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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

14/01/2022 

 

REDE Nº 004      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: Possibilidade de nova Sessão de escolhas  de A.O.E. a serem 
Contratados. 
 

Senhores Diretores de Escola, Senhores Gerentes de Organização Escolar, Senhores 

Secretários:  

 

 

Conforme autorização exarada em D.O.E. de 02/08/2021, Caderno de Suplementos e 

recentemente definida em Boletim CGRH, fomos autorizados a contratar em caráter 

temporário, o número de 112 (cento e doze) A.O.E., que deverão ser distribuídos pelas Escolas 

que mais necessitarem , desta D.E. – R. de Santo André. Estes Servidores serão retirados da 

Lista de Aprovados no Certame de 2018 que ainda não tenham passado por Sessão de Escolhas. 

Assim, solicitamos a V. Sª que, de forma urgente:  

 

1. Façam os cálculos de seu módulo, à luz da Res. SE nº 12/2017 e respondam abaixo o mais 

brevemente possível ( só númerais):  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

U.E. - ______________________________________________________  

Módulo- A.O.E.-    a que 

a U.E. tem direito:  

Existentes na U.E.:  Necessidade urgente da 

U.E.:  

      

      

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obs.: Informamos que os números serão atendidos conforme as possibilidades  deste processo 

e, ainda, que os cálculos deverão levar em conta exatamente a Resolução citada. Os dados 

acima, no próprio quadro (entre os traços pontilhados), deverão ser enviados ao e-

mail ilca.topis@educacao.sp.gov.br até 19/01/2022.   

mailto:ilca.topis@educacao.sp.gov.br
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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

 Agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários, enquanto informamos que a Sessão de Escolhas, será realizada o mais brevemente 

possível, para que os Diretores possam acolher e dar certo treinamento aos recém chegados 

para o ano letivo.   

 

Anexo: L. Resolucao_se_12_2017_dispoe_MÓDULO   

 

 

 

 
Comissão de Ingresso/Remoção.  

                                     Supervisão Escolar 

 

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/01/l--resolucao_se_12_2017_dispoe_mdulo.pdf

