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DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE ARARAQUARA 

 

C O M U N I C A D O  

Edital para Preenchimento de Vaga de Professor Coordenador Pedagógico para atuar em 
escola jurisdicionada à Diretoria de Ensino – Região Araraquara 
O Dirigente Regional de Ensino, de acordo com a Resolução SEDUC-3, de 11 de janeiro de 
2021, torna público o período de inscrição para Professor Coordenador, nesta Diretoria. 

I - Dos requisitos de habilitação para o preenchimento da função: 

1. ser docente titular de cargo ou ocupante de função-atividade, podendo se encontrar na 
condição de adido ou readaptado, sendo que, neste último caso, a designação somente 
poderá ocorrer após manifestação favorável da Comissão de Assuntos de Assistência à 
Saúde da Secretaria de Gestão Pública - CAAS; 
2. contar com, no mínimo, 3 (três) anos de experiência no magistério público estadual; 
3. ser portador de diploma de licenciatura plena. 

II - Para o desempenho da função, o Professor Coordenador deverá 

apresentar um perfil profissional que atenda às seguintes exigências: 

1. atuar como gestor pedagógico, com competência para planejar, acompanhar e avaliar os 
processos de ensinar e aprender, bem como o desempenho de professores e alunos; 
2. orientar o trabalho dos demais docentes, nas reuniões pedagógicas e no horário de 
trabalho coletivo, de modo a apoiar e subsidiar as atividades em sala de aula, observadas as 
sequências didáticas de cada ano, curso e ciclo; 
3. ter como prioridade o planejamento, a organização e o desenvolvimento das atividades 
pedagógicas, utilizando os materiais didáticos impressos e os recursos tecnológicos, 
sobretudo os disponibilizados pela Secretaria da Educação; 
4- apoiar a análise de indicadores de desempenho e frequência dos estudantes, para a 
tomada de decisões visando favorecer melhoria da aprendizagem e a continuidade de 
estudos; 
5- coordenar as atividades necessárias à organização, ao planejamento, ao 
acompanhamento, à avaliação e à análise dos resultados dos estudos de reforço e de 
recuperação; 
6- decidir, juntamente com a equipe gestora e com os docentes das classes e/ou dos 
componentes curriculares, a conveniência e oportunidade de se promoverem intervenções 
imediatas na aprendizagem, a fim de sanar as dificuldades dos alunos, mediante a aplicação 
de mecanismos de apoio escolar, e a formação de classes de recuperação contínua e/ou 
intensiva; 
7- orientar os professores quanto às concepções que subsidiam práticas de gestão 
democrática e participativa, bem como as disposições curriculares, pertinentes às áreas do 
conhecimento e componentes curriculares que compõem o currículo dos diferentes níveis e 
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modalidades de ensino; 
8- coordenar a elaboração, o desenvolvimento, o acompanhamento e a avaliação da 
proposta pedagógica, juntamente com os professores e demais gestores da unidade escolar, 
em consonância com os princípios de uma gestão democrática participativa e das 
disposições curriculares, bem como dos objetivos e metas a serem atingidos; 
9- tornar as ações de coordenação pedagógica um espaço dialógico e colaborativo de 
práticas gestoras e docentes, que assegurem: 
a. a participação proativa de todos os professores, nas horas de trabalho pedagógico 
coletivo, promovendo situações de orientação sobre práticas docentes de acompanhamento 
e avaliação das propostas de trabalho programadas; 
b. a vivência de situações de ensino, de aprendizagem e de avaliação ajustadas aos 
conteúdos e às necessidades, bem como às práticas metodológicas utilizadas pelos 
professores; 
c. as abordagens multidisciplinares, por meio de metodologias significativas para os alunos; 
d. a divulgação e o intercâmbio de práticas docentes bem-sucedidas, em especial as que 
façam uso de recursos tecnológicos e pedagógicos disponibilizados na escola; 

III - Período de inscrição: 

Os candidatos deverão enviar, no período de 14 a 17 de fevereiro de 2022, por e-mail 
ou presencial suas propostas de trabalho para as referidas unidades escolares. 

