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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA 

ATUAÇÃO NO PROGRAMA EDUCAÇÃO NAS PRISÕES 2022 

 
 A Direção da E. E. Marabá Paulista, no uso do seu poder de autotutela, a fim de 

solucionar dificuldades técnicas com os modelos disponibilizados e evitar que eventuais 

interessados em participar do processo de credenciamento sejam prejudicados, vem retificar o 

EDITAL Nº 001/2022, destinado ao credenciamento de docentes para atuar nas classes em 

funcionamento, nas áreas de Matemática, Educação Física e Ciências Humanas, na 

Penitenciária “João Augustinho Panucci”, vinculada à E.E. Marabá Paulista. 

 

 Onde se lê: 

4. CRONOGRAMA DO CREDENCIAMENTO 

a. Inscrição: de 27 a 31/01/2022, às 10h. As inscrições serão realizadas através do 

preenchimento do requerimento de cadastramento de docentes disponível através deste link: 

https://drive.google.com/file/d/1fQ9gi8esZRDr0HfvfYch7nOWmpmqAxS7/view?usp=sharin

g. É obrigatório o envio dos documentos elencados no item 6 (documentação), devendo todos 

ser digitalizados e inseridos em um único arquivo, inclusive o requerimento (Anexo A), cujo 

encaminhamento se dará no seguinte e-mail: e032360a@educacao.sp.gov.br. 

b. Entrevistas: no dia 31/01/2022, das 13h às 15h. O cronograma das entrevistas será 

divulgado através do e-mail informado pelo candidato no ato de inscrição. As entrevistas serão 

realizadas de acordo com o cronograma supracitado, de forma on-line pelo Google Meet. 

c. Divulgação da classificação: 31/01/2022, às 16h. 
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b. Entrevistas: no dia 31/01/2022, das 13h às 15h. O cronograma das entrevistas será 

divulgado através do e-mail informado pelo candidato no ato de inscrição. As entrevistas serão 

realizadas de acordo com o cronograma supracitado, de forma on-line pelo Google Meet. 

c. Divulgação da classificação: 31/01/2022, às 16h. 

 

 A fim de corrigir os links disponibilizados, onde se lê: 

6. DOCUMENTAÇÃO 

[...] 

a. Requerimento de inscrição (Anexo A deste edital - preencher, digitalizar e inserir no 

arquivo e enviar para o e-mail acima num único arquivo -modelo disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1fQ9gi8esZRDr0HfvfYch7nOWmpmqAxS7/view?usp=sharin

g); 

[...] 

d. Declaração de Tempo de Atuação no programa Educação nas Prisões, fornecida pela 

Escola Vinculadora, para os que já atuaram como docentes neste programa, Magistério e faltas 

no período de 01/01/2021 a 31/12/2021 (Anexo B - digitalizar, inserir no arquivo e enviar no 

e-mail acima – disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1UTsiI6eYleiOGMwIYiAjDSOZJwU_KqXS/view?usp=shari

n). 
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https://drive.google.com/file/d/1UTsiI6eYleiOGMwIYiAjDSOZJwU_KqXS/view?usp=shari

n). 

 

 Onde se lê: 

10.  RECURSOS 

O docente interessado em interpor recurso contra a sua classificação deverá fazê-lo, 

impreterivelmente até as 15h no dia 01/02/2022, expondo as suas contrarrazões de forma coesa 

e devidamente fundamentada através de solicitação digitalizada e devidamente assinada pelo 

próprio candidato, que deverá realizar o envio através do e-mail: 

e032360a@educacao.sp.gov.br. A desobediência ao prazo estabelecido ou a solicitação de 

recurso sem a devida fundamentação importará em desconsideração sumária do pedido. 
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O docente interessado em interpor recurso contra a sua classificação deverá fazê-lo, 

impreterivelmente até as 16h no dia 01/02/2022, expondo as suas contrarrazões de forma coesa 

e devidamente fundamentada através de solicitação digitalizada e devidamente assinada pelo 

próprio candidato, que deverá realizar o envio através do e-mail: 

e032360a@educacao.sp.gov.br. A desobediência ao prazo estabelecido ou a solicitação de 

recurso sem a devida fundamentação importará em desconsideração sumária do pedido. 

 

*Versão idêntica deste documento se encontra devidamente assinada e arquivada nas 

dependências da E. E. Marabá Paulista. 

 

Marabá Paulista, 28 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

IVANI FELÍCIO FERNANDES 
Diretora de Escola 

 


