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COMUNICADO: 244/2022 

RESPONSÁVEL: SUPERVISÃO  

AUTORIZADO POR: DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 

DATA: 13/04/202 

ASSUNTO: Credenciamento PEI – Lei Complementar 1.374. 

PÚBLICO-ALVO: Todas as Escolas 

PUBLICAR NO SITE DA DIRETORIA DE ENSINO: Sim 

 

COMUNICADO 
 

A Diretoria de Ensino – Região Americana torna pública à abertura de inscrições e a 

realização do Credenciamento Emergencial para atuação em Regime de Dedicação 

Plena e Integral - RDPI das escolas estaduais do Programa Ensino Integral, conforme 

previstos nas Resoluções SE 4, de 03-01-2020, SE 8, de 17-01-2020 e SEDUC 102, 

de 15-10-2021 e L.C. 1.374 de 30/4/22, cujo objetivo é o preenchimento de vagas 

existentes para o ano letivo de 2022. 

A realização do presente credenciamento de integrantes do Quadro do Magistério 

para atuar nas unidades escolares do Programa Ensino Integral, durante o ano letivo 

de 2022, ocorrerá no período de 13/04/2022 a 27/04/2022, considerando todas as 

fases do certame. 

As publicações referentes ao presente credenciamento poderão ser acompanhadas 

por meio do site da Diretoria de Ensino https://deamericana.educacao.sp.gov.br/ , 

onde será divulgada a quantidade de vagas disponíveis no dia 20/04/22 e respectivas 

unidades escolares por ocasião da alocação. 

Para atuação nos Anos Finais do Ensino Fundamental e nas séries do Ensino Médio, 

o docente portador de diploma devidamente registrado de licenciatura plena em 

disciplina da matriz curricular do Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio e 

de acordo com a publicação da Lei Complementar 1.374 de 30 de março de 2022, 

ficam os docentes portadores de diplomas de licenciatura curta, bacharelado e 
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tecnólogo/Ensino Superior e estudantes de último ano de licenciatura, bacharelado e 

tecnólogo / Ensino Superior, autorizados a fazerem parte do Programa Ensino Integral 

- PEI. 

Informamos que os alunos de último ano deverão enviar declaração atualizada do 

curso e semestre o qual está cursando, no e-mail: 

credenciamentopeideramericana@gmail.com,  

 

A Inscrição ocorrerá no período de 13/04/2022 a 18/04/2022, via Formulário Online, 

disponibilizado no link:  

INSCRIÇÃO PARA PROFESSORES ANOS FINAIS (FUNDAMENTAL) E /OU 
ENSINO MÉDIO:  

 Clique aqui: 

https://forms.gle/1nQjLUqUZ1o8tRcL9 

OBS: UTILIZAR O E-MAIL INSTITUCIONAL GOOGLE  
 

A data-base para a contagem do tempo de serviço será 30/06/2021. 

A Atividade de Sala de Aula/Atividade de Gestão será avaliada pela Diretoria de 

Ensino, no período de 22/04/2022, exclusivamente para fins de desempate, na escala 

de 1,0 (um) a 3,0 (três) pontos, sendo que estes pontos não serão acrescidos à 

pontuação final. 

A Classificação do credenciamento será publicada no dia 22/04/2022, no Diário Oficial 

do Estado e site da Diretoria de Ensino de Americana 

https://deamericana.educacao.sp.gov.br/. 

O candidato poderá interpor recurso a partir da divulgação da Classificação 22 a 

24/04/2022, mediante solicitação a ser encaminhada para o 

credenciamentopeideramericana@gmail.com 

A Classificação Final Pós-Recurso será publicada no Diário Oficial do Estado e site 

da Diretoria de Ensino de Americana no dia 26/04/2022. 

DA ALOCAÇÃO acontecerá no dia 27/04/2022 a partir das 9h – online e o link será 

disponibilizado no site da Diretoria de Ensino de Americana. 
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RESPONSÁVEL: 

Rita de Casa Grande 
Sirlei Ap. F. Barboza 

Claudemilson Rogério ramos 

 
SUPERVISOR DE ENSINO 

 SUPERVISÃO    
 
De acordo: 

 
Haroldo Ramos Teixeiras 

DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 
  Núcleo/Centro 

 


