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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, com antecedência de,

no mínimo, 5 (cinco) 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, por município/ Diretoria de Ensino.

Caso a aplicação do percentual de que trata este item 
resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o 1º 
número inteiro subseqüente.

4.A critério da Diretoria Regional de Ensino, o candidato 
poderá ser convocado para escolha de vagas, de acordo com as 
vagas existentes, em nível de

4.1 Diretoria de Ensino
4.2 Município
5. O candidato que escolher vaga por município será excluí-

do da classificação por Diretoria de Ensino, e vice-versa.
X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. O candidato não receberá nenhuma convocação, via 

correio, por ocasião da prova, sendo de responsabilidade do 
candidato acompanhar, pelo Diário Oficial do Estado,

as publicações de todos os Editais e Comunicados, que 
também serão amplamente divulgados pela Diretoria de Ensino.

2. À critério da administração, o candidato poderá ser 
convocado:

2.1 – de acordo com sua classificação em âmbito de 
município;

2.2 – de acordo com sua classificação em âmbito de Dire-
toria de Ensino.

3. O candidato admitido deverá submeter-se à avaliação 
médica (laudo para exercício)- assinado por Médico do Trabalho, 
observada as condições previstas na legislação vigente.

4. Pertinente à contratação em virtude de função-atividade 
vaga, o prazo máximo de contratação é de até 12 (doze) meses, 
podendo, ainda, o contratado ser dispensado antes

do prazo de contratação, caso ocorra o preenchimento 
da respectiva vaga por meio de concurso público ou de outra 
forma legal.

4.1 Conforme estabelecido no artigo 6º da Lei Complemen-
tar 1093/2009, o candidato que solicitou dispensa da função 
(encerrou contrato), deverá aguardar 200(duzentos) dias

para participar de nova sessão de escolha de vagas.
5. Nos casos de substituição, o candidato será admitido 

pelo prazo do respectivo afastamento do substituído, respeitado, 
ainda, o prazo máximo de até 12 (doze) meses.

6. A critério da Administração, restando vagas, após a 
manifestação quanto à escolha de vagas por parte de todos os 
candidatos classificados (por município / DE)

poderá novamente ser convocado, 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.
7. O prazo de validade deste processo seletivo será de 1 

(um) ano, improrrogável, contado a partir da data de publicação 
da Classificação Final, conforme estabelece

artigo 9º do Decreto nº 54.682/2009.
8. Este Edital atende às condições estabelecidas pela 

Unidade Central de Recursos Humanos – UCRH, da Secretaria 
de Gestão Pública, conforme disposto no inciso II do artigo 2º

da Lei Complementar nº 1.093/2009, artigo 5º do Decreto nº 
54.682/2009 e Instrução Normativa – UCRH 2/2009.

XI – CONTEÚDOS DA PROVA
1- LÍNGUA PORTUGUESA
Aspectos Gramaticais:
- Ortografia Oficial,
- Pontuação,
- Concordância nominal e verbal,
- Flexão de gênero, número e grau dos substantivos e 

adjetivos,
- Colocação e emprego de pronome,
- Concordância nominal e verbal,
- Regência nominal e verbal,
- Conjugação de verbos e
- Empregos de crases.
Texto:
- Compreensão e interpretação.
2- MATEMÁTICA
- Operações com números inteiros,
- Operações com números racionais,
- Sistema de numeração decimal,
- Equações de 1º e 2º graus,
- Regra de três,
- Porcentagem,
- Juros simples,
- Sistema de medidas,
3- CONHECIMENTOS GERAIS
- História e Geografia do Brasil,
– Atualidades.
XII - Locais de Inscrição (U.E Polós)
Taboão da Serra
E.E. Domingos Mignoni - Rua Jovina de Carvalho Dau, 150 

- Parque Santos Dumont tel: (11) 4701.5257
E.E. Deputado Heitor Cavalcanti Alencar Furtado - Rua 

