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EDITAL CLASSE HOSPITALAR- JULHO / 2022 

 
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino da Região Centro Oeste torna pública a 

abertura de inscrições para o processo de seleção e atribuição de aulas para docentes interessados em atuar 
em Classes Hospitalares da DER-CENTRO OESTE, de acordo com a Resolução SE 71, de 22-12-2016, 
alterada pelas Resoluções SE- 8, de 2-2-2017, e SE- 58, de 6-12-2017, com a Resolução Seduc 72 de 2020 e 
demais dispositivos legais pertinentes. 
 
I-DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 

1. Todos os candidatos deverão estar inscritos e classificados na Diretoria de Ensino  da Região Centro 
Oeste, no Processo Regular de Atribuição de Classes/Aulas- 2022 e Projetos/ Programas da Pasta – 
Classe Hospitalar/2022 

 
2.   Todos os candidatos deverão estar com contrato vigente com a Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo, e estarem em alguma das situações abaixo: 
a. condição de interrupção de exercício, ou  
b. com menos de 8 aulas atribuídas, ou  
c. com aulas atribuídas em substituição com final de vigência até 25.07.2022 

 
3.  A inscrição e a classificação estarão sujeitas à legislação vigente e instruções da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo (SEDUC/SP), referentes à Classe Hospitalar e à atribuição de 
classes/aulas e/ou projetos. 
 

4. As unidades hospitalares de atuação docente serão as listadas abaixo: 
 

HOSPITAL ESCOLA 
VINCULADORA 

PERÍODO / 
HORÁRIO DE 
TRABALHO 

Nº VAGAS 

DARCY VARGAS EE ADOLFO TRIPOLI 11 ÀS 15 HS 1 
DARCY VARGAS EE ADOLFO TRIPOLI 13 ÀS 17 HS 1 
 CLÍNICAS / 
INSTITUTO DE 
PSIQUIATRIA 

EE PROFª MARINA 
CERQUEIRA CÉSAR 

8 ÀS 12 HS 1 

CLÍNICAS / ITACI EE PROFª MARINA 
CERQUEIRA CÉSAR 

13 ÀS 17 HS 1 

 
5. Os horários de ATPC (Aula de trabalho Pedagógico Coletivo) e ATPI (Aula de trabalho Pedagógico 

Individual) serão informados no ato da atribuição das aulas. 
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II- DAS INSCRIÇÕES: 
 
 Período de inscrição:  01 a 04 de JULHO de 2022 
 
 Local: Exclusivamente por meio do LINK – preencher a inscrição e upload dos documentos para 
credenciamento de acordo com este edital. 
https://docs.google.com/forms/d/14RVVfwNMHuQ7JJ4cMWhx3yS5dPcXePcoz5hr57enK9Y/ 
 
III- DAS CONDIÇÕES: 
 
Poderão ter aulas atribuída os docentes: 
a - portadores de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para o magistério, 
acompanhado de certificado de curso de especialização em Pedagogia Hospitalar;  
b - portadores de diploma de Licenciatura Plena em qualquer disciplina, acompanhado de certificado de curso 
de especialização em Pedagogia Hospitalar;  
c - portadores de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para o magistério, 
acompanhado de certificado de curso de atualização em Pedagogia Hospitalar de, no mínimo, 60 (sessenta) 
horas;  
d - portadores de diploma de Licenciatura Plena em qualquer disciplina, acompanhado de certificado de curso 
de atualização em Pedagogia Hospitalar de, no mínimo, 60 (sessenta) horas;  
e - portadores de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação para o magistério;  
f - portadores de diploma de Licenciatura Plena em Psicologia;  
g - portadores de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para a docência das 
disciplinas pedagógicas do Curso de Magistério;  
h- portadores de diploma de nível médio, com habilitação  em magistério, acompanhado de certificado de 
curso de atualização em Pedagogia Hospitalar, com duração de, no mínimo, 60 (sessenta) horas; 
i) Portadores de diploma de Licenciatura Plena em qualquer disciplina. 
 
IV-DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO: 
1-RG e CPF  
2-Diploma de Licenciatura Plena ou Certificado de conclusão de curso, acompanhado do respectivo Histórico 
Escolar (original e cópia); 
3-Certificados de atualização e/ou especialização em Pedagogia Hospitalar; 
4-Cópia do comprovante da inscrição no processo de atribuição de classes e aulas/2022 e em 
Projetos/Programas da Pasta – Classe Hospitalar para o ano de 2022;  
5-Plano de Trabalho em conformidade com a Resolução SE 71/2016, alterada pela Resolução SE 8/2017. 
 
V-CLASSIFICAÇÃO: 
A classificação será feita mediante critérios apresentados no item IV do presente Edital, atendendo com maior 
grau e integralmente ao perfil profissional exigido, em atendimento aos dispositivos legais vigentes e 
pertinentes. 
 
VI-DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS: 
A divulgação da classificação ocorrerá no dia 05/07/2022, no site da Diretoria de Ensino da Região Centro 
Oeste: https://decentrooeste.educacao.sp.gov.br  após às 14h. 
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A contar da data da publicação do resultado deste credenciamento (relação de deferidos e indeferidos), o 
candidato terá dois dias úteis de prazo para recurso a ser protocolado exclusivamente no e-mail  
recurso@seesp.onmicrosoft.com. 
 
A divulgação da classificação final, ocorrerá  em 06/01/2021 no site da Diretoria de Ensino da Região Centro 
Oeste: https://decentrooeste.educacao.sp.gov.br  após às 17h. 
 
VII-PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS: 
 
A atribuição  será realizada 07/07/2022 às 9h presencialmente na Diretoria de Ensino Centro Oeste, Av 
Rio Branco, 1260. 
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