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Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 02/12/2021 

Processo de Credenciamento para professores interessados em atuar nas 

Unidades Prisionais vinculadas a Diretoria de Ensino de  Araraquara 

 

O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Araraquara torna 

pública a abertura do credenciamento para Professores  de Educação Básica II interessados 

em atuar no Programa de Educação  nas Prisões – PEP, no ano letivo de 2022. 

Com o objetivo de assegurar a oferta de escolarização de Ensino Fundamental e 

Médio para Jovens e Adultos reclusos em estabelecimentos penais, será aberto o 

Credenciamento de docentes não  efetivos para atuarem nas classes em funcionamento 

dentro dos estabelecimentos penais do Estado de São Paulo. 

I – INFORMAÇÕES GERAIS: 
 

      O Projeto Pedagógico se desenvolverá na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos, caracterizando-se basicamente pela oferta de curso Ensino Fundamental e Ensino 

Médio; pela instalação de classes multisseriadas, por uma organização curricular que se 

desenvolverá por meio de eixos temáticos, que visarão promover uma efetiva interação 

entre conteúdos formais previstos e as experiências de vida que singularizam esses jovens 

e adultos. 

Área de Conhecimento: Ciências Exatas e da Natureza (matemática, química, física e 

biologia), Códigos e Linguagens (artes, língua portuguesa, educação física e inglês) e 

Ciências Humanas (geografia, história, sociologia e filosofia). 

Atendimento Sistema Prisional da Diretoria de Ensino – Região de Araraquara. 

UNIDADE PRISIONAL – ESCOLA VINCULADORA – MUNICÍPIO: 

Centro de Ressocialização Feminino de Araraquara - E.E. Prof. Victor  Lacorte  
Araraquara – SP.  

Centro de Ressocialização Masculino de Araraquara - E.E. Prof.  Victor Lacorte    
Araraquara – SP.  

 



Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira - E.E. Prof. Victor Lacorte  
 Araraquara – SP.  
 

II – DO CREDENCIAMENTO: 
 

PERÍODO: 06/12/2021 a 08/12/2021    

HORÁRIO: 8H30 às 12H00 e das 13H00 às 17H00  

LOCAL: Diretoria de Ensino – Sala do Plantão de Supervisão.  

Docentes já inscritos para o Processo de Atribuição de Classes/Aulas/2022. 

 

LICENCIADOS E/OU BACHARÉIS: 

 Cópia do RG e CPF; 

 Cópia da Certidão de Nascimento de dependentes (se for o caso);  
 

 Comprovante de endereço; 

 Comprovante de inscrição no processo Anual de Atribuição de Classes e Aulas 
para o ano letivo 2022 com a opção no projeto Sistema Prisional 
(Portalnet/GDAE); 

 

 Cópia de Histórico Escolar e Certificado; 

 Ficha de Inscrição – ANEXA. 

 

ALUNOS: 

 Cópia do RG e CPF; 

 Comprovante atualizado de matrícula (2021), em Instituição de Ensino 
Superior, explicando o ano/semestre em que está matriculado e de quantos 
semestres/anos é composto o curso; 
 

 Cópia da Certidão de Nascimento de dependentes (se for o caso); 

 Comprovante de endereço; 

 Comprovante de inscrição no processo Anual de Atribuição de Classes e Aulas 
para o ano letivo 2022 com a opção no projeto Sistema Prisional 
(Portalnet/GDAE). 
 

 Ficha de Inscrição – ANEXA. 
 
OBS: para a contratação será necessário apresentar documentos originais. 

 

III – ENTREVISTA: 

Os docentes deverão participar da entrevista, em atendimento ao disposto na Resolução 

Conjunta SE – SAP 2, de 30/12/2016, publicada no DOE de 04/01/2016, a ser realizada: 



09 a 10 de dezembro de 2021, a partir das 8H00 na E.E. Professor Victor Lacorte, localizada 

na AV MARIO YBARRA DE ALMEIDA, 1355 – CARMO, por ordem de chegada.  

 

IV – CLASSIFICAÇÃO: 

A classificação será definida com base nos critérios estabelecidos pela      legislação específica 

do Programa de Educação nas Prisões – PEP e  legislação vigente do Processo de 

Atribuição de Classes e Aulas 2021. 

Publicação da classificação na Diretoria de Ensino: 14/12/2021. 

 

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:   

O ato de Inscrição no Processo de Credenciamento implica na aceitação, por 

parte do candidato, de todas as disposições constantes no presente Edital e 

conhecimento da legislação específica.   

 

Não caberá, em hipótese alguma, recurso da classificação proferida pela 

Diretoria de Ensino – Região de Araraquara.  

 

 

 

Publicação da Classificação Final no blog da Atribuição de Classes e 
Aulas da Diretoria de Ensino (https://atribuicaodera. blogspot.com/) e no 

D.O.: 14-12-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 
 

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE ARARAQUARA 
 

Processo de Credenciamento para professores interessados em atuar nas 

Unidades Prisionais vinculadas a Diretoria de Ensino de  Araraquara 

 

Número da Inscrição:      
 

Nome:   ______ 
 

RG:  CPF:   ______ 
 

Endereço  nº    
 

Município:  Telefone:   ______ 
 

Escola sede de controle de frequência:   ______ 
 

E-mail devidamente inscrito e 

classificado na Diretoria de Ensino – Região de Araraquara para o processo de atribuição de 

classes e aulas do ano letivo de 2022, juntando os documentos exigidos no Edital de 

Credenciamento do Dirigente Regional de Ensino, divulgado em ____/___/_____,  seção I, 

PODER EXECUTIVO, página _______ requer o seu credenciamento para ministrar aula 

como Professor para Unidades Prisionais nos termos da Resolução Conjunta SE – SAP 2, de 

30/12/2016, publicada no DOE de 04/01/2016 e declara estar de pleno acordo. 
 

Licenciatura/Graduação: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Documentos anexados: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Acumula Cargo/Função? ( ) Sim ( ) Não   

( ) Federal ( ) Estadual ( ) Municipal 
 

 

Araraquara, de de 2021. 
 
 
 

Assinatura do Candidato 
 

Inscrição: ( ) Deferida ( ) Indeferida 
 
 
 

Responsável – Assinatura e Carimbo 

 
*Para inscrever-se precisa ter assinalado a opção para projetos da pasta 


