GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SÃO JOÃO DA BOA VISTA

COMUNICADO CRAA-86/2016
CREDENCIAMENTO PROFESSOR READAPTADO
INTERESSADO EM EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
NA SEDE DA DIRETORIA DE ENSINO
EDITAL
O Dirigente Regional de Ensino torna pública a abertura de inscrições de DOCENTES READAPTADOS
interessados em serem afastados para o exercício de “atividades administrativas” junto à Sede da
Diretoria de Ensino Região São João da Boa Vista, como está previsto no item 3 do § 1º do Artigo 3º da
Resolução SE-75/2011 alterado pela Resolução SE-58/2016.
1 - Da Inscrição:
1.1 – O docente readaptado, interessado em se afastar na sede da Diretoria de Ensino para o exercício
de atividades exclusivamente administrativas, efetuará sua inscrição comparecendo pessoalmente para
entrega dos documentos necessários, à sede da Diretoria de Ensino localizada à Rua Getulio Vargas, nº
507, Centro, São João da Boa Vista-SP, durante o período de período de 16 a 20 janeiro de 2017, das
08h30min às 16h30min.
2 - Requisitos:
2.1 – A inscrição de que trata este edital se destina apenas e tão somente aos DOCENTES
READAPTADOS que têm sede de controle de frequência numa das unidades escolares da circunscrição
da Diretoria de Ensino Região de São João da Boa Vista.
3 – Da Seleção, Classificação e Atribuição de Carga Horária
3.1 - Incumbe à Comissão Regional de Atribuição de Aulas da Diretoria de Ensino proceder a análise,
seleção, classificação e atribuição da carga horária semanal aos docentes credenciados, mediante
avaliação do perfil, que consistirá na apreciação de carta de motivação apresentada pelo docente,
contendo exposição sucinta das razões pelas quais opta por exercer as atividades administrativas na
sede da Diretoria de Ensino e análise da pontuação no processo de atribuição de classes e aulas para o
ano de 2017.
3.2 – Sendo recepcionada a carta de motivação apresentada pelo interessado, a classificação levará em
consideração a pontuação do docente no processo de atribuição de classes e aulas para o ano de 2017
e deverá garantir a seguinte ordem de prioridade:
3.2.1 – titulares de cargo readaptados;
3.2.2 – ocupantes de função atividade readaptados.
4 - Dos Documentos Necessários:
4.1– Os interessados deverão apresentar:
4.1.1 - Ficha de Inscrição obtida e preenchida no local;
4.1.2 - Comprovante de inscrição no processo de atribuição de classes e aulas 2017;
4.1.3 - Carta de motivação escrita de próprio punho pelo interessado, em que apresente exposição
sucinta das razões pelas quais opta por exercer as atribuições de natureza administrativa.
5 - Da carga horária semanal de trabalho
5.1 – A distribuição da carga horária semanal de trabalho do docente será de 40 horas, distribuídas em
08 horas diárias de trabalho em todos os dias da semana.
São João da Boa Vista, 27 de dezembro de 2016
JOSE CARLOS PEREIRA
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO

EDITAL AFASTAMENTO DOCENTE READAPTADO
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