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CIRCULAR Nº 17 de 05/05/2021  

 

GABINETE 
COMUNICADOS 
PROJETO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO FORMATIVO 
FUNÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR DE AGRUPAMENTO ESCOLAR (PCAE) – 
INSCRIÇÕES ATÉ DIA 07/05/2021 

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. 
 
AÇÃO DE BUSCA ATIVA CONVIVA E CONEXÃO SOLIDÁRIA – PRORROGADO ATÉ 
07/05/2021  

Disponibilizamos documentos para a participação da "Ação de Busca Ativa 
do Conviva e Conexão Solidária, com o tema – Eu e meus estudos”, assim como os 
Termos de Adesão e de Autorização do Uso de Imagem e o Regulamento para a 
produção de um vídeo no máximo de 60 segundos com o tema “ONDE E COMO 
ESTOU ESTUDANDO”.  

Para a participação das Escolas, basta o preenchimento do Termo de 
Adesão e da ciência do regulamento. A inscrição/assinatura do Termo de Adesão 
dos participantes será até 07/05/2021. O envio dos vídeos com todas as 
descrições, deverão ser encaminhados até o dia 10/05/2021.  
 Os trabalhos previamente selecionados nas escolas deverão ser 
encaminhados ao Núcleo Pedagógico em mídia digital no e-mail 
delt4npe@educacao.sp.gov.br .  
 Obs.: Os participantes só poderão inscrever trabalhos de sua autoria, 
estando os Promotores (Núcleo Pedagógico da DE Leste 4) isentos de qualquer 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/05/1_-_edital_pcae_maio_2021.pdf
mailto:delt4npe@educacao.sp.gov.br
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responsabilidade sobre a utilização indevida de todo ou qualquer bem de 
titularidade de terceiros, protegido pela legislação de direitos autorais.  
CLIQUE AQUI para acessar o Banner.  
CLIQUE AQUI para acessar o Regulamento.  
CLIQUE AQUI para acessar o Termo de Adesão. 
CLIQUE AQUI para acessar o Termo de Autorização de Uso de imagem. 
 
 

SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO PROGRAMAS MEC 
PROGRAMA ESCOLA ACESSÍVEL 

Informamos que as unidades escolares com o Programa Escola Acessível 
deverão seguir o plano elaborado na plataforma do PDDE Interativo. Qualquer 
dúvida sobre as adequações arquitetônicas previstas entrar em contato com o 
Núcleo de Obras e Serviços da Diretoria. Informamos ainda, que alterações no 
plano inicial, somente mediante registro em ata de reunião do Conselho. 
Esclarecemos que como o valor foi repassado em 2020, as escolas têm até 
dezembro de 2021 para utilização total da verba.  
 Baillot – Dom Bernardo – Didio – Glycerio – Farão – Fragoso – Liberato –

Oswaldo Aranha – Rosolia – Victório – Wilfredo. 
CLIQUE AQUI para acessar a Legislação Vigente. 
CLIQUE AQUI para acessar o Documento Orientador. 
 
PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO: PMALFA – PDDE QUALIDADE 

Informamos aos Diretores das Escolas do Programa Mais Alfabetização com 
saldo em conta suficiente para executar o mínimo de 3 meses de atividades com 
o Professor Assistente em todas as turmas, podem utilizar o recurso agora em 
2021 desde que os alunos estejam em formato presencial. Escolas com valores 
inferiores, podem adquirir materiais de custeio que auxiliem na recuperação da 
defasagem dos alunos de anos iniciais.  

Informamos ainda, que devido o sistema estar sem acesso, todas as escolas 
deverão efetuar os registros manualmente para que os mesmos constem no 
processo de prestação de contas. 
 Hebraica – Ascânio – Baillot – Dom Bernardo – Didio – Emir – Glycério – 

Farão – Kimako – Liberato – Lina – Missionário – Albergaria – Negreiros – 
Marisa – Olga – Oswaldo Aranha – Victório – Belian – Wilfredo. 

