DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE MOGI MIRIM
PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA
EDITAL DE CREDENCIAMENTO
O Dirigente Regional de Ensino torna pública a abertura de credenciamento para os
docentes interessados em atuar no Programa Escola da Família no ano de 2017, em
substituição aos Vice-Diretores em seus períodos de afastamentos legais superiores a 15
dias como Professor Articulador Escola/Família/Comunidade nos termos da
Resolução SE 53, de 22/09/2016.
I – Período do Credenciamento:
DIA
07 DE MARÇO
08 DE MARÇO
09
DE MARÇO

PRÍODO DA MANHA
-------------------------------08h00min as 12h00min
08h00min as 12h00min

PERÍODO DA TARDE
14h00min às 16h30min
14h00min às 16h30min
14h00min às 16h30min

Local: Avenida Santo Antonio, 248- Centro –Mogi Mirim.
Sala do Programa Escola da Família.
III – Do credenciamento:
Poderão ser credenciados docentes devidamente inscritos no processo regular de
atribuição de classes e aulas para 2017 na Diretoria de Ensino Região de Mogi Mirim, e
para
desempenho
das
atividades
de
Professor
Articulador
escola/Família/Comunidade.
O docente deverá ser habilitado ao exercício do campo de atuação relativo a
classes ou a aulas, observada a seguinte ordem de prioridade:
I - titular de cargo readaptado;
II - ocupante de função atividade readaptado;
III - titular de cargo na condição de adido;
IV - ocupante de função atividade que esteja cumprindo horas de permanência.

IV - Dos documentos necessários (original e xerox):
a) RG - documento de identidade oficial e CPF;
b) Diploma de Licenciatura ou de Bacharelado;
c) Respectivo Histórico Escolar;
d) Declaração de horário de trabalho docente atualizada.
e)Comprovante de inscrição 2017.
V- Das disposições finais
1. Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados no ato da inscrição.
Posteriormente não será realizada juntada de documentação.
2. 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.
3. O Resultado do Credenciamento será divulgado em 16/03/2017.