Roberto Paschoal Ignacio, 354 - Jardim Freitas Junior tel: (11) 
4137.3651

E.E. Edgard Francisco - Rua Natanael Cesar, 84 - Jardim 
Guaciara tel: (11)4137.2770

E.E. Francisco D´Amico - Av. Arlindo Genario de Freitas, 85 - 
Jardim Saporito tel: (11)4137.0028

Embu das Artes
E.E. Drª Iracema Bello Oricchio - Est. Dona Maria Ferraz do 

Prado, 2550 - Chacará Ana Lucia teL: (11)4704.3937
E.E. Irmã Iria Kunz - Rua Marechal Floriano Peixoto, 83 - 

Jardim Presidente Kennedy (11) 4782.6154
E.E. Profª Isabel Lucci de Oliveira - Rua Jardim Suspenso, 

2 - Parque Esplanada tel: (11) 4704.5512
E.E. Jacques Klein - Rua Nossa Senhora da Conceição, 254 - 

Jardim Santo Antonio tel: (11)4704.2348
E.E. Maria Auxiliadora - Rua Padre João Alvares, 80 - Centro 

tel: (11) 4704.4070
E.E. Profº Paulo Afonso de Toledo Duarte - Est. Ponta Pora, 

877 - Chacará Estancia Panorama tel: (11) 4704.4259
E.E. Engº Paulo Chagas Nogueira - Av. Aimara, 936 - Jardim 

Colégio tel: (11)4783.3871
E.E. Profª Rosana Sueli Funari - Est. de São José, 100 -Jardim 

Vazame tel: (11) 4782.3906
 Comunicado
Edital de Inscrições e Credenciamento para Docentes Candi-

datos a Vice-Diretor do Programa Escola da Família.
Edital de credenciamento para docentes interessados em 

exercer as atribuições de vice-diretor do Programa Escola 
da Família (PEF), para o ano de 2018, nos termos da Res. SE 
82/2006, Res. SE 75/2013, e Res. SE 53/2016 alterada pela Res 
SE 02/2017.

I – DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas na Sede da Diretoria de Ensi-

no – Região Taboão da Serra, sito à Rua João Slaviero, 65, Jardim 
da Glória, Taboão da Serra, no período de 04 a 18-12-2017, das 
9h às 12h e das 14h às 17 no plantão da Supervisão.

II- DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO
a)estar inscrito no processo regular de atribuição de aulas 

para 2018, junto à Diretoria de Ensino-Região Taboão da Serra;
b)ser portador de diploma de Pedagogia, (Res. SE 72/2016)
c)ser docente titular de cargo readaptado, ocupante de 

função-atividade readaptado, titular de cargo na condição de 
adido, ocupante de função atividade que esteja cumprindo hora 
de permanência e demais docentes titulares de cargo e ocupan-
tes de função atividade do quadro permanente.

III- DA DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO:
a)cópia do comprovante de inscrição no processo de atribui-

ção de aulas para o ano letivo de 2018;
b)ficha de inscrição a ser preenchida no ato do credencia-

mento, na qual o candidato registrará sua proposta de trabalho;

III – DAS CONDIÇÕES PARA EXERCER A FUNÇÃO
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a 

tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá alegar

desconhecimento.
2. Ao efetivar a inscrição, o candidato, sob as penas da 

lei, assume:
a) possuir Certificado de conclusão em curso de nível médio 

ou equivalente, reconhecido pela Secretaria da Educação;
b) Ser brasileiro nato, naturalizado ou, em caso de naciona-

lidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade 
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de

gozo de direitos políticos, nos termos do artigo 12, § 1º, da 
Constituição Federal.

c) Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) 
anos completos;

d) Estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obriga-

ções do serviço militar;
f) Da participação de estrangeiros:
IV – DA INSCRIÇÃO
1.A inscrição será realizada, no período de 05 até 

07/12/2017 nas U.E Polós, conforme o horário de funcionamen-
to de cada U.E Poló (descritas no item XIII deste edital), estando 
o candidato isento do

pagamento de qualquer taxa.
2.A efetivação da inscrição dar-se-á mediante o correto 

preenchimento da Ficha de Inscrição, dentro do prazo estipulado.
3.Além dos dados pessoais, o candidato deverá fornecer, 

obrigatoriamente, e-mail pessoal a ser utilizado para recebimen-
to de informações.

