-se inclusive evitar utilizar termos “irregulares” ou “ilegais”, uma 
vez que não existe ser humano irregular ou ilegal. 
CLIQUE AQUI para acessar a Informação completa do Boletim COPED nº 06.  
  
DIVULGAÇÃO 
18ª EDIÇÃO DO PROGRAMA JOVENS EMBAIXADORES – PRÉ CADASTRO ATÉ 07/03 

Informamos que estão abertas as inscrições para a 18ª edição do Programa 
Jovens Embaixadores. A Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil, em 
parceria com organizações públicas e privadas, entre as quais figura a Secretaria de 
Estado da Educação de São Paulo, abre pré-cadastro online, até dia 07 de março, para 
todos os estudantes da etapa do Ensino Médio (entre 15 e 18 anos) que tiverem 
interesse de participar do processo seletivo. 

O Programa Jovem Senador tem como público-alvo estudantes matriculados 
no Ensino Médio. A Coordenação Nacional está realizando uma ação que visa divulgar 
atividades relacionadas ao programa, como por exemplo, lives com dicas para 
elaboração de redações, entrevistas com ex-participantes, divulgação de resultados, 
entre outros. Esta ação visa complementar o trabalho de divulgação já realizado pelas 
Diretorias de Ensino. 

Para tanto, solicitamos o preenchimento de uma planilha com o contato das 
redes sociais das escolas, que está disponível no link 
https://drive.google.com/file/d/1w7N2-jxDlbWAFhul3AKtWw9HFE-a0Osw/view . 

http://pddeinterativo.mec.gov.br/
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/3_informao_n_5_demod_cir_09.pdf
https://drive.google.com/file/d/1w7N2-jxDlbWAFhul3AKtWw9HFE-a0Osw/view
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Caso a escola não utilize uma das redes sociais listadas, solicitamos que coloque um 
traço na célula (campo) correspondente. Solicitamos o preenchimento das 
informações até o dia 05 de março. 

Para mais informações, acesse o link https://jovensembaixadores.org.br/ da 
plataforma oficial do Programa. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail 
delt4npe@educacao.sp.gov.br,  fazendo constar no campo assunto: “Programa 
Jovem Senador”.  
 
DIREITO DAS MULHERES: PROGRAMAÇÃO NO CMSP - DIA 08/03 

No Dia Internacional da Mulher (08/03) o canal da EJA Ensino Médio do 
CMSP vai apresentar reprises sobre o tema "Direito das Mulheres".  

Os vídeos reprisados serão: 

 20h30 às 21h15 - Direito das Mulheres na História 

 21h15 às 22h - Direito das Mulheres na Atualidade 
Solicitamos as escolas que oferecem EJA, que convidem os alunos e professores 

para assistirem aos vídeos, estendendo inclusive o convite a todos da Unidade 
Escolar. 
 
NOVOTEC EXPRESSO - INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 09/03 

Informamos que o Novotec Expresso está com inscrições abertas até 09/03 
para cursos de qualificação profissional de 120 horas, com aulas de março a julho, 
semipresenciais. São 21 opções de cursos gratuitos de qualificação profissional. 

O público prioritário do programa são estudantes de Ensino Médio da rede 
estadual, mas podem se inscrever todos os jovens de 14 a 24 com ensino fundamental 
completo. O aluno que escolheu a ampliação da carga horária no Programa Híbrido 
também pode fazer o Novotec Expresso dentro da trilha. 

Para mais informações sobre os cursos e inscrição, acesse o 
site http://www.novotec.sp.gov.br/.  
CLIQUE AQUI para acessar o cartaz de divulgação colorido. 
CLIQUE AQUI para acessar o cartaz de divulgação preto e branco. 
 
PROGRAMA DIVERSIDADE – VAGAS DE ESTÁGIO  

Informamos que o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, divulga vagas 
de estágio para o Programa Diversidade. Para se inscrever em diversas vagas de call 
center, os interessados deverão se candidatar pelo 
link:  https://forms.gle/ZtaJj5ZSS8LMqbkp9 
Curso: Ensino Médio e Tec. em Adm./ Gestão Empresarial. 
Cursando: do 2 Ano ao 3 Ano do Ensino Médio. 
Bolsa Auxílio: 1.000,00 + Auxílio Transporte. 
Horário: 10h às 17h com 1 hora de almoço. 
Local de estágio: Tatuapé/Próximo Metrô Carrão. 

https://jovensembaixadores.org.br/
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
http://www.novotec.sp.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/4_novotec_expresso_cir09.png
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/03/5_novotec_expresso_cir_09.png
https://forms.gle/ZtaJj5ZSS8LMqbkp9
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OUTROS 
VAGAS NAS UNIDADES ESCOLARES  
PROFESSOR COORDENADOR 

EE PROFA. JULIETA FARÃO 
A Direção da E.E. Prof.ª Julieta Farão informa que há uma vaga para Professor 

Coordenador – Anos Finais e Médio. Os interessados devem atender ao contido na 
Resolução Seduc 3 de 11/01/2021, trabalhar presencialmente e enviar proposta de 
trabalho para o e-mail  e902792a@educacao.sp.gov.br. 
 

EE PROFA. OLGA MARINOVIC DORO 
A Direção da EE Profa. Olga Maranovic Doro informa que há uma vaga para 

Professor Coordenador – Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Os interessados 
devem entrar em contato com a Direção no telefone 2783-7442 e 2783-3593. Entrega 
de propostas no e-mail:  e002367a@educacao.sp.gov.br até dia 08/03/2021, com 
entrevista a ser agendada posteriormente. 
 

EE PROFA. MARIA AUGUSTA DE ÁVILA 
A Direção da E.E. Prof.ª Maria Augusta de Ávila informa que há uma vaga para 

Professor Coordenador – Anos Finais e Médio. Os Interessados deverão entrar em 
contato com a escola através do telefone 2742-8523. Entrega de propostas no e-mail:  
e002616a@educadao.sp.gov.br até dia 05/03/2021, com entrevista a ser agendada 
posteriormente. 
 

 
 

 
Luís Alberto Alves 

Dirigente Regional de Ensino 
 
 
 
 

mailto:e902792a@educacao.sp.gov.br
mailto:e002367a@educacao.sp.gov.br
mailto:e002616a@educadao.sp.gov.br