IV - Apresentação da Proposta de Trabalho, contendo: 

a. Plano de Formação Continuada dos docentes, contemplando ações a serem 
desenvolvidas, visando o desenvolvimento e aperfeiçoamento do trabalho pedagógico, 
fundamentado nos princípios que norteiam o Currículo Oficial do Estado de São Paulo. Tais 
ações deverão ser pautadas na análise dos indicadores de desempenho da escola; 
b. Currículo atualizado e documentado, contendo certificados de participação em cursos de 
atualização profissional oferecidos pela SEE, DE, ou outros, e experiência profissional na 
área de Educação. 

V - Entrevista e avaliação da Proposta de Trabalho: 

a. as propostas de trabalho inicialmente apresentadas pelos candidatos para o posto objeto 
desta inscrição serão selecionadas pela equipe gestora da UE e, após, somente os autores 
destas serão chamados para a entrevista, ocasião em que serão feitas as apresentações do 
histórico profissional e da proposta de trabalho, cujo detalhamento será organizado pelo 
Diretor de Escola e pelo Supervisor de Ensino; 
b. a entrevista a que se refere a alínea anterior será previamente agendada a partir de 18 de 
fevereiro de 2022. 
A entrevista será presencial, seguindo os protocolos sanitários. 

VI – Da vaga oferecida: 

 
ARARAQUARA 
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EE DEPUTADO LEONARDO BARBIERI 
Segmento: Ensino Fundamental – anos finais – 1 vaga 
Endereço: Rua Domingos Paulo Real, 287 - Jardim Yolanda Ópice 
Telefone: (16) 3322-2666 
E-mail: e903358a@educacao.sp.gov.br 
EE PROF.ª ANGELINA LIA ROLFSEN 
Segmento: Ensino Médio – 1 vaga 
Endereço: Avenida Engº Domingos Ferrari Junior, s/ nº - CECAP 
Telefone: (16) 3322-3676 e 3322-4513. 
E-mail: e914265a@educacao.sp.gov.br 

VII - Disposições finais: 

a) As etapas deste processo de seleção não poderão ser feitas por procuração. 
b) Uma vez tendo entregue sua proposta de trabalho, o candidato estará ciente e de acordo 
que, após a realização da entrevista, é de exclusiva decisão da equipe gestora da escola 
acatar ou rejeitar qualquer uma das propostas apresentadas. 
c) O candidato só poderá ser designado como Professor Coordenador quando houver 
professor substituto para ministrar as suas aulas e/ou classe. 
d) Os casos omissos serão decididos pela Direção da Escola e Supervisão de Ensino, 
conjuntamente. 
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2. contar com, no mínimo, 3 (três) anos de experiência no 
magistério público estadual;

3. ser portador de diploma de licenciatura plena.
II - Para o desempenho da função, o Professor Coordenador 

deverá apresentar um perfil profissional que atenda às seguintes 
exigências:

1. atuar como gestor pedagógico, com competência para 
planejar, acompanhar e avaliar os processos de ensinar e apren-
der, bem como o desempenho de professores e alunos;

2. orientar o trabalho dos demais docentes, nas reuniões 
pedagógicas e no horário de trabalho coletivo, de modo a apoiar 
e subsidiar as atividades em sala de aula, observadas as sequên-
cias didáticas de cada ano, curso e ciclo;

3. ter como prioridade o planejamento, a organização e 
o desenvolvimento das atividades pedagógicas, utilizando os 
materiais didáticos impressos e os recursos tecnológicos, sobre-
tudo os disponibilizados pela Secretaria da Educação;

4- apoiar a análise de indicadores de desempenho e frequ-
ência dos estudantes, para a tomada de decisões visando favo-
recer melhoria da aprendizagem e a continuidade de estudos;

5- coordenar as atividades necessárias à organização, ao 
planejamento, ao acompanhamento, à avaliação e à análise dos 
resultados dos estudos de reforço e de recuperação;

6- decidir, juntamente com a equipe gestora e com os 
docentes das classes e/ou dos componentes curriculares, a 
conveniência e oportunidade de se promoverem intervenções 
imediatas na aprendizagem, a fim de sanar as dificuldades dos 
alunos, mediante a aplicação de mecanismos de apoio escolar, e 
a formação de classes de recuperação contínua e/ou intensiva;

7- orientar os professores quanto às concepções que subsi-
diam práticas de gestão democrática e participativa, bem como 
as disposições curriculares, pertinentes às áreas do conhecimen-
to e componentes curriculares que compõem o currículo dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino;