CLIQUE AQUI para acessar a Resolução nº 07 de 22/03/2018 do Programa Mais 
Alfabetização.  
CLIQUE AQUI para acessar as Perguntas mais frequentes do Programa Mais 
Alfabetização.  
 
 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/05/2_-_busca_ativa_cartaz.png
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/05/3_-_regulamento_-_ao_de_busca_ativa_do_conviva_e_conexo_solidria__eu_e_meus_estudos.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/05/4_-_termo_de_adeso_da_ao_de_busca_ativa_do_conviva_e_conexo_solidria__eu_e_meus_estudos.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/05/5_-_termo_de_autorizao_-_uso_de_imagem_-_ao_de_busca_ativa_do_conviva_e_conexo_solidria__eu_e_meus_estudos.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/05/6_-_resolucao_n20_19102018.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/05/7_-_documento_orientador.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/05/8_-_programa_mais_alfabetizao_resolucao_7__pmalfa_22_03_2018_dou.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/05/9_pmalfa_perguntas_frequentes.pdf
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PDDEWEB 
Reiteramos aos Srs. Diretores das Escolas abaixo relacionadas, que a 

atualização cadastral das Unidades Executoras Próprias - UEx já está disponível no 
site do PDDEWeb (https://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/item/11939-
pddeweb).  
  A atualização cadastral pode ser feita até o dia 31 de outubro de 2021, mas 
é importante que as escolas acessem o mais breve possível o PDDEWeb e 
realizem a atualização cadastral para que o FNDE possa repassar os recursos 
destinados para o ano de 2021.  
  A utilização da plataforma gov.br para acesso ao PDDEWeb é feita de forma 
simples, rápida e objetiva. Para auxiliar o (a) usuário (a), há uma apresentação 
com o passo a passo para a utilização da plataforma e para a inserção de dados 
no PDDEWeb no item: "Passo a passo para atualização cadastral", no Link: 
http://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pdde/area-para-
gestores/atualizacao-cadastral,  
 Adelino – Penna – D. Bernardo – Emir – Exército – Jamil – João Sarmento – 

Jandira – Joaquín – Duprat – Orlandi – Farão – Bindo – Zanelatti – Fragoso – 
Ávila – Barone – Negreiros – Menotti – Octávio – Pilar – Nobreza – Shiro – 
Valdir – Victor e Wilfredo. 

 
 
CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR 
PESQUISA DE INFRAESTRUTURA NOS LABORATÓRIOS - NOVOTEC 

Por meio da SED foi disponibilizado uma pesquisa que visa medir a 
necessidade de infraestrutura e equipamentos dos laboratórios. Essa pesquisa 
ficará disponível até o dia 10/05/21.  

É importante que todos participem dessa pesquisa, para que à SEDUC 
tenha subsídios de identificar os laboratórios com maior necessidade de 
infraestrutura e que necessitem de investimentos. 

Segue passo a passo para acessar o questionário na SED: 

 Gestão Escolar 

 Cadastro de Escolas 

 Escola 

 Clicar em pesquisar e ir em EDITAR 

 Ir na Aba – Questionário 

 responder o questionário: PESQUISA QUALI SOBRE OS 

LABORATÓRIOS PARA NOVOTEC. 

 

 

 

 

 

https://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/item/11939-pddeweb
https://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/item/11939-pddeweb
http://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pdde/area-para-gestores/atualizacao-cadastral
http://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pdde/area-para-gestores/atualizacao-cadastral
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NÚCLEO DE VIDA ESCOLAR  
ALTERAÇÃO DE DATA - FECHAMENTO DE NOTAS E FREQUÊNCIA NO 1º 
BIMESTRE DE 2021  

Após o término do bimestre, os professores, terão até o dia 25 de maio, 
para lançar o fechamento de notas e frequência na SED. Por sua vez, as escolas 
têm até dia 28 de maio para fazer as correções e os lançamentos pendentes, que 
podem ser realizados pelos diretores de escola, vice-diretores e GOE. 

