90 – São Paulo, 128 (101)
constituído, do 1º Sgt PM 102.060-9 Marcos Renato Cabarros,
para a sessão do Conselho de Disciplina em epigrafe, em data de
11-06-2018 às 09h, na sede da 1ª Companhia do 49º Batalhão
de Policia Militar do Interior, sito a Av. Comendador Antonio
Borin, 3480, Caxambu, Jundiaí/SP, telefone (11) 4584-1645,
conforme artigo 135 das I-16-PM.

Comando de Policiamento do Interior 6 Santos
21º Batalhão de Polícia Militar do Interior - Guarujá
Intimação
O Presidente do Conselho de Disciplina 21BPMI-001/07/18,
a que responde o 1º Sgt PM 111.286-4 Osmar de Souza Fontes,
Intima o Dr. JOÃO CARLOS CAMPANINI, OAB/SP 25.168, com
escritório na Rua Eurico Gaspar Dutra 1402, Santana, São Paulo/
SP, CEP 02239-010, telefone (011) 37293255, para que tome
conhecimento da Sessão de oitiva das testemunhas arroladas
nos autos do presente CD, que será realizada em 11-06-2018, às
09h, na Sede da 2ª Cia PM do 21º BPM/I, situada à Rua Santa
Isabel, 100, Bairro Monteiro da Cruz, Guarujá, SP, conforme
preceitua o artigo 136, das I-16 PM.
29º Batalhão de Polícia Militar do Interior - Mongaguá
Intimação
O Presidente do Conselho de Disciplina 29BPMI-001/071/17,
Intima defensor Dr. Marcos Paulo Costa Silvério – OAB/SP
269.916, com escritório profissional à Rua Dinorah Cruz, 71
conj. 07, bairro Centro, na cidade de Itanhaém/SP, telefone (13)
3426-9756, Celular (13) 97404-7471, e a Sr.ª defensora Eloá
Etelvina Niglia – OAB/SP 387.557, com escritório profissional à
Rua Jurubatuba, 1.350, 2º And. Sala 210, Centro, São Bernardo
do Campo/SP, telefone (11) 2758-4500, Celular (13) 98204-0183,
que deverão comparecer na sede da 1ª Cia do 29º BPM/I, sito
a Rua Antônio Martins de Araújo, 180, Centro, Mongaguá/SP,
Telefone para contato: 3448-3815, em 08 de junho de 2018, às
14h, onde ocorrerá a Sessão do Conselho de Disciplina.

COMANDO DE POLICIAMENTO
RODOVIÁRIO
3º Batalhão da Polícia Rodoviária Araraquara
Intimação
O Presidente do Procedimento Disciplinar 3º BPRv010/062/18, nos termos do inciso § 7º do artigo 3º da Portaria
do Comandante Geral CORREGPM-001/360/13, Intima a Dr.ª
Joice Vanessa dos Santos, OAB/SP 338.189, defensora constituída, e o Sd PM 137613-6 Cleber Diogo Bariotto, a comparecerem
às 10h do próximo dia 11-06-2018, na Sede da 2ª Companhia
do Terceiro Batalhão de Polícia Rodoviária, situada à SP 310
Rodovia Washington Luís, Km 172+300, pista Sul, Jardim Anhanguera, município de Rio Claro/SP, telefone (19) 3524-4536, para
participarem da Sessão de Audiência de Instrução e Julgamento.

