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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO  
 

 
 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA DIRETORA DE ESCOLA - DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE SANTO ANASTÁCIO 
 

Nome: 
 

R.G.:                                                         Endereço:                                                                                                 nº:   
Município:                                                             Telefone:                                                      , Escola sede de controle de 
frequência                                                                                                          Email 
                                       devidamente  inscrito  e  classificado  na  Diretoria  de  Ensino  –  Região  de  Santo  Anastácio 
para o  processo  de  atribuição  de  classes e  aulas do ano  letivo  de  2022, juntando  os documentos exigidos no 
Edital   nº 12/2022 – Credenciamento Educação nas Prisões/Sistema Prisional 2022,   divulgado   em 
26/11/2021,   REQUER   o   seu   credenciamento   para   trabalhar   no   Programa   Educação   nas   Prisões   nas 
classes/turmas  em  funcionamento  dentro  dos  estabelecimentos  penais  jurisdicionados  a  esta  Diretoria  de 
Ensino, nos termos do Decreto 57.238/2011 e Resolução Conjunta SEE/SAP 02, de 30/12/2016, publicada em 
04/01/2017e declara estar de pleno acordo, conforme segue: 

 
1) (   ) Penitenciária “Silvio Yoshihiko Hinohara” - (EE Alfredo Westin Junior, Município de Pres. Bernardes); 
2) (  ) Penitenciária “Zwinglio Ferreira” ( EE Isabel Campos – Presidente Venceslau); 
3) (   ) Penitenciária de Caiuá – (EE Dep. José Sanches Postigo – Caiuá); 
4) (   ) Penitenciária “João Augustinho Panucci” – (EE Marabá Paulista – Marabá Paulista) 
 
Licenciatura/Graduação:   

_ 
Documentos anexados    

 

 
 

Acumula Cargo/Função:  Sim (   ) ou Não (   ). 
 

Observação: Se, sim:   Federal (   )          Estadual (    )       Municipal (     ). 
(município)                                                      , (data)           de fevereiro de 2021. 

(assinatura do candidato) 
 

Observação:  O candidato deverá observar o site da Diretoria de Ensino,  
https://desantoanastacio.educacao.sp.gov.br, a publicação da classificação para possível 
recurso. 

INSCRIÇÃO: (   ) DEFERIDA                       ou                       INSCRIÇÃO: (    ) INDEFERIDA 
 

 
 

(Carimbo, data e assinatura do Responsável)
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(Papel Timbrado – da escola) 

 

 
 
 

DECLARAÇÃO DO DIRETOR 
 

 
O Diretor de Escola da EE_____________________, município de __________, Diretoria de Ensino de Santo 
Anastácio, declara para os  devidos fins de  inscrição no processo  de credenciamento  de docentes 
interessados em atuar junto à Educação nas Prisões – Sistema Prisional/2022, que         o         professor  (a) 
___________________, RG__________________ , apresenta a seguintes condições funcionais, conforme 
segue abaixo:      
 

1. Professor reconduzido: não (    ) / sim (    )  EE_________________________ 
 

2. Formação / disciplina / habilitação 
a. Licenciatura Plena ___________________ 
b. Licenciatura curta ___________________ 
c. Bacharel __________________________ 
d. Tecnólogo _________________________ 

 

3. Situação Funcional 
a. (   )  Adido 
b. (   ) Categoria “F” 
c. (   ) Categoria “O” 
d. (   ) Candidato à Contratação 

 
4. Tempo de Magistério (0,001 x dia) 

dias: ___________     
Pontos: _________ 

5. Tempo de experiência nos Presídios 
 (0,005 x dia) 

dias: ___________   
Pontos: _________ 
 

6. Assiduidade período de 01/07/2020 a 
30/06/2021:  
nº faltas: _______ Pontuação: ________ 

(alínea C, artigo 8º do Edital 12/2021)   

7. Número de faltas (pontuação)  
nº faltas: _______ Pontuação: ________  
 
(alínea C, artigo 8º do Edital 12/2021)   
 

8. Certificados especialização e de Aprovação em Concurso de Provas e Títulos 
(SEDUC/SEE) no mesmo campo de atuação da inscrição : _________________ 
 
 

 

Observações: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

(data, carimbo e assinatura do Diretor de Escola) 
 

 