8- coordenar a elaboração, o desenvolvimento, o acompa-
nhamento e a avaliação da proposta pedagógica, juntamente 
com os professores e demais gestores da unidade escolar, em 
consonância com os princípios de uma gestão democrática par-
ticipativa e das disposições curriculares, bem como dos objetivos 
e metas a serem atingidos;

9- tornar as ações de coordenação pedagógica um espaço 
dialógico e colaborativo de práticas gestoras e docentes, que 
assegurem:

a. a participação proativa de todos os professores, nas 
horas de trabalho pedagógico coletivo, promovendo situações 
de orientação sobre práticas docentes de acompanhamento e 
avaliação das propostas de trabalho programadas;

b. a vivência de situações de ensino, de aprendizagem e de 
avaliação ajustadas aos conteúdos e às necessidades, bem como 
às práticas metodológicas utilizadas pelos professores;

c. as abordagens multidisciplinares, por meio de metodolo-
gias significativas para os alunos;

d. a divulgação e o intercâmbio de práticas docentes bem-
-sucedidas, em especial as que façam uso de recursos tecnológi-
cos e pedagógicos disponibilizados na escola;

III - Período de inscrição:
Os candidatos deverão enviar, no período de 14 a 17 de 

fevereiro de 2022, por e-mail ou presencial suas propostas de 
trabalho para as referidas unidades escolares.

IV - Apresentação da Proposta de Trabalho, contendo:
a. Plano de Formação Continuada dos docentes, contem-

plando ações a serem desenvolvidas, visando o desenvolvimento 
e aperfeiçoamento do trabalho pedagógico, fundamentado nos 
princípios que norteiam o Currículo Oficial do Estado de São 
Paulo. Tais ações deverão ser pautadas na análise dos indicado-
res de desempenho da escola;

b. Currículo atualizado e documentado, contendo certifi-
cados de participação em cursos de atualização profissional 
oferecidos pela SEE, DE, ou outros, e experiência profissional na 
área de Educação.

V - Entrevista e avaliação da Proposta de Trabalho:
a. as propostas de trabalho inicialmente apresentadas pelos 

candidatos para o posto objeto desta inscrição serão selecio-
nadas pela equipe gestora da UE e, após, somente os autores 
destas serão chamados para a entrevista, ocasião em que serão 
feitas as apresentações do histórico profissional e da proposta 
de trabalho, cujo detalhamento será organizado pelo Diretor de 
Escola e pelo Supervisor de Ensino;

b. a entrevista a que se refere a alínea anterior será previa-
mente agendada a partir de 18 de fevereiro de 2022.

A entrevista será presencial, seguindo os protocolos sani-
tários.

VI – Da vaga oferecida:
ARARAQUARA
EE DEPUTADO LEONARDO BARBIERI
Segmento: Ensino Fundamental – anos finais – 1 vaga
Endereço: Rua Domingos Paulo Real, 287 - Jardim Yolanda 

Ópice
Telefone: (16) 3322-2666
E-mail: e903358a@educacao.sp.gov.br
EE PROF.ª ANGELINA LIA ROLFSEN
Segmento: Ensino Médio – 1 vaga
Endereço: Avenida Engº Domingos Ferrari Junior, s/ nº - 

CECAP
Telefone: (16) 3322-3676 e 3322-4513.
E-mail: e914265a@educacao.sp.gov.br
VII - Disposições finais:
a) As etapas deste processo de seleção não poderão ser 

feitas por procuração.
b) Uma vez tendo entregue sua proposta de trabalho, o 

candidato estará ciente e de acordo que, após a realização da 
entrevista, é de exclusiva decisão da equipe gestora da escola 
acatar ou rejeitar qualquer uma das propostas apresentadas.

c) O candidato só poderá ser designado como Professor 
Coordenador quando houver professor substituto para ministrar 
as suas aulas e/ou classe.

d) Os casos omissos serão decididos pela Direção da Escola 
e Supervisão de Ensino, conjuntamente.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
BAURU
 Diretoria de Ensino – Região de Bauru
No Edital de convocação para sessão de escolha de vagas 

dos candidatos remanescentes do Concurso Público de Agente 
de Organização Escolar/2018, publicado no DOE de 09-02-2022- 
Poder Executivo – Seção I, Pag. 92, desconsiderar a convocação 
dos candidatos abaixo:

238 - BIANCA CAMARGO GOVÊA RG: 38.784.553
265 - GABRIEL MARQUES DOMICIANO RG: 50.422.388

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
CAMPINAS - LESTE
 DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE CAMPINAS – 

LESTE
Escola Estadual de Ensino Fundamental
Comunicado
A Direção da EE Prof.ª Maria de Lourdes Bordini, situada à 

Rua Tito de Carvalho, s/n, San Martin, Campinas – SP comunica 
aos professores interessados a existência de uma vaga para o 
posto de trabalho de Professor Coordenador dos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental.