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA
REGIÃO OESTE DO ESTADO
PENITENCIÁRIA JOÃO BATISTA DE
SANTANA - RIOLÂNDIA
Centro Administrativo
Núcleo de Finanças e Suprimentos
Notificação
Fica Notificada a empresa: Comercial Hortifrutigranjeiros
Francisco Doná Ltda. - EPP, CNPJ: 07.691.180/0001-44, Inscrição
Estadual: 249.078.404.118, situada a Rua Luiz Dias, 439 – Vila
Assunta – na cidade de Cândido Mota - SP, para no prazo de
05 dias úteis, a partir da data da ciência desta notificação,
para apresentação de defesa prévia, pelo não atendimento da
notificações feitas em 31-05-2018 no D.O, descumprindo a cláusula segunda, parágrafo quarto e cláusula sétima do contrato
051/18-PRIO e 053/18-PRIO, objeto do Processo 078/18-PRIO,
Pregões 004/18-PRIO e 005/18-PRIO, sob pena de aplicações
das sanções administrativas previstas no Artigo 87 da Lei Federal
8.666/93, na Resolução SAP 006/2007, de 10-01-2007 e Resolução CC-52, de 19-07-2005.

FAZENDA
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL
DO ESTADO
5º Centro Regional de Despesa de Pessoal CRDPe-5 - Ribeirão Preto
Notificação
Fica NOTIFICADO o abaixo discriminado para, no prazo de
15 (quinze) dias, contatar o CRDPe-5, situada na avenida Presidente Kennedy, 1.550, Bairro Ribeirânia, Ribeirão Preto, telefone
(16) 3965-9309, visando à devolução de numerário aos cofres
públicos do Estado. Informações adicionais estão resguardadas
e disponíveis ao interessado no citado CRDPe-5, assim como
fica assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. A
falta de manifestação poderá implicar a inscrição no CADIN
ESTADUAL e na DÍVIDA ATIVA.
Ephigenia Apparecida Pereira, RG 22.931.433-8, CPF
167.106.948-01, correspondente ao período de 26-12-2017 a
31-12-2017.

SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS - SERVIDORES
PÚBLICOS CIVIS
Gerência de Pensões Civis
Edital de Intimação de 04-06-2018
A São Paulo Previdência, em observância ao estabelecido
no parágrafo único do artigo 34 da Lei Estadual 10.177, de
30-12-1998, e em razão do não recebimento, ou recebimento por terceiros, da correspondência, encaminhada para o
endereço constante do cadastro previdenciário, intima o (a)
beneficiário (a), Lais Helena Marques Franca, inscrito (a) no CPF
358.345.468-54, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da
data desta publicação, apresentar manifestação referente ao
processo administrativo. Decorrido tal prazo, havendo ou não
manifestação, serão tomadas as medidas cabíveis.
Informa também que fica facultada vistas dos autos, bem
como o acompanhamento de todos os atos processuais, pessoalmente ou por intermédio de procurador.

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS
AGRONEGÓCIOS
INSTITUTO AGRONÔMICO
Comunicado
Edital IAC-DG 04 de 29-03-2018
O Instituto Agronômico, da Agência Paulista de Tecnologia
dos Agronegócios, torna público a prorrogação do prazo para
registro das candidaturas para participação do programa Institucional de Bolsas para Iniciação Científica – PIBIC e em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBIT. O prazo prorrogado
para as inscrições é até 11-06-2018.

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
INTEGRAL
ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DE CAMPINAS
Comunicado
O Escritório de Desenvolvimento Rural de Campinas, comunica que está aberta a licitação na modalidade Pedido de Cotação de Preços – Shopping 001/2018, objetivando a contratação
de empresa para reforma e adequação da Casa da Agricultura de
ITATIBA, com recursos oriundos do Projeto de Desenvolvimento
Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado. O
edital poderá ser solicitado através do e-mail: edr.campinas@
cati.sp.gov.br e miriamb@cati.sp.gov.br ou pelo telefone (19)
3743-3879.
O Escritório de Desenvolvimento Rural de Campinas, comunica que está aberta a licitação na modalidade Pedido de Cotação de Preços – Shopping 002/2018, objetivando a contratação
de empresa para reforma e adequação da Casa da Agricultura de
ELIAS FAUSTO, com recursos oriundos do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado.
O edital poderá ser solicitado através do e-mail: edr.campinas@
cati.sp.gov.br e miriamb@cati.sp.gov.br ou pelo telefone (19)
3743-3879.
