SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO CENTRO-OESTE
Avenida Rio Branco nº 1260 – Campos Elísios – São Paulo - SP

EDITAL DE ALOCAÇÃO DE VAGAS – PEI
Convocação para manifestação de interesse de vaga no Programa Ensino
Integral-2022
A Dirigente Regional de Ensino, nos termos das Resoluções SE 4, de 03-01-2020, SE 8, de 17-01-2020 e SEDUC
102, de 15-10-2021, cujo objetivo é o preenchimento de vagas existentes e de composição de cadastro reserva para
o ano letivo de 2022 realizará sessão de escolha para os candidatos dos Processo do 1º Credenciamento
Emergencial de 2022 para o Programa de Ensino Integral, classificados nas faixas II e III, das disciplinas e
funções relacionadas às vagas das Escolas indicadas abaixo do Programa Ensino Integral. Deverão participar da
atribuição das vagas de forma remota de acordo com o cronograma estabelecido acessando o link informado no
quadro a seguir.
Observação: A ferramenta on line utilizada será Microsoft Teams.
Atenção acessar o link no horário indicado.
Serão seguidas a ordem de faixa, cargo e função conforme lista final publicada no site da Diretoria de Ensino.

DATA: 01/02/2022 – Terça-feira
HORÁRIO
13h

CATEGORIA
Faixa II
Candidatos da DE Centro Oeste

Lista do
Cadastro
Inicial

Faixa III
Outras Diretorias

(Válida até o
final do ano de
2022)

14h30

Todas as categorias

Faixa II
Candidatos da DE Centro Oeste

Lista do
Cadastro
Emergencial

Faixa III
Outras Diretorias
Todas as categorias

LINK - TEAMS

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MDhhNDAxZmItNzVjYS0
0Y2Y0LWI3ZjAtZmIwYmJkYWQxMGMy%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2
216b87798-4517-442c-9200ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%227a
5d6ae6-fe35-48ec-a08d-ac1c27943cd0%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MDhhNDAxZmItNzVjYS0
0Y2Y0LWI3ZjAtZmIwYmJkYWQxMGMy%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2
216b87798-4517-442c-9200ce1cca93259c%22%2c%22Oid%22%3a%227a
5d6ae6-fe35-48ec-a08d-ac1c27943cd0%22%7d

A não manifestação de interesse e o não acesso no horário estipulado caracterizarão desinteresse pela
vaga oferecida, ficando o candidato excluído deste processo neste dia.
“ VII - DISPOSIÇÕES FINAIS
2 – Caso alguma informação ou dado prestado no processo de credenciamento emergencial
não seja devidamente comprovado pelo candidato no momento da alocação, o integrante do
Quadro do Magistério será desclassificado ”
São Paulo, 31 de Janeiro de 2022