 
 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 
PNLD: LIVROS EM BRAILLE CONFIRMAÇÃO DE DADOS PELA ESCOLA ATÉ 07/05 

O FNDE disponibilizou a Ferramenta Acessibilidade, no sistema PDDE 
Interativo/SIMEC, com o quantitativo de estudantes cegos registrados no Censo 
Escolar de 2020 para que as escolas confirmem ou alterem os dados.  

A escola deve confirmar se há usuários do sistema Braille no Ensino 
Fundamental em 2021. É necessário que a escola confirme ou altere os dados. 
Sem essa confirmação, não é possível mapear de forma exata a escola em que o 
estudante está matriculado. O sistema ficará aberto até o dia 7 de maio. Após 
essa data a plataforma será fechada. 

Serão adquiridas obras em Braille apenas para as escolas que confirmarem 
ou alterarem no sistema o quantitativo de estudantes que utilizam esse material, 
inclusive com a inclusão de estudantes com baixa visão que adotam materiais em 
Braille. 
 Para estudantes com baixa visão e surdocego que não utilizam o sistema 
Braille o FNDE distribui o material em formato EPUB que permite ampliação dos 
caracteres, a audição do conteúdo do livro e o uso de contraste para leitura. 
Nesse caso, a escola deve realizar a solicitação deste material. Em caso de 
dúvidas, entrar em contato com a PCNP Edna ou PCNP Juliana do Núcleo 
Pedagógico sobre esta questão. 
 O manual com as orientações para preenchimento do quantitativo de 
estudantes e professores usuários do sistema Braille segue anexo. 
CLIQUE AQUI para acessar o Tutorial - Manual Acessibilidade 2021. 
 
DIVULGAÇÃO 
PLATAFORMA PILARES DO FUTURO ABRE INSCRIÇÕES PARA EDUCADORES 
PUBLICAREM PRÁTICAS DE USO RESPONSÁVEL DA INTERNET – INSCRIÇÃO ATÉ 
09/05 

Se você, educador, tem uma ideia de prática educativa sobre cidadania 
digital que gostaria de ver implementada ou se já implementou alguma ou 
mesmo tem o hábito de trabalhar essa questão com seus estudantes, participe da 
segunda chamada da plataforma Pilares da Futuro, com inscrições até o dia 09 de 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/05/10_-_manual_acessibilidade_2021.pdf
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maio de 2021. O objetivo da iniciativa é promover a cidadania digital por meio de 
boas práticas educativas.  

Além de a sua experiência fazer parte da rede de colaboradores da Pilares 
do Futuro, você poderá ser convidado (a) a integrar o Comitê Curador da próxima 
chamada e o seu trabalho ser selecionado para apresentação no Simpósio 
Exposição de Crianças e Adolescentes na Internet, organizado pelo NIC.br. E ainda 
poderá participar como fellow da Iniciativa Educação Aberta, recebendo 
formação profissional, mentoria e bolsa-auxílio para criar e implementar novas 
práticas. Para participar, é necessário preencher um cadastro, que dará acesso ao 
formulário para inserir a sua proposta ou relatar uma prática já realizada.  
  A plataforma foi lançada em agosto de 2020 e é um recurso educacional 
aberto (REA), gratuito e de código aberto. A iniciativa é uma parceria do Instituto 
Educadigital com a UNESCO Representação Brasil, a Cátedra UNESCO em EaD, 
que fica na Universidade de Brasília, o Instituto Unibanco e o Núcleo de 
Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), entidade ligada ao Comitê 
Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).  
 Pilares do Futuro remete aos 4 pilares da educação da UNESCO. São eles: 
aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. 
Esses princípios também inspiraram as chamadas competências socioemocionais 
e as competências gerais da BNCC.  
 Para mais informações, acesse: https://pilaresdofuturo.org.br/chamada-
aberta/.  
 