O envio dos projetos dar-se-á no período de 14/02 a 
16/02/2022 ao seguinte e-mail: e065785a@educacao.sp.gov.br. As 
entrevistas serão agendadas pela Direção da Unidade Escolar via o 
número de telefone informado pelo candidato no projeto. Os can-
didatos deverão atender ao contido na Resolução SEDUC – 3 de 
11-01-2021, alterada pela Resolução SEDUC – 10 de 18-01-2021, 
que dispõem sobre a função gratificada de Professor Coordenador.

            d) Declaração de grau de parentesco, nos termos da 
Súmula Vinculante 13 (a ser preenchida no ato da atribuição).   

            Sendo expressamente vedada a atribuição de vaga e/
ou sua respectiva designação: por procuração de qualquer espé-
cie e ao candidato que, na data da atribuição, não se encontrar 
em exercício de seu cargo.  

Comunicamos a adoção de medidas para prevenção ao con-
tágio e disseminação do coronavírus (COVID-19) estabelecidos 
em Decretos Governamentais e Resoluções da SEDUC, sendo 
eles: uso obrigatório de máscara, distanciamento físico e outros 
protocolos obrigatórios de saúde/segurança.   

Atenciosamente,   
Rua Duque de Caxias, 600 | CEP 13466-320 | Americana, 

SP | Fone: (19) 3471-6100 | E-mail: deame@educacao.sp.gov.br

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
ARARAQUARA
 C O M U N I C A D O
O Dirigente Regional de Ensino de Araraquara torna pública 

a Classificação Final dos candidatos inscritos para o Credencia-
mento de Professores da Fundação Casa – CI (Centro de Interna-
ção) e do CIP (Centro de Internação Provisória) – atuação 2022, 
fundamentado nos termos da Resolução SE-72, de 13/10/2020 
e da Portaria CGRH de 09/11/2021 e edital de credenciamento 
publicado em 04/02/2022, cujo objetivo é o preenchimento de 
vagas existentes e de composição de cadastro para atuação 
para o ano letivo de 2022. A Relação Final de Classificados no 
Processo de Credenciamento da Fundação Casa se encontra em 
https://deararaquara.educacao.sp.gov.br/.

Classificação Final dos Candidatos Inscritos:
CLASSIFICAÇÃO GERAL DE DOCENTES – CATEGORIA O - 

INSCRITOS (no processo de credenciamento referente ao edital 
de 04/02/2022)

ESCOLA ESTADUAL LYSIANIAS
ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS:

Victor Mateus Leandro Silva 34.041.900-3 Aluno Sociologia 4,92 DEFERIDA
ÁREA: PEDAGOGIA

Márcia Maria Piló Paschoa 20.865.233-4 Pedagogia Classe 0 DEFERIDA
 Comunicado
Dispõe sobre Convocação dos docentes classificados nos 

Processos de Credenciamento do Programa Ensino Integral /
PEI – atuação 2022.

O Dirigente Regional de Ensino de Araraquara, funda-
mentado na Lei Complementar 1.164, de 04/01/2012, alterada 
pela Lei Complementar 1.191, de 28/12/2012, bem como o 
Decreto 59.354, de 15/07/2013, alterado pelo Decreto 64.770, 
de 31/01/2020, conforme previsto na Resolução SE 4, de 03-01-
2020, Resolução SE 8, de 17-01-2020 e Resolução SEDUC 102, 
de 15-10-2021 e Editais do Processo de Credenciamento publi-
cado no DOE de 22-10-2021 e do Processo de Credenciamento 
Emergencial publicado no DOE de 11-01-2022, convoca, para 
sessão de alocação das vagas disponíveis nas Escolas jurisdi-
cionadas a esta Diretoria de Ensino, os candidatos classificados 
nos 2 (dois) Processos de Credenciamento do Programa Ensino 
Integral-PEI- atuação 2022,. conforme segue:

-1º: Candidatos classificados, conforme publicação no Diário 
Oficial de 23-11-2021 e em Editais no Site da Diretoria de Ensino 
(Classificação Final);

-2º: Candidatos classificados, conforme publicação no Diário 
Oficial de 22-01-2022 e em Editais no Site da Diretoria de Ensino 
(Classificação Final – Emergencial).