4.No ato da inscrição, o candidato declara que comprovará, 
na data de exercício da função, o preenchimento dos requisitos 
e condições para o exercício da função,

previstos no inciso III, item 2, deste Edital.
5.As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de 

inteira responsabilidade do candidato.
V - DA PROVA E SUA AVALIAÇÃO
1. A prova será elaborada e avaliada pela Comissão Especial 

de Contratação por Tempo Determinado – CE – CTD, da Diretoria 
de Ensino – Região de Taboão da Serra.

2. A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório 
será composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha e 
versará sobre Língua Portuguesa, Matemática,

Conhecimentos Gerais e Atualidades.
3. A prova será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) 

pontos, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão.
4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota 

igual ou superior a 50,0 (cinquenta) pontos.
5. O candidato será convocado para realização da prova 

objetiva, bem como para entrega de títulos por meio de Edital 
publicado no Diário Oficial do Estado - Poder Executivo –

Seção I – Editais – Educação e no site (www.detaboao-
daserra.sp.gov.br) pela Comissão Especial de Contratação por 
Tempo Determinado – CE – CTD.

6. A prova objetiva será aplicada 17/12/2017 (domingo) 
e a convocação para sua realização será publicada em Diário 
Oficial com 5 (cinco) dias de antecedência. Esta terá duração de 
03 horas e será realizada nos municípios de Taboão da Serra e 
Embu das Artes,

em locais a serem publicados conjuntamente com sua 
convocação.

7. 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 Taboão da Serra

(www.detaboaodaserra.educacao.sp.gov.br).
VI - DOS TÍTULOS E SUA AVALIAÇÃO
1.A análise e avaliação dos títulos serão executadas pela 

Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado – CE 
– CTD da Diretoria de Ensino –

Região de Taboão da Serra
2.Para fins de pontuação, o candidato poderá apresentar, no 

ato da inscrição, os seguintes documentos, originais e cópias, os 
quais corresponderão aos valores a seguir especificados:

a) Certidão Pública e/ou registro em Carteira Profissional e/
ou Declaração - Experiência profissional em atividade relaciona-
da ao item II deste Edital,

com demandas de alunos de 1º ao 9º ano do Ensino Funda-
mental e Ensino Médio, comprovada por meio de papel timbrado 
emitido pelo Setor de Pessoal ou Órgão de

Recursos Humanos legalmente habilitados de Instituição 
Pública/Privada – até 30/06/2017: 0,005 (cinco milésimos) de 
ponto por dia, até o máximo de 10 anos ou seja

18,25 (dezoito inteiros e vinte e cinco centésimos) de 
pontos;

b) Diploma e histórico do curso de superior em quaisquer 
áreas do conhecimento, caso o candidato possua, apresentar 
originais e cópias, o que valerá 01(um) ponto.

VII – DA CLASSIFICAÇÃO
1. A classificação final será apurada com base nos pontos 

obtidos na Prova Objetiva, somados aos títulos.
2. Em caso de igualdade da pontuação final, serão apli-

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

2.1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, dar-
-se-á preferência ao de maior idade, nos termos da Lei Federal 
n.º 10.741, de 1º de outubro de 2003 –

Estatuto do Idoso.
2.2. Em relação à atividade a ser desempenhada:
2.2.1. Maior tempo de experiência;
2.2.2. Encargos de família (filhos menores de 18 anos) 

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

2.2.3. Mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 
60 (sessenta) anos.

3. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo - DOE, pela Comissão Especial de Contratação por Tempo 
Determinado – CE – CTD da Diretoria de Ensino –

Região de Taboão da Serra, as Listas de Classificação Final - 
Geral (com a relação de todos os candidatos) e Especial (com a 
relação dos candidatos com deficiência).

