GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE SÃO VICENTE

A Dirigente Regional de Ensino torna pública a convocação para entrevista dos docentes com
cadastros deferidos para atuar no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos “Max Dadá
Gallizzi”, em Praia Grande,no ano de 2017, das disciplinas que compõem o Currículo Oficial do Estado
de São Paulo,nos termos da Resolução SE 77, de 06-12-2011.
I - da entrevista:
a) 13/12/2016 10h disciplinas de Arte, Filosofia e Sociologia.
14hdisciplinas de Biologia, Ciências, Física, Matemáticae Química.
14/12/2016 10h disciplinas de História e Geografia.
14h disciplinas de Língua Portuguesa e Língua Inglesa.

b) Local: CEEJA Max Dadá Gallizzi
Rua Pernambuco, 865, Boqueirão, Praia Grande- SP
II - dos documentos necessários:
a) comprovante de assiduidade correspondente ao período de 15-02-2016 a 30-11-2016, fornecido
pelo diretor de escola, constando o número e a natureza das faltas e os afastamentos. (ANEXO A)
b) comprovante de participação em cursos de capacitação com duração mínima de 30 horas,
realizados nos últimos 3 anos (original e cópia);
c) diploma de pós-graduação Lato-Sensu com 360 horas na área de habilitação ou área de Educação
se houver (original e cópia);
d) diploma de Mestre, correlato à disciplina para a qual é habilitado ou na área da educação, se
houver (original e cópia);
e) diploma de Doutor, correlato à disciplina para a qual é habilitado ou na área da educação, se
houver(original e cópia).
III– da divulgação do resultado das entrevistas e dos recursos:
a) divulgação da classificação no site (www.dersv.com) e na Unidade Escolar: 16/12/16;
b) prazo para recursos:19/12/16;
c) classificação final pós-recurso: 23/12/16 na unidade escolar e no site (www.dersv.com).
IV - das disposições finais:
a)os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados no ato da entrevista. A
juntada de documentação não será realizada posteriormente;
b) o comprovante de assiduidade é documento necessário para o processo de credenciamento
durante a entrevista;

c) os candidatos inscritos deverão ter disponibilidade para atuar 40 horas/aula semanais, sendo
32 horas/aulade atendimento ao aluno e 3 horas/aula de ATPC (cumpridas na unidade escolar)
em todos os períodos mantidos pelo CEEJA;
d) os professores serão periodicamente avaliados pela Unidade Escolar e pela Diretoria de
Ensino, podendo ser dispensados a qualquer momento caso não apresentem desempenho
satisfatório no exercício de suas funções;
e) para exercer a função pretendida, os professores deverão abranger os seguintes aspectosda
RESOLUÇÃO SE 77, DE 06/12/11, que normatiza os CEEJAs:
1 – comprometimento com a aprendizagem do aluno, demonstrado mediante:
- clima de acolhimento, equidade, confiança, solidariedade e respeito que caracterizam seu
relacionamento com os alunos;
- alta expectativa quanto ao desenvolvimento cognitivo e à aprendizagem de todos os alunos;
- preocupação em avaliar e monitorar o processo de compreensão e apropriação dos conteúdos
pelos alunos;
- diversidade de estratégias utilizadas para promover o desenvolvimento dos alunos;
2 – responsabilidades profissionais, explicitadas pela:
- reflexão sistemática que faz de sua prática docente;
- forma como constrói suas relações com seus pares docentes e com os gestores da escola;
- participação em cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional;
3 – atributos pessoais sinalizados pelos índices de pontualidade, assiduidade, dedicação,
envolvimento e participação nas atividades escolares.

São Vicente, 05 de dezembro de 2016.
Regina Catia Spada Lourenço dos Santos
Dirigente de Ensino – Região São Vicente

ANEXO A :(papel timbrado da escola)

Declaração de assiduidade para inscrição no Processo Específico de
Credenciamento, seleção e atribuição de aulas aos docentes interessados em
atuar no CEEJA Max Dada Gallizzi.

O Diretor de Escola da EE,.......................................................................................................no município
de ..................................................................... - Diretoria de Ensino Região de São Vicente, declara para
fins de entrevista no Processo de Credenciamentojunto ao Centro Estadual de Educação de Jovens e
Adultos

Max

Dada

Gallizzi

que

...................................................................................................RG.................................................., (titular
de cargo da disciplina ...................................................../ocupante de função atividade portador de
Licenciatura Plena/ contratado – Categoria “O”) apresentou as seguintes ausências e afastamentos
comprovados no período de 01-02-2016 a 30-11-2016:

..............................faltas abonadas
...............................faltas justificadas
...............................faltas injustificadas
...............................faltas médicas
...............................dias de Licença para tratamento de Saúde ou de pessoa da família
...............................dias de Licença Prêmio
...............................total de dias de afastamentos

______________________, _____ de ____________ de2016

_____________________

Diretor de Escola
Nome e carimbo

