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DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE ANDRADINA  

Retificação de Edital de inscrição de Cadastramento Emergencial visando à 

contratação temporária de docente em 2021, para ministrar aulas exclusivamente 

na modalidade presencial. 

A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino- -Região de Andradina 

torna público a retificação do Edital de Abertura de Cadastramento Emergencial, para 

atuar na Rede Estadual de Ensino no ano de 2021, para atuar exclusivamente nas as aulas 

a serem ministradas na modalidade presencial na Rede Estadual de Ensino no ano de 

2021, consoante as determinações do Decreto nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020 e 

alterações, nos componentes curriculares da matriz curricular do Ensino Fundamental - 

Anos Finais e Ensino Médio e Salas de Recurso da Educação Especial (nas modalidade : 

Auditiva, Intelectual, Visão e TEA – Transtorno do Espectro Autista), como também em 

Interprete de LIBRAS, mediante as condições estabelecidas nas Instruções Especiais do 

Edital publicado no DOE de 18-09-2021, pg. 86, para constar:  

Onde se lê:  

II - DA INSCRIÇÃO: 3 – O candidato deverá se inscrever para o Cadastro Emergencial 

da Diretoria de Ensino – Região de Andradina, no período das 8h do dia 20/09/2021 até 

as 17h do dia 24/09/2021, (horário de Brasília) exclusivamente pelo endereço 

eletrônico: (https://forms.gle/j7xZgYyrnznTjHKZA).  

Leia-se:  

II - DA INSCRIÇÃO: 3 – O candidato deverá se inscrever para o Cadastro Emergencial 

da Diretoria de Ensino – Região de Andradina, no período das 8h do dia 20/09/2021 até 

as 17h do dia 15/10/2021, (horário de Brasília) exclusivamente pelo endereço 

eletrônico: (https://forms.gle/j7xZgYyrnznTjHKZA).  

V – DA CLASSIFICAÇÃO PARA O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DO ANO DE 

2021:  

Onde se lê:  

2 – A classificação estará disponível no site da Diretoria de Ensino, no endereço 

(https://deandradina.educacao.sp.gov.br/) no dia 29/09/2021.  

Leia-se:  

2 – A classificação estará disponível no site da Diretoria de Ensino, no endereço 

(https://deandradina.educacao.sp.gov.br/) no dia 19/10/2021. 
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