4. O candidato cuja deficiência não for configurada pelo 
Médico do Trabalho, constará apenas da lista de Classificação 
Final Geral.

5. Na falta de candidatos portadores de deficiência habilita-
dos, as vagas a eles reservadas serão preenchidas pelos demais 
candidatos, observando-se a ordem de classificação.

VIII - DOS RECURSOS
1. O candidato poderá interpor recurso:
a) Contra o gabarito da prova,
b) Contra a avaliação dos títulos:
2. Para recorrer, o candidato deverá entregar requerimento 

dirigido à Comissão Especial de Contratação por Tempo Deter-
minado – CE – CTD da Diretoria de Ensino –

Região de Taboão da Serra (Endereço: Rua João Slavieiro, 65 
- Jardim da Gloria - CEP: 06763-470), devidamente fundamenta-
do, no prazo de 2 (dois) dias contados da publicação

que provocou o recurso.
3. Será desconsiderado o recurso entregue em local dife-

rente do estabelecido neste Edital ou fora do prazo estipulado.
4. A decisão do recurso será dada a conhecer coletivamen-

te, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo (DOE).

IX- 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 convoca-
dos, nominalmente por publicação em Diário Oficial do Estado, 
pela Comissão Especial de Contratação por Tempo

Determinado – CE – CTD, para procederem à escolha de 
vagas, obedecida, rigorosamente, a ordem da classificação por 
município/ Diretoria de Ensino.

inscritos e classificados no Projeto, no ano letivo de 2018, pela 
escola vinculadora.

5.2. O docente contratado/admitido para atuar nos Centros 
da Fundação CASA terá seu vínculo com o Projeto rompido, a 
qualquer tempo, em caso de descumprimento ou de não atendi-
mento de um ou mais itens deste edital.

5.3. O desligamento do Projeto poderá ocorrer nas seguin-
tes situações:

a) Por solicitação da Fundação CASA: que deverá ser 
devidamente fundamentada e acompanhada de documentação 
comprobatória;

b) Por solicitação do docente: que deverá ser devidamente 
fundamentada, acompanhada de documentação comproba-
tória, contar com a anuência da Fundação CASA e da escola 
vinculadora;

5.4. O desligamento do Projeto ocorrerá somente após 
parecer favorável da Comissão de atribuição de aulas da Direto-
ria de Ensino e da Dirigente Regional de Ensino.

5.5. A lista dos cadastrados será publicada no endereço 
eletrônico http://deitaquaquecetuba.educacao.sp.gov.br

5.6. O candidato terá o prazo de dois dias úteis (após a 
publicação da lista de inscritos) para interposição de recursos.

5.7. O docente com aulas no Centro da Fundação CASA 
não poderá exercer nenhuma outra atividade ou prestação de 
serviços que implique afastamento das funções.

5.8. Será nulo o cadastro de docente que não for devida-
mente classificado pelo Centro de Recursos Humanos da SEE/SP 
para ministrar aulas no ano letivo de 2018.

5.9. Os casos omissos ao disposto neste edital serão anali-
sados pela Comissão de Atribuição de Classe/Aulas da Diretoria 
de Ensino da Região de Itaquaquecetuba.

5.10. Novas orientações publicadas pela SEE/SP poderão 
determinar alterações no presente edital.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE MOGI 
DAS CRUZES
 Convocação
A Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes Convoca Cintia 

Rogéria Felix, RG 29.311.576-X, CPF 304.330.638-40, a compa-
recer nesta Diretoria de Ensino Região Mogi das Cruzes, Rua Dr. 
Antônio Candido Vieira, 451 – Centro – Mogi das Cruzes, no dia 
05-12-2017, às 09h. Obs. para tratar de assunto referente ao 
ingresso no cargo de Agente de Organização Escolar.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
SANTO ANDRÉ

 Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e 
Médio
 E.E. SENADOR JOÃO GALEÃO CARVALHAL
Convocação
O Diretor de Escola da E.E. Senador João Galeão Carvalhal 

convoca Michelle dos Santos Lomba, RG nº. 33.156.767-7- PEB II 
- SQC-II-QM, titular de cargo na disciplina de Arte, a comparecer 
na sede desta Unidade Escolar, sito à Rua do Bosque, nº 64 - Vila 
Bastos - Santo André - SP, no prazo de 3 (três) dias úteis para 
tratar de assuntos referentes a acerto de sua vida funcional.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
SUZANO
 Convocação
A Dirigente Regional de Ensino da D.E. – Região de Suzano, 

Convoca os candidatos inscritos e classificados nos termos da 
Res. SE 82/13, para atribuição de 01 (um) cargo de Diretor de 
Escola (Vago), conforme o seguinte:

EE Profª Benedita de Campos Marcolongo, município de 
Suzano.

Local de Atribuição: Gabinete da Diretoria de Ensino – 
Região de Ensino – 2º Piso.

Endereço: Avenida Mogi das Cruzes, 175 – Jardim Impera-
dor – Suzano.

Data: 05-12-2017 (terça-feira)
Horário: 09 horas
Trazer Declaração de anuência atualizada.
Não será permitida a atribuição por procuração.
No caso de acúmulo, trazer declaração de horário.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
TABOÃO DA SERRA
 Comunicado
Edital de Abertura de Inscrição
Processo Seletivo Simplificado Regional para contratação 

de Agente de Organização Escolar/2017
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determi-

nado – CE – CTD da Diretoria de Ensino - Região de Taboão da 
Serra, com fundamento no inciso X do artigo 115 da

Constituição Estadua/1989, no inciso II do artigo 1º da Lei 
Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, regulamentada 
pelo Decreto nº 54.682, de 13 de agosto de 2009, e de acordo 
com a Autorização Governamental publicada no Diário Oficial 
de 26 de junho de 2015, torna pública a abertura do Processo 
Seletivo Simplificado de Prova/Títulos, em caráter excepcional, 
para contratação de servidores para exercerem como temporá-
rio e em jornada completa de trabalho, a função de Agente de 
Organização Escolar, do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria 
da Educação.

A contratação será pelo prazo máximo de até 12 (doze) 
meses, improrrogável, podendo o contratado ser dispensado 
antes do prazo final.

O Processo Seletivo Simplificado conta com 03 (três) vagas.
Os servidores serão contratados nos termos da Lei Comple-

mentar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, regulamentada pelo 
Decreto nº 54.682, de 13 de agosto de 2009 e,

de acordo com a Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho 
de 2007, estarão vinculados ao Regime Geral de Previdência 
Social – RGPS e serão contribuintes do INSS.

O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado 
será de 1 (um) ano, improrrogável, contado a partir da data da 
publicação da Classificação Final no

Diário Oficial do Estado.
I – DOS VENCIMENTOS E DA JORNADA DE TRABALHO
1. Os vencimentos da classe de Agente de Organização 

Escolar correspondem ao valor de R$ 971,78 (novecentos e 
setenta e um reais e setenta e oito centavos).

Site http://www.recursoshumanos.sp.gov.br .
2. A jornada de trabalho caracteriza-se pela prestação de 40 

(quarenta) horas semanais.
3. O Processo Seletivo Regional não gera, para a Secretaria 

da Educação, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candida-
tos classificados.

A participação do candidato prevê, apenas, a expectativa de 
direito à preferência na contração, de acordo com a classificação 
obtida e as vagas disponíveis.

Esta Pasta reserva-se ao direito de proceder às contratações 
dos candidatos em número que atenda ao interesse e às neces-
sidades do serviço.

4. A função-atividade será preenchida em ordem rigorosa 
de classificação, de acordo com a necessidade e conveniência 
da Secretaria da Educação.

II – DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DA FUNÇÃO
De acordo com o disposto no inciso I, artigo 2º da Resolução 

SE 52, de 9-8-2011, são atribuições do Agente de Organização 
Escolar: desenvolver atividades no âmbito da

organização escolar, relacionadas com a execução de ações 
envolvendo a secretaria escolar e o atendimento à comunidade 
escolar em geral, controlar a movimentação de alunos

no recinto da escola, em suas imediações e na entrada e 
saída da unidade escolar, orientando-os quanto às normas de 
comportamento, informando à Direção da Escola sobre a

conduta deles e comunicando ocorrências.

40 Luzinete Maria Soares de Paula 43.141.589-4 102
41 Marcos Antonio de Oliveira 25.682.248-7 26
42 Marcos Aurelio Soares da Silva 33.282.403-2 211
43 Marcos Costa Garcia 24.721.848-0 219
44 Maria Aparecida Gomes 17.896.647-2 230
45 Maria Leidiana Galdina de Lima 44.725.192-2 6
46 Marilei Monteiro da Silva Costa 22.723.748-1 293
47 Oseias de Paula Damião 24.562.914-2 334
48 Priscila Aparecida dos Santos 24.432.622-8 94
49 Regina Lucia da Silva Barboza 32.490.691-2 234
50 Regislaine Vieira Camargo 46.392.543-9 279
51 Ricardo Jose Ribeiro 30.621.406-4 379
52 Rinaldo Nobuo Onoue 19.805.937-1 23
53 Rogerio Mendes Ribas 24.972.544-7 407
54 Ruthe Carrasco Pedroso 16.975.462-5 159
55 Sabrina Vareiro da Costa 40.192.235-2 413
56 Sandra Pedroso de Oliveira 26.779.846-5 103
57 Sheila Tatiana de Oliveira 
 Senhor Irmão Coelho 34.410.475-8 406
58 Thamires Alves da Silva 41.872.390-4 318
59 Thiago Dantas Jacinto 40.150.277-6 69
60 Weslei Fernandes Santos 40.244.669-0 97

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
ITAQUAQUECETUBA
 Comunicado
Cadastro de Professores para o Projeto Fundação Casa/2018
A Dirigente de Ensino da Diretoria da Região de Itaqua-

quecetuba torna público o edital de inscrição que estabelece as 
condições de seleção e cadastro de docentes para o processo 
de atribuição de classe/aulas no Projeto Fundação CASA/2018.

1 – DO PERFIL DOCENTE
1.1. Os docentes, que atuarão no Projeto Fundação CASA, 

deverão atender aos seguintes requisitos:
a. conhecer a especificidade do trabalho pedagógico desen-

volvido com adolescentes em cumprimento de medida socio-
educativa em meio fechado, conforme disposto nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica, Estatuto da Criança 
e do Adolescente e Diretrizes Nacionais para o atendimento 
escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas;

b. saber utilizar metodologias flexíveis, observando o Cur-
rículo do Estado de São Paulo e promovendo continuamente 
a autoestima dos alunos, a autonomia, a cidadania, a solida-
riedade e a cultura educacional, com vistas à continuidade dos 
estudos;

c. ser assíduo e pontual, observando os horários de entrada 
e saída no Centro para a atividade docente, e os procedimentos 
de segurança a serem cumpridos;

d. ter disponibilidade em participar de trabalho em equipe, 
dos conselhos de classe/anos, das Aulas de Trabalho Pedagógico 
Coletivo (ATPC) realizadas pela escola vinculadora, de avaliação 
periódica de desempenho docente e de programas de capa-
citação e formação continuada oferecidos pela Secretaria da 
Educação e/ou por entidades conveniadas.

e. possuir conhecimentos básicos de tecnologia de informa-
ção e comunicação.