O Escritório de Desenvolvimento Rural de Campinas, comunica que está aberta a licitação na modalidade Pedido de Cotação de Preços – Shopping 003/2018, objetivando a contratação
de empresa para reforma e adequação da Casa da Agricultura
de VINHEDO, com recursos oriundos do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado.
O edital poderá ser solicitado através do e-mail: edr.campinas@
cati.sp.gov.br e miriamb@cati.sp.gov.br ou pelo telefone (19)
3743-3879.

EDUCAÇÃO
DIRETORIAS DE ENSINO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO
Comunicado
O Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino Região Centro, nos termos da Resolução SE 53, de 22-09-2016,
alterada pela Resolução SE 73, de 27-12-2016, torna público
a classificação final, pós- recurso, em ordem alfabética, dos
candidatos inscritos no processo de credenciamento de docentes
interessados em atuar no Programa Escola da Família, no ano
letivo de 2018.
NOME
RG
CPF
1
Maria Helena de Lima
17.326.367-7
060.154.538-93

Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e
Médio
E.E. DR. ALARICO SILVEIRA
Notificação
A Direção da E.E. Dr. Alarico Silveira, situada à Rua Conselheiro Brotero, 100, Barra Funda - SP, notifica Irani Valeta
Goncalves, RG 17.213.151-0, PEB II, Categoria O, a comparecer
na unidade escolar no prazo de três dias úteis, contados da
data da ultima publicação, para regularização de vida funcional.
E.E. EDUARDO PRADO
Notificação
A Direção da E.E. Eduardo Prado, situada à Rua Almirante
Barroso, 225, Brás - SP, notifica Francisco Felipe Pereira do
Nascimento, RG 58.979.443-7, Agente de Organização Escolar,
SQC-III-QAE, a comparecer na unidade escolar no dia 04-062018, das 9h às 16h, para tratar de assunto referente à sua
vida funcional.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 4
Comunicado
A Dirigente Regional de Ensino comunica aos inscritos e
classificados, nos termos da Resolução SE 82, de 16-12-2013,
alterada pela Resolução SE 42, de 31-07-2014, e pela Resolução
SE 01, de 03-01-2018, que haverá atribuição para a classe de
Suporte Pedagógico de Supervisor de Ensino, conforme segue:
Data: 07-06-2018
Horário: 8h30
Local da atribuição: Sede da Diretoria de Ensino - Região
Leste 4, Rua Dona Matilde, 35 - Vila Matilde - São Paulo - Capital.
Vaga a ser atribuída: 01 cargo em substituição de 60 dias,
para Supervisor de Ensino.
Observações:
- O candidato que acumula cargo ou função, deverá comparecer munido da declaração de horário, assinada pelo superior
imediato;
- Termo de anuência, do local de exercício, expedido pelo
superior imediato, com data atualizada correspondente;
- Fica expressamente vedada a atribuição por procuração
de qualquer espécie;
- Declaração do grau de parentesco, nos termos da Súmula
Vinculante 13;
- Somente poderá participar da atribuição de vaga o candidato que, na data da atribuição, se encontrar em exercício
de seu cargo.
Comunicado
Edital de Abertura de Inscrição - Cadastro Emergencial
A Dirigente Regional de Ensino, nos termos da Resolução
SE 23/2012, Resolução SE 72/2016, alterada pela Resolução SE
65/2017, Resolução SE 8/2016 e Res. SE 68/2017 combinado
com o estabelecido na Lei Complementar 1.093/2009 e Lei
Complementar 1.277/2015, tendo em vista que não há docentes
regularmente inscritos para atender à demanda, torna pública a
abertura de cadastro emergencial de candidatos à contratação
por tempo determinado para docência, portadores de habilitação ou que apresentem qualificação no campo de atuação
aulas, para atendimento junto à U.E da Rede Estadual de Ensino,
jurisdicionada à Diretoria de Ensino Região Leste 4 nas seguintes
áreas/disciplinas:
A - Educação Especial, nas áreas das deficiências:
- Auditiva;
- Visual;
- Intelectual;
- Superdotação;
- transtornos globais do desenvolvimento – TGD;
- Transtornos do Espectro do Autismo – TEA.
