Edital de Credenciamento
Para Professores de todas as disciplinas do Currículo.
O Dirigente Regional de Ensino comunica a abertura das
inscrições para as vagas remanescentes para atuação em Regime
de Dedicação Plena e Integral – RDPI Novo Modelo de Escola
de Tempo Integral jurisdicionada à Diretoria de Ensino – Região
de Piracicaba.
Credenciamento para a função de professor em atividade
docente, tendo em vista o disposto na Lei Complementar 1.164,
de 04/01/2012, alterada pela Lei Complementar 1.191, de
28/12/2012, bem como o Decreto 59.354, de 15/07/2013 e a
Resolução SE 65, de 16/09/2013.
DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
1- Situação funcional:
- titular de cargo (EFETIVO);
- ocupante de função-atividade (OFA) amparado pelo
disposto no § 2º do artigo 2º da Lei Complementar 1.010, de
01-06-2007, e nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) – Categoria F.
2- Formação:
Licenciatura Plena na disciplina
3- Experiência na rede pública estadual:
- no mínimo 3 anos, 1095 dias.
4- Adesão voluntária ao Regime de Dedicação Plena e
Integral.
ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO

I – Inscrição:
Período: a partir de 21/05/2014
Horário: 09h às 12h e 14h às 17h
Local: Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba – Rua João
Sampaio, 666 – São Dimas.
II – Entrevistas: Data a ser agendada.
Nas entrevistas, será avaliado o perfil do profissional para
atuação no modelo pedagógico das Escolas Estaduais do Programa
Ensino Integral, mediante avaliação por competência. As
entrevistas serão agendadas, pela Diretoria de Ensino – Região
de Piracicaba via telefone e/ou e.mail.
III – Divulgação dos resultados:
Pelo site da Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba.
O PROCESSO SELETIVO DE CREDENCIAMENTO SERÁ
CLASSIFICATÓRIO
E DEVERÁ CONSIDERAR:
I – o comprometimento do profissional com a respectiva
atuação no magistério da rede estadual de ensino, avaliado
mediante análise de seu histórico de assiduidade, relativo aos 3
(três) últimos anos letivos;
II – o perfil do profissional de acordo com as competências
esperadas para atuação em Regime de Dedicação Plena
e Integral: Protagonismo; Domínio do conhecimento e Contextualização;
Disposição ao autodesenvolvimento contínuo;
Relacionamento e Corresponsabilidade; Solução e Criatividade.
DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

(Deverão ser apresentados no momento da entrevista.)
a- RG/CPF.
b- Atestado de Frequência dos últimos três anos, considerado
até 31/08/2013 (documento deverá ser solicitado na escola
sede do cargo ou função).
c- Anexo I + Comprovante de inscrição no GDAE para o ano
letivo de 2014 (documentos deverão ser solicitados na escola
sede do cargo ou função).
d- Diploma e Histórico Escolar - originais.