Para o processo de alocação, o candidato deverá proceder 
conforme orientações a seguir indicadas:

- Alocação online - o link será disponibilizado no site da 
Diretoria de Ensino https://deararaquara.educacao.sp.gov.br/

- Data da sessão de alocação: 16 de fevereiro de 2022
- Horário: 9 horas
Os candidatos serão atendidos na seguinte ordem:
Faixa II (Candidatos da Diretoria de Araraquara):
- Candidatos titulares de cargo (cat. A) da Diretoria de 

Araraquara
- Candidatos ocupante de função-atividade (cat.F) da Dire-

toria de Araraquara
Faixa III (Candidatos de outras Diretorias de Ensino):
- Candidatos titulares de cargo (cat. A)
- Candidatos ocupantes de função-atividade (cat. F) de 

outras Diretorias de Ensino
Faixa II - (Da Diretoria de Araraquara)
- Candidatos Contratados (Cat. O) – da Diretoria de Ara-

raquara
Faixa III – (De outras Diretorias de Ensino):
- Candidatos contratados (Cat.O) – de outras Diretorias 

de Ensino
Orientações Gerais aos Candidatos para a Sessão de 

Alocação:
- O candidato deverá mostrar documento pessoal de 

identificação;
- Haverá consulta, no ato da alocação, se o candidato apre-

senta os requisitos para o desempenho da função;
- Após a alocação, o candidato deverá apresentar ao Diretor 

de Escola, para conferência e confirmação da alocação, os 
documentos pessoais e comprobatórios da(s) habilitação(ões) 
requerida(s) e dos requisitos para a função;

- Candidatos que foram alocados em sessões anteriores no 
Processo de Credenciamento para atuação em 2022, não serão 
atendidos, conforme disposto no Boletim da Subsecretaria Ano: 
2021 – Nº 360, de 1º-12-2021.

- Candidatos cessados do Programa Ensino Integral por 
terem sido mal avaliados em 2021 não serão alocados.

Vagas disponibilizadas:
- EE João Manoel do Amaral – Araraquara:
1 vaga – Geografia (com História)
- EE Prof. Oacyr Antonio Ellero – Araraquara:
1 vaga Língua Portuguesa (com Inglês)
1 vaga História
1 vaga Ciências
- EE Profª Léa de Freitas Monteiro – Araraquara:
1 vaga História
1 vaga Língua Portuguesa (com Inglês) 
1 vaga Ciências 
1 vaga Matemática  
1 vaga Arte
-EE Bento de Abreu - Santa Lúcia:
1 vaga – Matemática (1º turno)
1 vaga – Ciências (com Matemática) (1º turno)
1 vaga – Química/Matemática (2º turno)
-EE Cel. Marcelino Braga – Boa Esperança do Sul:
1 vaga – Física (1º turno)
1 vaga – Matemática (1º turno)
1 vaga – Biologia (2º turno)
- EE Prof. Laert José Tarallo Mendes – Matão
1 vaga – Professor Regente de Classe (ensino fundamental 

anos iniciais)

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE ARARAQUARA
Comunicado
Edital para Preenchimento de Vaga de Professor Coordena-

dor Pedagógico para atuar em escola jurisdicionada à Diretoria 
de Ensino – Região Araraquara

O Dirigente Regional de Ensino, de acordo com a Resolução 
SEDUC-3, de 11 de janeiro de 2021, torna público o período de 
inscrição para Professor Coordenador, nesta Diretoria.