B - Professor interlocutor de libras;
I – Disposições Preliminares:
O processo de classificação regido por este edital será
executado nos termos abaixo e terá validade para o ano letivo
de 2018. A atribuição de aulas ocorrerá ao docente e candidato
cadastrado e classificado nos termos deste edital.
II – Do Cadastramento Emergencial:
Período: de 05-06-2018 a 08-06-2018
Local: Diretoria de Ensino – Região Leste 4 - Endereço: Rua
Dona Matilde, 35
Horário: de terça à sexta feira, das 9:00h às 12h e das 13h
às 16h.
III – Dos requisitos:
A – Educação Especial, nas áreas das deficiências auditiva,
visual, intelectual; superdotação, transtornos globais do desenvolvimento (Resolução SE 68/2017).
Habilitados:
I - licenciatura Plena em Educação Especial, conforme disposto no Parecer CEE 65/2015;
II - licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação específica na área da necessidade;

III - outras licenciaturas – Plena, com pós-graduação stricto
sensu, Mestrado ou Doutorado, na área da necessidade especial;
IV - Licenciatura Plena em Pedagogia ou Curso Normal
Superior, com curso de Especialização realizado nos termos da
Deliberação CEE 112/2012;
V - Qualquer Licenciatura Plena, com curso de Especialização realizado nos termos da Deliberação CEE 112/2012.
Qualificados:
1. portadores de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia ou de Curso Normal Superior, com certificado de curso
de Especialização realizado nos termos da Deliberação CEE
94/2009;
2. portadores de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, com certificado de curso de Especialização, de Aperfeiçoamento ou de Atualização, na área da necessidade educacional
especial, expedido pela CENP (órgão extinto da Secretaria da
Educação) e iniciado antes da vigência da Deliberação CEE
94/2009;
3. portadores de diploma de Curso Normal Superior ou
de certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica
Superior (Deliberação CEE 12/2001), qualquer que seja a denominação do Programa, com Habilitação Específica na área da
necessidade, ou com certificado de curso de Especialização, de
Aperfeiçoamento ou de Atualização, na área da necessidade,
autorizado pela CENP (órgão extinto da Secretaria da Educação)
e iniciado antes da vigência da Deliberação CEE 94/2009;
4. portadores de diploma de qualquer Licenciatura Plena,
com certificado de curso de Especialização realizado nos termos
da Deliberação CEE 94/2009;
5. portadores de diploma de qualquer Licenciatura Plena,
com certificado de curso de Especialização na área da necessidade, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta)
horas;
6. portadores de diploma de qualquer Licenciatura Plena,
com certificado de curso de Especialização, de Aperfeiçoamento,
de Extensão ou de Treinamento/Atualização na área da necessidade, com carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) horas;
7. portadores de diploma de qualquer Licenciatura Plena,
com certificado de curso na área da necessidade, expedido pela
CENP (órgão extinto da Secretaria da Educação) e iniciado antes
da vigência da Deliberação CEE 94/2009;
8. portadores de diploma de Licenciatura Plena em Letras,
com Habilitação em Libras, para atribuição na área de Deficiência Auditiva;
9. portadores de diploma de curso superior de Tradutor
e Intérprete de Libras, para atribuição na área de Deficiência
Auditiva;
10. portadores de diploma de qualquer Licenciatura Plena,
com certificado de proficiência em Libras, para atribuição na
área de Deficiência Auditiva, apresentando documentos comprobatórios;
11. portadores de diploma de curso de Habilitação Específica para o Magistério (HEM) ou do Curso Normal de Nível
Médio, com certificado de curso de Especialização em Nível
Médio ou de curso de Atualização autorizado pela CENP (órgão
extinto da Secretaria da Educação), na área da necessidade, ou
de curso de Especialização realizado nos termos da Deliberação
CEE 94/2009;
12. Alunos do último ano de curso de Licenciatura em
Educação Especial;
13. Alunos do último ano de curso de Licenciatura em
Pedagogia, com habilitação específica na área da necessidade; e
14. Em caso de estudantes declaração da faculdade que é
regularmente matriculado e frequente e histórico parcial com
data atualizada.