VESTIBULAR 2021 (UNIVESP) – INSCRIÇÃO ATÉ 20/05 

Já estão abertas as inscrições para o Vestibular 2021 da Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Serão 11.020 vagas, destinadas a 305 
municípios (capital, litoral e interior), para seis cursos, com dois eixos básicos de 
ingresso, via processo seletivo: 

 Licenciaturas (5.510 vagas, com as opções de Letras, Matemática e 
Pedagogia); e 

 Computação (5.510 vagas, direcionadas aos cursos de Bacharelado em 
Tecnologia da Informação, Bacharelado em Ciência de Dados e Engenharia 
de Computação). 
As inscrições terminam dia 20/05, às 23h59, e devem ser feitas pelo site. É 

importante a divulgação à comunidade escolar e, para isso, contamos com o 
apoio de Grêmio Estudantil e do Conselho de Escola. 

Para mais informações, acesse o site https://univesp.br/noticias/estao-
abertas-as-inscricoes-para-o-vestibular-2021-da-univesp#.YJFKI9VKiM-. 
 
 
 
 

https://pilaresdofuturo.org.br/chamada-aberta/
https://pilaresdofuturo.org.br/chamada-aberta/
https://univesp.br/noticias/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-vestibular-2021-da-univesp#.YJFKI9VKiM-
https://univesp.br/noticias/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-vestibular-2021-da-univesp#.YJFKI9VKiM-
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1° E 2° ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROCESSO SELETIVO DE 
PROFESSORES - AUTORES – INSCRIÇÃO ATÉ 21/05 

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de autores regionais 
para a produção de material educacional de Português e Matemática para 
professores e alunos da rede pública paulista. Professores do ensino estadual e 
municipal, com experiência no 1º e 2º ano, têm até o próximo 21 de maio para 
confirmar interesse. No total, são 16 vagas para formação da equipe. 

A ação será desenvolvida através da parceria entre Secretaria da Educação 
(Seduc-SP), por meio do Centro de Educação Infantil e Anos Iniciais (Ceiai/Coped), 
Nova Escola e União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (Undime, 
seccional São Paulo). O processo seletivo vai considerar, entre outros itens, 
histórico profissional, materiais enviados e entrevista. 

Serão produzidos livros para o 1º e 2º ano, para professores e alunos, 
alinhado às premissas estabelecidas no Currículo em Ação. Ou seja, competências 
e habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos 
estudantes, considerando a formação integral na perspectiva do desenvolvimento 
humano. 

Para mais informações, acesse a notícia em 
http://bit.ly/material_educacional. 
 
MOSTRA CIENTÍFICA DO BUTANTAN – INSCRIÇÃO ATÉ 25/05 

Os estudantes da rede estadual de ensino podem se inscrever até 25 de 
maio para participar da Mostra Científica online, da Escola Superior do Instituto 
Butantan (ESIB). A iniciativa será realizada virtualmente, pela primeira vez, para 
atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São 
Paulo e autoridades sanitárias.  
 Alunos e alunas interessados devem apresentar soluções observando o 
tema da jornada de conhecimento: “Desafios da Saúde Pública no século XXI: 
Aspectos Biotecnológicos e Socioambientais no Enfrentamento de Doenças”.  
 Serão selecionados 55 trabalhos de estudantes do 1º ao 3º ano do Ensino 
Médio. Os projetos podem ser apresentados em três trilhas de aprendizagem: 
montagem de objetos sobre o tema estudado; material informativo acadêmico 
com apresentação de alertas e/ou denúncias; e propostas de investigação sobre o 
tema, pautados em perguntas de pesquisa ou problemas.  

