EDITAL PARA CADASTRO EMERGENCIAL DE PROFESSORES E CANDIDATOS À
CONTRATAÇÃO
O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região Sul 1 torna pública a abertura de
cadastro emergencial para candidatos à contratação por tempo determinado para docência, de
acordo com a Resolução SE 23 de 23/02/2012.
LOCAL: Na Diretoria de Ensino Região Sul 1
Endereço: Rua Pensilvânia,115- Brooklin
PERÍODO: de 02 a 06 de junho de 2014
HORÁRIO: das 9h às 12h e das 13h às 16h
PÚBLICO ALVO: CANDIDATOS A CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE INSCREVERAM PARA
PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO:
a) Portadores de Licenciatura Plena em Letras (Português, Inglês, Espanhol), Matemática,
Física, Química, Biologia, Ciências, Sociologia, Filosofia, História, Geografia, Artes, Pedagogia
com habilitação em deficiência mental e auditiva,Pedagogia com habilitação em magistério das
séries iniciais do ensino fundamental , portadores de qualquer Licenciatura plena com
habilitação em LIBRAS ou curso de especialização em LIBRAS e Educação Física
b) Portadores de Licenciatura Curta
c) Bacharel e Tecnólogo (formados)
d) Alunos de Bacharelado/Tecnologia, que já tenha cursado, no mínimo, um semestre.
OBS: Os candidatos de Pedagogia e Educação Física só poderão ter a inscrição deferida se
trouxerem Diploma ou certificado de conclusão com declaração de que Colou Grau e Histórico
Escolar (Educação Física tem que trazer o CREF).
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA (ORIGINAL E CÓPIA)
I - Escolares:
a) Diploma e histórico escolar, ou
b) Certificado de conclusão de curso e histórico escolar (para candidatos formados a partir do
ano de 2009);
c) Certificado de Conclusão de Programa Especial de Formação Pedagógica (Res. CNE-2/97);
d) Certificados de especialização, aperfeiçoamento, extensão cultural, treinamento, atualização
em área específica da Educação Especial;
e) Declaração de matrícula em instituição de ensino superior e histórico escolar (para alunos de
licenciatura/bacharelado/tecnologia que já tenham cursado, no mínimo, um semestre) ;
f) Certificado de especialização, aperfeiçoamento ou extensão cultural específico de língua
espanhola de, no mínimo, 160 (cento e sessenta) horas;
II - Pessoais:
a) RG;
b) CPF;
c) Certidão de nascimento de filhos menores de 18 anos;
d) Anexo I (contagem de tempo);
e) Endereço eletrônico (e-mail) (Providenciar, caso não possua.)
Cronograma
02/06/2014 a 06/06/2014 - Inscrição na Diretoria de Ensino
20/06/2014 - Publicação dos cadastrados.
23/06/2014 e 24/06/2014 - Solicitação de recurso com Cristina no NAP.

