
Nº NOME DO PROFESSOR R.G. Pontos 
Tempo de 

Magistério
L.E.M.

1 Daniela Mayumi Iano 38.851.083-3 5585,000 2.585 dias Japonês

Nº NOME DO PROFESSOR R.G. Pontos 
Tempo de 

Magistério
L.E.M.

1 Paula de Carvalho Coelho 30.707.776-7 05,502 502 dias Espanhol

Nº NOME DO PROFESSOR R.G. Pontos 
Tempo de 

Magistério
L.E.M.

1 Larissa Andrade de Oliveira Ferreira 37.103.817-0 zero zero Espanhol

do qual constem 160 (cento e sessenta) horas de estudos de uma das disciplinas da base nacional comum, com certificado de conclusão de curso específico de, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas no idioma pretendido, comprovando as competências e as habilidades básicas de leitura, escrita, conversação, fluência e entendimento, exigidas para a docência desse idioma; 

CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS - C.E.L   
   Classificação dos docentes inscritos, credenciados e selecionados na 

Diretoria de Ensino Região Centro-Oeste, de acordo com o disposto na Resolução SE nº 44, de 13/08/2014, 
republicada em 22/08/2014, com as devidas alterações.

TITULAR DE CARGO 

PORTADORES DE LICENCIATURA PLENA 

São Paulo, 13 de agosto de 2021

Alunos do último ano do curso de Licenciatura Plena em Letras

CATEGORIA O

CATEGORIA  O







 



do qual constem 160 (cento e sessenta) horas de estudos de uma das disciplinas da base nacional comum, com certificado de conclusão de curso específico de, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas no idioma pretendido, comprovando as competências e as habilidades básicas de leitura, escrita, conversação, fluência e entendimento, exigidas para a docência desse idioma; 







 



do qual constem 160 (cento e sessenta) horas de estudos de uma das disciplinas da base nacional comum, com certificado de conclusão de curso específico de, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas no idioma pretendido, comprovando as competências e as habilidades básicas de leitura, escrita, conversação, fluência e entendimento, exigidas para a docência desse idioma; 









do qual constem 160 (cento e sessenta) horas de estudos de uma das disciplinas da base nacional comum, com certificado de conclusão de curso específico de, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas no idioma pretendido, comprovando as competências e as habilidades básicas de leitura, escrita, conversação, fluência e entendimento, exigidas para a docência desse idioma; 