Os projetos poderão ser desenvolvidos por grupos de até quatro 
estudantes e deverão contar com a participação de um professor orientador, 
também podendo ter um coorientador. O professor orientador será responsável 
pela inscrição do projeto, assinalando número do RA dos alunos (as) e registros 
do(a) estudante. A Mostra recomenda que o e-mail usado para a inscrição seja do 
servidor Gmail.  

A confirmação dos trabalhos selecionados será divulgada no dia 30 de 
maio, no site da Mostra Científica. Os projetos devem ser enviados para a 

http://bit.ly/material_educacional
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organização nos formatos de banner, pôster, podcast ou vídeo gravação, entre os 
dias 02 e 15 de junho, e a apresentação online ocorre nos dias 23 e 24 de junho.  
 Todos os selecionados receberão certificado de participação na mostra. 
Além disso, serão oferecidas 5 vagas aos alunos e alunas do Ensino Médio, que 
apresentarem os 3 melhores trabalhos, para participar da Iniciação Científica 
Júnior do Instituo Butantan.  
 Para mais informações e edital, acesse o site 
https://mostracientifica.butantan.gov.br/.  
 
PROGRAMA INOVA EDUCAÇÃO – FORMAÇÃO BÁSICA – 1ª EDIÇÃO/2021   

Divulgamos que estão abertas as inscrições nos cursos da Formação Básica 
– 1ª Edição/2021. É importante ressaltar que as atividades no AVA-EFAPE serão 
liberadas de acordo com a data em que a sua inscrição for realizada, ou seja, 
entre os dias 17/03/2021 e 26/05/2021. Para realizar a inscrição, você poderá 
acessar diretamente o site do Programa Inova Educação 
https://inova.educacao.sp.gov.br/formacao-edicoes-2021  e, na aba “Formação 
Básica”, selecionar o formulário de inscrição de acordo com o seu perfil: SEDUC 
ou MUNICÍPIOS. Atenção! As inscrições deverão ser realizadas por meio de 
formulários de inscrição disponíveis no site do Programa! Você somente terá 
acesso ao conteúdo do curso no AVA-EFAPE após efetivar a sua inscrição, e de 
acordo com o cronograma constado. 
 
INSTITUTO PROA (PROGRAMA PRÓ-PROFISSÃO) – INSCRIÇÃO ATÉ 11/06 

O Instituto PROA, parceiro da Secretaria Estadual da Educação, oferece 
curso gratuito de qualificação em Administração - Programa Pró-Profissão. Com 
duração de 6 meses, as aulas são voltadas para alunos com idade entre 16 e 20 
anos, que estejam cursando ou tenham concluído a 3ª série do Ensino Médio em 
escola pública e que pertençam à família de baixa renda. 

A Plataforma PROA tem como objetivo preparar os jovens para o mercado 
de trabalho dentro dos seguintes temas: Autoconhecimento (20 horas), 
Planejamento de Carreira (20 horas), Projeto de Vida (20 horas), Raciocínio Lógico 
(20 horas) e Comunicação (20 horas). Ao final, os alunos que concluírem estarão 
aptos para participarem de processos seletivos para o primeiro emprego. Todos 
receberão certificado de conclusão emitido pelo PROA e terão acesso a vagas de 
emprego disponíveis no mercado. Por conta da pandemia, as aulas serão 100% 
online. 

O processo seletivo é gratuito e as inscrições estão abertas até 11/06/2021, 
podendo ser efetuadas somente pela internet, no site 
https://plataforma.proa.org.br/.  