B – Aulas – LIBRAS (Res. SEE 8/2016)
Habilitados ou qualificados com:
I – diploma de licenciatura plena em Pedagogia ou de curso
Normal Superior;
II – diploma de licenciatura plena;
III – diploma de nível médio com habilitação em magistério;
IV – diploma de bacharel ou tecnólogo de nível superior;
V – certificado de Ensino Médio (em caráter excepcional);
VI – Para atuação como instrutor-mediador ou como guia
intérprete, o professor interlocutor deverá ainda comprovar ter
conhecimento e domínio da Língua de Sinais Tátil, mediante
apresentação de certificado de, no mínimo, 120 (cento e vinte)
horas e/ou de Dactilologia (alfabeto manual tátil) com proficiência em leitura, escrita e transcrição em Braille (tradicional
ou tátil), apresentando certificado de curso de, no mínimo, 120
(cento e vinte) horas.
Obrigatoriamente acrescido de:
1 – diploma ou certificado de curso de licenciatura em
“Letras -LIBRAS”;
2 – certificado expedido por instituição de ensino superior
ou por instituição credenciada por Secretarias Estaduais ou
Municipais de Educação;
3 – certificado de habilitação ou especialização em Deficiência Auditiva/ Audiocomunicação com carga horária mínima de
120 (cento e vinte) horas em LIBRAS;
4 – diploma de curso de licenciatura acompanhado de
certificado de proficiência em LIBRAS, com carga horária mínima
de 120 (cento e vinte) horas;
5 – diploma de curso de licenciatura, com mínimo de 120
(cento e vinte) horas de LIBRAS no histórico do curso;
6- certificado de curso de treinamento ou de atualização,
com no mínimo 30 horas em LIBRAS (em caráter excepcional).
IV – Dos documentos necessários para o cadastro emergencial Educação Especial e Libras (cópia reprográfica e original):
A) RG, CPF;
B) e-mail pessoal;
C) Laudo médico expedido pelo Departamento de Perícias
Médicas (Para atendimento na lista especial), quando portador
de deficiência;
D) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18
anos; E) CTA – Contagem de Tempo para Atribuição de Classes e
Aulas 2018, data base de contagem de tempo: 30-06-2017, caso
tenha (datado e assinado pelo Diretor da U.E.);
F) Diploma e Histórico – comprovando um dos requisitos
constantes no item III deste edital;
G) Comprovante de inscrição para o Processo de Atribuição
de Aulas 2018, se houver.
V - Da Classificação
I – o tempo de serviço prestado no respectivo campo de
atuação no Magistério Público Oficial do Estado de São Paulo,
com a seguinte pontuação:
1. na Unidade Escolar: 0,001 por dia;
2. no Cargo/Função: 0,005 por dia;
3. no Magistério: 0,002 por dia.
II – os títulos:
1. certificado (s) de aprovação em concurso (s) de provas
e títulos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, no
mesmo campo de atuação da inscrição, ainda que de outra(s)
disciplina(s): 1 ponto por certificado, até no máximo 5 pontos.
2. diploma de Mestre: 5 pontos;
3. diploma de Doutor: 10 pontos.
VI - Em casos de empate de pontuação na classificação dos
inscritos, será observada a seguinte ordem de preferência:
1 – idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos – Estatuto
do Idoso;
2 – maior tempo de serviço no Magistério Público Oficial da
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo;
3- maior número de dependentes (encargos de família);
4 – maior idade, para os inscritos com idade inferior a 60
(sessenta) anos.