I - Dos requisitos de habilitação para o preenchimento da 
função:

1. ser docente titular de cargo ou ocupante de função-ativi-
dade, podendo se encontrar na condição de adido ou readapta-
do, sendo que, neste último caso, a designação somente poderá 
ocorrer após manifestação favorável da Comissão de Assuntos 
de Assistência à Saúde da Secretaria de Gestão Pública - CAAS;

2. A relação de vagas, os dias, horário e local da realização 
da sessão de escolha de vagas serão publicados no Diário Oficial 
do Estado e no site desta Diretoria, com antecedência de, no 
mínimo, 5 dias da data da escolha de vagas.

3. O número de vagas a ser oferecido aos candidatos da 
Lista Especial será correspondente ao cálculo de 5% de vagas 
existentes.

3.1 A ordem de convocação dos candidatos com deficiência 
classificados no processo seletivo, dentro dos limites estabeleci-
dos pela Lei Complementar n° 683, de 18/09/1992, alterada pela 
Lei Complementar n° 932, de 08/11/2002, se dará da seguinte 
forma: na 5ª vaga, 30ª vaga, 50ª vaga e assim sucessivamente, 
a cada intervalo de 20 escolhas, durante o prazo de validade do 
processo seletivo.

3.2 Os candidatos com deficiência aprovados terão res-
peitada sua ordem de classificação na lista geral, se esta for 
mais benéfica do que a prevista pelo regramento disposto no 
item "3".

4. Na falta de candidatos com deficiência habilitados, as 
vagas a eles reservadas serão preenchidas pelos demais candi-
datos, observando-se a ordem de classificação.

5. O candidato terá exaurido os direitos decorrentes da sua 
aprovação no processo seletivo quando deixar de comparecer na 
data, horário e local estabelecidos na convocação ou desistir da 
escolha, seja qual for o motivo alegado.

5.1 Excepcionalmente, a critério da Administração, restando 
vagas, após a manifestação quanto à escolha de vagas por parte 
de todos os candidatos classificados, poderá novamente ser con-
vocado, o candidato aprovado que não comparecer à sessão de 
escolha de vaga e, também, aquele que, tendo escolhido vaga, 
não tenha assinado contrato para o exercício da função.

XVII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar, 

pelo Diário Oficial do Estado, as publicações de todos os Editais 
e Comunicados, os quais também serão divulgados no site da 
Diretoria de Ensino Região de Adamantina.

2. O candidato a ser contratado, inclusive o candidato com 
deficiência deverá submeter-se a avaliação médica (laudo para 
exercício) - expedido por órgãos / entidades integrantes do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) ou Médico do Trabalho, observada 
as condições previstas na legislação vigente.

3. O prazo máximo de contratação é de 12 meses, podendo, 
ainda, o contratado ser dispensado antes do prazo de contra-
tação.

3.1 O contrato será extinto, após o fim do prazo de vigência 
ou antes de seu término, nos termos fixados pelo artigo 8º da Lei 
Complementar nº. 1093/2009.

4. Conforme estabelecido no artigo 6º da Lei Complementar 
Nº 1.093/2009, é vedada, sob pena de nulidade, a contratação 
da mesma pessoa antes de decorridos 200 dias do término do 
contrato.

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. DISCIPLINA: Português
Interpretação de textos,
Sinônimos e Antônimos,
Sentido próprio e figurado das palavras,
Ortografia Oficial,
Acentuação Gráfica,
Crase,
Pontuação,
Substantivo e Adjetivo: flexão de gênero, número e grau,
Emprego de Verbos: regulares, irregulares e auxiliares,
Concordância: nominal e verbal,
Regência: nominal e verbal,
Conjugação de verbos,
Pronomes: uso e colocação - pronomes de tratamento.
2- DISCIPLINA: Matemática
Operação com números inteiros, fracionários e decimais,
Sistema de numeração decimal,
Equações de 1º e 2º graus,
Regra de três simples,
Razão e proporção,
Porcentagem,
Juros simples,
Noções de estatística,
Medidas de comprimento, de superfície, de volume e capa-

cidade e de massa,
Raciocínio Lógico,
Resolução de situações: problema.
3. DISCIPLINA: Noções de Informática
Conhecimentos sobre os princípios básicos de informática: 

sistema operacional, diretórios e arquivos,
Conhecimentos de aplicativos: processadores de textos 

(Word), planilhas (Excel),
Navegação Internet: pesquisa WEB, sites,
Uso de correio eletrônico: caixa postal, mensagens (ler, 

apagar, escrever, anexar arquivos e extração de cópias).
DISCIPLINA: Conhecimentos Específicos
Constituição do Estado de São Paulo -- Capítulo II - Dos 