 
 
 

https://mostracientifica.butantan.gov.br/
https://inova.educacao.sp.gov.br/formacao-edicoes-2021
https://plataforma.proa.org.br/
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8ª EDIÇÃO PRÊMIO SOLVE FOR TOMORROW - CONSTRUINDO RESPOSTAS PARA 
O AMANHÃ – INSCRIÇÕES ATÉ 30/06  

O Prêmio, agora em sua 8ª edição, busca estimular e divulgar projetos de 
investigação e experimentação científica e/ou tecnológica desenvolvidos por 
estudantes do Ensino Médio de escolas públicas.   
 As equipes, de 3 a 5 participantes, devem desenvolver projetos que 
enfatizem o uso desses campos do conhecimento para diagnosticar demandas 
reais e apresentar respostas que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Os 
projetos devem ser orientados por professores(as) que lecionam disciplinas das 
áreas das Ciências da Natureza e da Matemática e suas Tecnologias.  
 Para participar, o professor orientador deve inscrever a ideia do projeto da 
equipe. Os docentes inscritos serão convidados a participar de um webinar sobre 
prototipagem e, nas etapas seguintes, as equipes semifinalistas e finalistas terão 
o apoio de mentores para desenvolver os projetos. O professor orientador pode 
contar com um professor parceiro de outra área do conhecimento – Ciências 
Humanas e suas Tecnologias ou Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – para 
apoiar a equipe em seu projeto.  
 Para mais informações sobre a inscrição do projeto pelo professor 
orientador, assim como o regulamento e as etapas, acesse o site 
https://respostasparaoamanha.com.br/.   
 
OLIMPÍADA NACIONAL DE CIÊNCIAS (ONC) – INSCRIÇÃO ATÉ 02/08 

A Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) é organizada pela Universidade 
Federal do Piauí (UFPI) e realizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovação (MCTI). A edição da ONC 2021 destina-se a estudantes do 6º ano do 
Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio e envolve conhecimentos de 
Astronomia, Biologia, Física, História e Química. 

Segue abaixo o cronograma: 

 Inscrições: 05/04 a 02/08 por meio do site http://www.onciencias.org  

 1ª Fase: 05 e 06 de agosto – Prova on-line. 

 2ª Fase: 03 de setembro – Prova on-line. 

 Cerimônia de Premiação: 27 de outubro. 
O Regulamento da ONC 2021, as orientações para inscrição e mais 

informações podem ser acessados no link, ou por meio da página: 
http://www.onciencias.org. 
 
8ª EDIÇÃO (FECEESP) - FEIRA DE CIÊNCIAS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE SÃO 
PAULO – INSCRIÇÕES ATÉ 24/09 

Está aberta a 8ª edição da Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São 
Paulo (FeCEESP), que será parte integrante do Movimento Inova III. Nesta edição 
podem participar professores e estudantes matriculados do 6º ano do Ensino 
Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. Os projetos devem ser inscritos nas 

https://respostasparaoamanha.com.br/
http://www.onciencias.org/
http://www.onciencias.org/
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Diretorias de Ensino em sua fase de seletiva regional e os classificados inscritos 
posteriormente na SEDUC para a fase de seletiva estadual. 

Poderão inscrever-se projetos nas categorias: Ciências da Natureza, 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Matemática, em duas subcategorias: 
Júnior (6º, 7º e 8º anos do EF) e Master (9º ano do EF e 1ª, 2ª e 3ª séries do EM). 

Para consultar informações detalhadas e o cronograma, acesse o 
Regulamento da 8ª FeCEESP, por meio do link 
https://drive.google.com/file/d/1mJUPyI_i3IQFA7fNysBTBdsZp-
FiBm44/view?usp=sharing.  
 
 
OUTROS 
VAGAS DE PROFESSOR COORDENADOR 
EE PROF. IVO BANDONI 

A Direção da E.E. Prof. Ivo Bandoni informa que há vaga para Professor 
Coordenador – Anos Iniciais. Os interessados deverão entregar proposta 
pessoalmente na secretaria da escola no período de 06 a 11/05 e as entrevistas 
acontecerão no período de 12 a 14/05/2021, o horário de trabalho será das 07h 
às 16h. Solicitamos anexar o Curriculum juntamente com a proposta a ser 
entregue. 
 
 
 
 

Luís Alberto Alves 
Dirigente Regional de Ensino 
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