VII - Da divulgação:
1. A classificação dos cadastrados será publicada em
14-06-2018.
2. Interposição de recursos: de 14 e 15-06-2018.

terça-feira, 5 de junho de 2018
3. Classificação Final do cadastro (pós-recurso): Publicação
Final em 19-06-2018 no site da Diretoria de Ensino Região Leste
4. (https://deleste4.educacao.sp.gov.br/)
VIII – Disposições Gerais:
1 – Poderão se cadastrar na Diretoria de Ensino – Região
Leste 4:
A) Docentes e Candidatos à contratação que não possuem
inscrição no campo de atuação EDUCAÇÃO ESPECIAL.
2 – Todos os documentos exigidos deverão ser entregues no
ato do cadastro, dentro de envelope. A documentação entregue
será analisada pela Comissão de Atribuição de Classes/Aulas,
que decidirá pelo deferimento ou não da inscrição, não cabendo
à juntada de documentos posteriores.
2.1 – O não atendimento às exigências deste edital ocasionará o indeferimento da inscrição, cabendo ao interessado interpor recurso nos prazos legais, conforme disposto neste edital.
2.2 – A entrega de documento falso ou falsificado, ainda
que verificada posteriormente, acarretará a nulidade de todos
os atos praticados, sem prejuízo das medidas administrativas
e criminais.
3 – Para a efetivação de cadastro, através de procuração,
além dos documentos relacionados neste Edital, o procurador
deverá apresentar seu RG (original e cópia) e o Instrumento de
Procuração, original, que será juntada ao cadastro.
4 – São de responsabilidade do candidato o acompanhamento do cronograma de todo o Processo de Cadastramento e
Atribuição de classes/aulas a ser publicado no site da Diretoria
de Ensino – Região Leste 4 (http://deleste4.educacao.sp.gov.br/);
5 – De acordo com a Resolução SE 23, de 23-02-2012,
durante o período de cadastramento, as Diretorias de Ensino,
se necessário, poderão proceder à contratação imediata de candidatos, respeitada a classificação dos já cadastrados, ficando
garantida essa atribuição ainda que se apresente, posteriormente, candidato com melhor classificação;
6 – Não serão deferidos cadastros para atuação no campo
AULA para atuação em LIBRAS como Professores Interlocutores;
7 - Atenção: Não serão aceitas inscrições sem a apresentação da ficha de inscrição devidamente preenchida pelo
candidato e documentações e requisitos mínimos dentro de um
envelope. A ficha de inscrição deverá ser previamente preenchida, o modelo consta do site da DE.
7 - Casos omissos a este Edital serão analisados pela Comissão de Atribuição de Classes/Aulas.

Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e
Médio
Licitação de Cantina Escolar
A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da
EE Jorge Duprat Figueiredo, situada à Rua Antonio Lombardo,
140, Jardim Santa Terezinha, São Paulo, torna público a abertura
de Processo de Licitação para administração dos serviços de
Cantina Escolar da referida escola e comunica aos interessados
que as instruções deverão ser retiradas no endereço acima,
nos dias 05 e 06-06-2018 no horário das 09h às 17h mediante
a comprovação do recolhimento em nome da APM EE Jorge
Duprat Figueiredo, junto ao Banco do Brasil, Ag. 7059-9 C/
C40.106-4, a taxa de R$ 51,40 correspondente a 2 UFESP. Não
haverá devolução da taxa recolhida. As propostas e documentos
de habilitação deverão ser encaminhados em envelopes lacrados
para o mesmo local nos dias 11 e 12-06-2018 no horário das 9h
às 17 horas. A abertura dos envelopes contendo as propostas
será realizada em sessão pública, no dia 15-06-2018 às 13 horas,
no mesmo endereço nas dependências da escola, pela comissão
julgadora designada pelo diretor executivo da APM. A Diretoria
da APM reserva-se o direito de aceitar a proposta que melhor se
adequar com os interesses dos alunos e bem como recusar as
que não satisfaçam aos referidos interesses. Na desistência do
vencedor, serão convocados os portadores das propostas colocadas em 2º e 3º lugares, na ordem de Classificação.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO SUL 2
Comunicado
A Dirigente Regional de Ensino torna pública a abertura de
cadastramento emergencial de docentes e candidatos à contratação, habilitados, para docência nas escolas da rede estadual
de ensino no ano letivo de 2018.