Servidores Públicos do Estado Seção I – Dos Servidores Públicos 
Civis - Artigo 124 - Caput, Artigos 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 - Título VII - Capítulo III – 
Seção I Da Educação – Artigos 237, 238, 239, 240, 241, 242, 
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 
257 e 258. Capítulo VII – Da Proteção Especial – Seção I – Da 
Família, da Criança, do Adolescente, do Idoso e dos Portadores 
de Deficiência – Artigos 277, 278, 279, 280, 281 –;

Lei Complementar nº 1144/2011 - Plano de Cargos, Ven-
cimentos e Salários para os integrantes do Quadro de Apoio 
Escolar da Secretaria da Educação.

Ética na administração pública a) SÃO PAULO (Estado). 
Decreto nº 60.428, de 8-5-14. Aprova o Código de Ética da 
Administração Pública Estadual e dá nova redação a dispositivos 
do Decreto nº 57.500, de 8-11-11.

Desvios de conduta SÃO PAULO (Estado). Lei nº 10.261, de 
28-10-68. Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis do Estado. (Artigos 239 e seguintes, com as alterações da 
Lei Complementar nº 942, de 6-6-03).

Resolução SE nº 52, de 9-8-2011, alterada pela Resolução 
SE 11, de 17-2-2017 e pela Resolução SEDUC Nº 21, de 8-2-
2021.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
AMERICANA
 COMUNICADO
Edital de Atribuição de Vaga – Suporte Pedagógico   
O Dirigente Regional de Ensino comunica os candidatos 

inscritos e classificados nos termos da Resolução SE 05/2020, 
alterada pela Resolução SE 18/2020 , que haverá atribuição para 
a Classe de Suporte Pedagógico, conforme segue:   

        01 (um) cargo em substituição de Supervisor de Ensino
01 (um) cargo vago de Diretor de Escola, na EE. Maria 

Frizzarin
Data: 17/02/2022   
Hora:  09h   
Local:  Sede da Diretoria de Ensino de Americana, localizada 

à Rua Duque de Caxias, 600, Bairro Vila Santa Catarina  - Ame-
ricana/SP   

Nos termos desta resolução na sessão de atribuição o can-
didato deverá apresentar:    

a) Documento de Identidade   
b) Termo de anuência expedido pelo superior imediato e 

ratificado pelo Dirigente Regional de Ensino, quando for o caso, 
com data atualizada.    

         c) O candidato que acumula deverá declarar o acúmulo 
no ato da atribuição e apresentar o horário de trabalho do outro 
cargo, a fim de comprovar a compatibilidade de horários e carga 
horária de trabalho (artigo 19 do Decreto nº 53.037/2008).    

CRM, CRC etc.; Passaporte; bem como Carteira Nacional de 
Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97);

b) Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis preto 
e borracha;

6.1 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, 
no dia de realização da prova, documento de identidade original, 
por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão poli-
cial, expedido há, no máximo 30 dias.

6.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: 
certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras 
funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, 
não identificáveis e/ou danificados.

6.3 Não será aceita cópia do documento de identidade, 
ainda que autenticada, nem protocolo do documento.

7. Não será admitido na sala ou no local de prova o can-
didato que se apresentar após o horário estabelecido para o 
seu início.

8. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, 
tampouco aplicação da prova fora do local, sala, data e horário 
preestabelecidos.

9. O candidato não poderá alegar quaisquer desconheci-
mentos sobre a realização da prova, como justificativa de sua 
ausência.

10. Não serão computadas questões não respondidas, assim 
como questões que contenham mais de uma resposta (mesmo 
que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que 
legível. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura.

11. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que, 
além das demais hipóteses previstas neste Edital:

a) apresentar-se após o horário estabelecido para a reali-
zação da prova;

b) apresentar-se para prova em outro local que não seja o 
determinado no Edital de Convocação;

c) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
d) não apresentar um dos documentos de identidade nos 

termos deste Edital, para a realização da prova;
e) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento 

de um fiscal;
f) ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo 

mínimo;
g) for surpreendido em comunicação com outras pessoas 

ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos não 
permitidos;

h) fizer uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de 
comunicação (máquinas calculadoras, telefones celulares etc.);

i) lançar mão de meios ilícitos para execução da prova;
j) não devolver integralmente o material recebido;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
l) fizer uso de boné ou de chapéu;
m) estiver portando arma de fogo, ainda que possua o 

respectivo porte;
n) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer 

membro da equipe encarregada da aplicação da prova.
o) recusar-se a utilizar máscara de proteção contra a Covid-

19 em conformidade com os protocolos sanitários.
X - DA AVALIAÇÃO DA PROVA
A prova será avaliada na escala de 0 a 30 pontos, valendo 

1 ponto cada questão.
O gabarito e o resultado da prova serão publicados no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo e no site da Diretoria de 
Ensino Região de Adamantina.

XI - DOS RECURSOS
1. Será admitido recurso quanto:
a) às questões da prova e gabarito;
b) ao resultado da prova.
2. O prazo para interposição de recurso será de 3 dias úteis, 

contados a partir de data subsequente da publicação do resulta-
do, do respectivo evento.

3. A interposição do recurso ocorrerá somente pela Internet, 
no site da Diretoria de Ensino- Região de Adamantina, https://
deadamantina.educacao.sp.gov.br/ canal FALE CONOSCO e será 
o único meio válido e aceito para a interposição de recursos.

4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, desde que 
devidamente fundamentado.

5. Compete à Comissão Especial de Contratação a decisão 
dos recursos impetrados, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais.

6. Não serão aceitos os recursos interpostos por fax, e-mail, 
que tenham sido protocolados pessoalmente ou por qualquer 
outro meio, além das formas previstas neste Capítulo.

7. A decisão do recurso será dada a conhecer, conforme 
o caso, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e site da Diretoria de Ensino Região de Adamantina.

XII – DO DESEMPATE
1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão apli-

cados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate ao 
candidato:

a) Maior nota nas questões da disciplina: Português;
b) Maior nota nas questões da disciplina: Matemática;
c) Maior nota nas questões da disciplina: Noções de 

Informática;
d) Maior nota nas questões da disciplina: Conhecimentos 

Específicos;
e) Maiores encargos de família (número de filhos menores 

de 18 anos) – para critério de desempate (cópia e original de 
certidão de nascimento/RG dos dependentes);

f) Mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 
anos.

2. A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determi-
nado publicará no Diário Oficial do Estado e divulgará no site da 
Diretoria de Ensino – Região de Adamantina https://deadaman-
tina.educacao.sp.gov.br/ Editais:

2.1 a 1ª classificação (Lista Geral e Especial), dos candidatos 
aprovados, após a avaliação dos Títulos;

2.2 a relação, pelo número de RG, dos candidatos não 
aprovados no Processo Seletivo;

2.3 a Classificação Final, em nível de Diretoria de Ensino, 
por ordem decrescente da nota final obtida, em duas listas, 
sendo uma Geral (todos os candidatos aprovados) e uma Espe-
cial (candidatos com deficiência).

XIII – DA CLASSIFICAÇÃO
1 - A nota final do candidato será igual à soma do total de 

pontos obtidos na prova.
2 - Os candidatos aprovados serão classificados por ordem 

decrescente da nota final, em lista de classificação geral.
3 - Haverá duas listas de classificação: uma geral, para 

todos os candidatos, inclusive aqueles com deficiência e outra 
especial, apenas para os candidatos com deficiência.

XV – DA HOMOLOGAÇÃO
A homologação do processo seletivo se dará a partir da 

publicação da Lista de Classificação Final, no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.

2 - O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado 
será de 1 ano, improrrogável, contado a partir da data da publi-
cação da Classificação Final, no Diário Oficial do Estado.

XVI- DA ESCOLHA DE VAGAS
1. Os candidatos classificados serão aproveitados em 

vagas existentes nas unidades escolares vinculadas a esta 
Diretoria de Ensino, ou em vagas que surgirem durante o 
prazo de validade do processo seletivo e serão convocados 
nominalmente, pela Comissão Especial de Contratação por 
Tempo Determinado – CE – CTD, através de publicação em 
Diário Oficial do Estado, para procederem a escolha de vagas, 
obedecida, rigorosamente, a ordem da classificação geral.

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br

sábado, 12 de fevereiro de 2022 às 05:09:21


