DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE SÃO VICENTE
CEEJA MAX DADÁ GALLIZZI
EDITAL DE CREDENCIAMENTO

A Dirigente Regional de Ensino torna pública a abertura de inscrições para o processo de
cadastro a docentes interessados em atuar no Centro Estadual de Educação de Jovens e
Adultos “Max Dadá Gallizzi” no ano de 2016, em Praia Grande, das disciplinas constantes
no Currículo Oficial da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo nos termos da
Resolução SE 77, de 06-12-2011, Resolução SE 75, de 28-11-2013 e Portaria CGRH -7, de
25/08/2015.
I – Período de Inscrição:
Dias: 13 a 20 /10/2015 das 9h às 12h e das 14 às 17h.
Local: CEEJA MAX DADÁ GALLIZZI.
Rua Pernambuco, 865, Boqueirão - Praia Grande/ SP
II – Do cadastramento:
Poderão ser cadastrados docentes devidamente habilitados e inscritos para o processo
regular de atribuição de classes e aulas para 2016 na Diretoria de Ensino Região de São
Vicente, observada a seguinte ordem de prioridade:
a - titulares de cargo;
b - docentes estáveis, nos termos da Constituição Federal/88;
c - docentes estáveis, nos termos da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT;
d - docentes ocupantes de função-atividade, abrangidos pela Lei Complementar 1.010
/2007;
e - docentes candidatos à contratação.
III - Dos documentos necessários:
a) RG - documento de identidade oficial;
b) Diploma de Licenciatura, de Bacharelado ou de Tecnologia;
c) Respectivo Histórico Escolar;
c) Declaração de Escolaridade atualizada expedida pela instituição, quando aluno;
d) Comprovante de Inscrição para ministrar aulas em 2016 com opção no projeto da pasta
CEEJA.
IV- Da entrevista:
Serão chamados para entrevista, por meio de edital de convocação, somente os docentes
inscritos nas disciplinas em que houver vaga.
V- Da classificação:
A classificação dos docentes será publicada, após a realização das entrevistas, em data a
ser oportunamente divulgada.
VI- Das disposições finais
01) Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados no ato da
inscrição, posteriormente não será realizada juntada de documentação.

02) A atribuição de aulas será realizada conforme cronograma a ser publicado pela
SEE/SP, no ano letivo de 2016, em data a ser oportunamente divulgada.
03) O ato de Inscrição no Processo de Credenciamento implica na aceitação, por parte
do candidato, de todas as disposições constantes no presente Edital e conhecimento da
legislação específica.
04) O Resultado do Credenciamento de Docentes para atuar junto ao Centro Estadual
de Educação de Jovens e Adultos "Max Dadá Galiizzi" jurisdicionados a esta Diretoria de
Ensino será divulgado em 22/10/2015.
05) Os recursos deverão ser protocolizados na Diretoria de Ensino Região de São
Vicente – NAP/Protocolo no dia 26/10 /2015 das 8h às 18 h.
06) O resultado do credenciamento pós-recurso será publicado em 29/10/2015 no
site da Diretoria de Ensino (www.dersv.com).
07) Os casos omissos serão resolvidos por uma comissão composta pelos Supervisores
de Ensino, Diretores de Escola e Professores Coordenadores responsáveis pelo Centro
Estadual de Educação de Jovens e Adultos "Max Dadá Gallizzi" jurisdicionados a esta
Diretoria de Ensino.

São Vicente, 05 de outubro de 2015.

(assinado no original)
Regina Cátia Spada Lourenço dos Santos
Dirigente Regional de Ensino

