EDITAL ZELADORIA VAGA
A Direção da Escola Estadual Doutor Reinaldo Ribeiro da Silva, sita
à Avenida Embaixador Macedo Soares, nº 10.935 – Vila Anastácio - Lapa
– São Paulo – SP, faz chegar a todos que virem o presente edital
ou dele tiver conhecimento, que no período de 10/06/2021 a
16/06/2021, até às 20h, estará recebendo, pelo e-mail oficial da escola, as 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 (Hollerith)
3 - Declaração de bons antecedentes
4 - Xerox do RG
Devido a Pandemia – COVID-19 encaminhar proposta para o e-mail oficial da escola:
e003463a@educacao.sp.gov.br até as 20h00 horas do dia 16/06/2021. A reunião Conselho de
Escola e da Associação de Pais e Mestres será realizada em 18/06/2021, às 18h00 horas.
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.
São Paulo, 08 de junho de 2021.
Doralice Corrêa Chioccola
Diretor de Escola