I – Do cadastramento: DE 06-06-2018 a 11-06-2018
Obs.: Instruções para cadastramento no final deste Edital
– item VI
Local: Na sede da Diretoria de Ensino Sul 2
Rua Antonio Comparato s/n – Campo Belo – São Paulo - SP
Horário: Das 10 horas às 12 horas e das 13 horas às 17
horas
Atenção! O candidato deverá entregar o envelope no
NÚCLEO PEDAGÓGICO (ANA CLAUDIA)
II – SOMENTE CANDIDATOS À CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE
INSCREVERAM PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS DE 2018
III – Público Alvo:
Candidatos à contratação por tempo determinado, nos
termos da Lei Complementar 1093/09, para a docência, que
não realizaram inscrição/ classificados para o processo inicial
de Atribuição 2018.
OS INTERESSADOS PODERÃO FAZER INSCRIÇAO DE ACORDO COM SUAS HABILITAÇÕES E OU QUALIFICAÇÕES:
EDUCAÇÃO ESPECIAL (DM, DV, DA, DF, TGD) E INTERLOCUTOR DE LIBRAS – Resolução SE 68/2017
Artigo 19 - Para atuar no Atendimento Educacional Especializado- AEE, sob a forma de Sala de Recursos, na modalidade
itinerante ou de CRPE, o docente deverá ter formação na área
da deficiência, do transtorno do espectro autista, das altas habilidades ou superdotação, cujas aulas serão atribuídas de acordo
com a legislação que disciplina o processo anual de atribuição
de classes e aulas, desde que devidamente inscrito e classificado,
na seguinte conformidade:
I - licenciatura Plena em Educação Especial, conforme disposto no Parecer CEE 65/2015;
II - licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação específica na área da necessidade;
III - outras licenciaturas - Plena, com pós-graduação stricto
sensu, Mestrado ou Doutorado, na área da necessidade especial;
IV - Licenciatura Plena em Pedagogia ou Curso Normal
Superior, com curso de Especialização realizado nos termos da
Deliberação CEE 112/2012;
V - qualquer Licenciatura Plena, com curso de Especialização realizado nos termos da Deliberação CEE 112/2012.
Parágrafo único - Somente após esgotadas todas as possibilidades de atribuição de classes e aulas da Educação Especial
aos detentores das formações acadêmicas, a que se referem
os incisos deste artigo, as classes e as aulas remanescentes
poderão, com base em qualificações docentes, ser atribuídas na
seguinte ordem de prioridade a:
1 portadores de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia ou de Curso Normal Superior, com certificado de curso de
Especialização realizado nos termos da Deliberação CEE94/2009;
2 portadores de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, com certificado de curso de Especialização, de Aperfeiçoamento ou de Atualização, na área da necessidade educacional especial, expedido pela CENP (órgão extinto da Secretaria da Educação) e iniciado antes da vigência da Deliberação
CEE94/2009;
3. portadores de diploma de Curso Normal Superior ou
de certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica
Superior (Deliberação CEE 12/2001), qualquer que seja a denominação do Programa, com Habilitação Específica na área da
necessidade, ou com certificado de curso de Especialização, de
Aperfeiçoamento ou de Atualização, na área da necessidade,
autorizado pela CENP (órgão extinto da Secretaria da Educação)
e iniciado antes da vigência da Deliberação CEE 94/2009;
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