
 

 

 
 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NAS PRISÕES 
 

Considerando o disposto no Decreto 57.238/2011, na Resolução Conjunta SE/SAP 2/2016 e 

na Resolução SEDUC 72/2020, o Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região 

de Americana, torna pública a abertura de inscrições para o Processo de Credenciamento de 

Docentes não efetivos, da Área de Ciências da Natureza e Matemática, interessados em 

atuar nas classes em funcionamento dentro do estabelecimento penal jurisdicionado a esta 

Diretoria de Ensino, na seguinte conformidade: 

 

I- Do Objetivo 

Assegurar a oferta de escolarização de Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio para 

Jovens e Adultos reclusos em estabelecimento penal. 

 

II- Do Projeto Pedagógico 

Será desenvolvido na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, caracterizando-se 

basicamente pela oferta de curso fundamental anos finais e ensino médio, por uma organização 

curricular que se desenvolverá por meio de eixos temáticos, em blocos de disciplinas agrupadas 

por áreas do conhecimento, que visarão promover uma efetiva interação entre os conteúdos 

formais previstos e as experiências de vida que singularizam esses jovens e adultos. 

 

III- Da Unidade Prisional e Escola Vinculadora 

A Unidade Prisional está localizada em Americana – Centro de Detenção Provisória Renato 

Gonçalves Rodrigues. Escola Vinculadora: EE Maestro Germano Benencase. 

 

IV- Do Período e Local de Credenciamento 

Período: de 25/01/2022 a 27/01/2022 

Local: Diretoria de Ensino Região de Americana – Rua Duque de Caxias, 600 – Vila Santa 

Catarina – Americana/SP. 

 

V- Dos Requisitos 

1- Estar inscrito para ministrar aulas na Diretoria de Ensino da Região de Americana para o ano 

letivo de 2022. 

2- Ter optado no ato da inscrição na SED pela modalidade Programa/Projetos da Pasta. 

3- Ter concluído o credenciamento com aprovação após entrevista. 

4- Ser portador de diploma do curso de Licenciatura Plena ou de certificado de conclusão do 

referido curso ou ser portador de diploma do curso de Bacharel ou de certificado de conclusão 

do referido curso ou ser portador de diploma do curso de Tecnólogo de nível superior ou de 

certificado de conclusão do referido curso. 



 

 

VI- Documentos Necessários para o Credenciamento 

1- Documentos de identificação: RG e CPF. 

2- Currículo. 

3- Comprovante de inscrição no processo regular de atribuição de classes e aulas para 2022. 

4- Documentos comprobatórios de habilitação profissional: Diploma e Histórico Escolar. 

  

VII- Observações 

1- Os candidatos serão convocados por e-mail ou telefone para a entrevista em data e horário 

pré-estabelecidos. 

2- Novas orientações publicadas pelos órgãos centrais da Secretaria de Estado da Educação 

poderão determinar alterações no presente edital. 

3- O credenciamento não garante a classificação, visto a necessidade de atendimento ao perfil 

definido pelo Projeto. 

4- O ato da inscrição neste processo de credenciamento implica na aceitação, por parte do 

candidato, de todas as disposições constantes no presente edital e conhecimento da legislação 

específica. 

  

 

Haroldo Ramos Teixeira 

Dirigente Regional de Ensino 
 

  


