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

18/11/2022 

 

REDE Nº 169      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: INFORMAÇÕES PARA DIRETORES DAS ESCOLAS DO PROGRAMA ENSINO 
INTEGRAL-PEI 
 

Seguem abaixo as informações, de acordo com o Documento Orientador -

CEMOV/DEAPE/CGRH- PEI/2023, para as providências, caso necessário: 

 

➢ Quanto ao docente, que pretenda mudar sua sede de exercício, para outra 

unidade escolar do mesmo Programa: 

• O integrante do Quadro do Magistério em exercício no PEI, inclusive o docente contratado, 

que pretenda mudar sua sede de exercício, para outra unidade escolar do mesmo 

Programa, deverá estar classificado no Processo de Credenciamento Anual e ter 

resultado satisfatório na Avaliação de Desempenho.  

• Esses profissionais poderão ser alocados em outra função para a qual esteja classificado, 

devendo, nesse caso, ter a cessação e nova designação na mesma  

            data.  

• Docentes interessados na mudança de sede devem ser atendidos conforme classificação 

no Processo de Credenciamento, desde que contemplados dentre o quantitativo 

previsto no ANEXO II da Resolução SE 4, de 3-1-2020 e Resolução SE 8, de 17-1-

2020. Não poderá ocorrer a mudança de sede sem observância dos referidos 

anexos. Diante disso o Diretor da Unidade Escolar deverá providenciar a Declaração de 

transferência (modelo anexo) e entregar para o docente interessado. 

• No caso dos profissionais em exercício nas funções gestoras, inclusive em cargo de Diretor 

de Escola/Diretor Escolar, o atendimento à pretensão de   mudança de sede de exercício 

contemplará um único Candidato/gestor.  

 

➢ Quanto a redução de módulo em escolas que integram o PEI: 

 

A permanência do integrante do Quadro do Magistério em escolas participantes do 

Programa Ensino Integral – PEI está condicionada, dentre outros fatores, a observância à 

quantidade de vagas no módulo de professores. 
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A quantidade de vagas para permanência ou cessação da designação deverá observar 

dentro das categorias funcionais, os seguintes requisitos: 

• de docentes: a equipe gestora, com o apoio do Supervisor da unidade escolar, deve levar 

em consideração o resultado da última avaliação de desempenho, observada a 

necessidade pedagógica da unidade escolar e o perfil do docente; 

de Coordenadores de Gestão Pedagógica e de Organização Escolar: o Diretor da unidade 

escolar, em conjunto com o Supervisor, deve levar em consideração o profissional que melhor 

corresponda ao perfil da unidade e o resultado da última avaliação de desempenho. 

 

 

Anexo 1: DECLARAÇÃO ALOCAÇÃO 22-11-2022 

Anexo 2: RESOLUÇÃO SEDUC 87_2022 

 

 

 

 
COMISSÃO DE SUPERVISORES PEI 

                                      

 

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/11/declarao-alocao-22-11-2022.docx
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/11/resoluo-seduc-87_2022.pdf