2. DO PERÍODO, DO LOCAL, DOS DOCUMENTOS, DAS CON-
DIÇÕES E DISCIPLINAS PARA O CADASTRO

2.1. DO PERÍODO
a) Período: dias 6, 7 e 8 de dezembro de 2017.
2.2. DAS DISCIPLINAS
I. Centro de Internação:
a) Ensino Fundamental anos finais: Para todas as disciplinas 

da matriz curricular;
b) Ensino Médio: Para todas as disciplinas da matriz 

curricular.
2.3. LOCAL E HORÁRIO
a) Local: Centro de Recursos Humanos da Diretoria de 

Ensino da Região de Itaquaquecetuba, Rua Jundiaí, 84 – Jardim 
Monte Belo – ITAQUAQUECETUBA – SP

b) Horário: das 9h às 11h e das 14h às 16h
2.4. DOS DOCUMENTOS E DAS CONDIÇÕES PARA O 

CADASTRO
2.4.1. Os interessados deverão apresentar, no ato da inscri-

ção, os seguintes documentos:
I. Cópia de documento comprobatório de inscrição para 

atuar como docente (categoria F ou O) na Diretoria de Ensino 
da Região de Itaquaquecetuba no ano letivo de 2018, no qual 
conste a inscrição para o Projeto Fundação CASA - CI;

II. Proposta de trabalho, devidamente assinada, que deverá 
conter:

a. breve apresentação da trajetória profissional e acadêmica 
do docente;

b. esclarecimentos sobre como o docente desenvolverá o 
currículo escolar em turmas multisseriadas;

c. esclarecimentos sobre como o docente promoverá a 
adaptação/flexibilização curricular;

d. esclarecimentos sobre a concepção de avaliação escolar 
que fundamenta o trabalho do docente.

Observação: A proposta de trabalho não deverá exceder 
três laudas.

III. Declaração de frequência ao trabalho referente ao ano 
de 2017 (de fevereiro a outubro de 2017), contendo total de 
faltas abonadas, justificadas, injustificadas e afastamentos (se 
houver).

2.4.2. O candidato ao Projeto Fundação CASA 2018 deverá:
a. Ser docente licenciado em uma das disciplinas da matriz 

curricular;
b. Apresentar Plano de Trabalho que atenda às disposições 

das Indicações CEE 149/2016 e 155/2017.
2.4.3. A solicitação de cadastro que não atenda ao contido 

nos itens 2.4.1. e 2.4.2. deste edital será indeferida.
3. DA ENTREVISTA
3.1. O candidato devidamente aprovado na fase de análise 

de documentos será convocado para entrevista:
I. A comissão responsável pelo cadastro entrevistará, no 

mínimo, os dois docentes melhor classificados na área de 
conhecimento, conforme cronograma a ser divulgado no site da 
Diretoria de Ensino da Região de Itaquaquecetuba.

II. A entrevista terá caráter eliminatório.
3.2. Serão critérios para avaliação na entrevista:
a) Clareza na exposição.
b) Uso do padrão formal da língua.
c) Conteúdo pertinente à proposta de trabalho.
d) Domínio do Currículo Oficial da SEE/SP.
3.3. O docente aprovado nas fases 1 e 2 poderá concorrer a 

aulas no Projeto Fundação CASA 2018.
3.4. O docente que, em virtude do seu perfil profissional, for 

avaliado como NÃO APTO para atuar na Fundação CASA, estará 
eliminado do cadastro para o Projeto em 2018.

3.5. A comissão entrevistadora será composta, no mínimo, 
por:

a) um representante da SEE/SP;
b) um representante da Fundação CASA.
4 – DA CLASSIFICAÇÃO
4.1. Os candidatos inscritos para o Projeto serão classifi-

cados nos termos da Resolução anual de atribuição de classe/
aulas.

4.2. A classificação será publicada no site da Diretoria de 
Ensino da Região de Itaquaquecetuba.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
5.1. Os docentes que atuaram nos Centros da Fundação 

CASA jurisdicionados à Diretoria de Ensino da Região de 
Itaquaquecetuba, no ano de 2017, e obtiveram indicativo de 
NÃO-RECONDUÇÃO, estão impedidos de atuar no Projeto no 
ano letivo de 2018.

5.1.2. Os docentes que atuaram nos Centros da Fundação 
CASA, no ano de 2017, com indicação de RECONDUÇÃO, serão 
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