
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PIRITUBA
COMUNICADO Nº 76, DE 12/02/08
O Secretário Municipal de Educação, conforme o que lhe representou
a Diretora da Diretoria Regional de Educação Pirituba,
divulga a abertura de inscrições para o cargo de COORDENADOR
PEDAGÓGICO (Parágrafo Único do art. 25 da Portaria
SME nº 4.925/04), na EMEF MARECHAL ESPIRIDIÃO ROSAS, situada
na Rua Guimarães Rosas, nº 115, Bairro: Jaguaré, telefone:
3768-2898, na seguinte conformidade:
1 - Inscrições na própria Unidade Escolar, nos dias 19, 20 e
21/02/08, das 09h00 às 19h00;
2 - Data da reunião do Conselho de Escola: 22/02/08, às 17h30;
3- Condições para preenchimento do cargo:
a) integrante da Classe II da Carreira do Magistério Municipal
de São Paulo;
b) curso de graduação em Pedagogia, ou Pós-Graduação em
Educação;
c) experiência mínima de 03(três) anos no Magistério.
4- No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar comprovação
de que detém as condições necessárias para o preenchimento
do cargo, e ainda, proposta de trabalho, cópia reprográfica
do último demonstrativo de pagamento, atestado de horário,
no caso de acúmulo de cargos e comprovante de aprovação
no concurso objeto da eleição;
5- Outras informações poderão ser obtidas na própria Unidade
Escolar.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO
COMUNICADO Nº 78 , DE 12/02/08
O Secretário Municipal de Educação, conforme o que lhe representou
o Diretor da Diretoria Regional de Educação Campo
Limpo, divulga a abertura de inscrições para o cargo de COORDENADOR
PEDAGÓGICO (Parágrafo Único do art. 25 da Portaria
SME 4925/04), na EMEF MODESTO SCAGLIUSI, situada
na Rua João Rodrigues de Moura, nº 16, Bairro: Jd. Piracuama,
Telefone: 5512.6937, na seguinte conformidade:
1- Inscrições na própria Unidade Escolar, nos dias 19, 20 e
21/02/08, das 09:00h às 18:00 horas;
2- Data da Reunião do Conselho de Escola: 22/02/08, às 19:00 horas;
3- Condições para preenchimento do cargo:
a) Integrante da Classe II da Carreira do Magistério Municipal
de São Paulo;
b) curso de graduação em Pedagogia, ou Pós-Graduação em
Educação;
c) experiência mínima de 03(três) anos no Magistério.
4- No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar comprovação
de que detém as condições necessárias para preenchimento



do cargo, e ainda, proposta de trabalho, cópia reprográfica
do último demonstrativo de pagamento, atestado de horário,
no caso de acúmulo de cargos e comprovante de aprovação
no último concurso objeto da eleição;
5- Outras informações poderão ser obtidas na própria Unidade
Escolar.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAPELA DO
SOCORRO
COMUNICADO Nº 84, DE 12/02/08
O Secretário Municipal de Educação, conforme o que lhe representou
a Diretora da Diretoria Regional de Educação Capela do
Socorro, divulga a abertura de inscrições para o cargo de DIRETOR
DE ESCOLA (Parágrafo Único do art. 25 da Portaria
SME nº 4.925/04), no CEI JARDIM NOVO PARELHEIROS, situado
na Rua Terezinha Prado de Oliveira, nº 52, Jardim Novo
Parelheiros, telefone: 5920-8840, na seguinte conformidade:
1 - Inscrições na própria Unidade Educacional, nos dias 19, 20
e 21/02/08, das 09:00h às 16:00 horas;
2 - Data da Reunião do Conselho do CEI: 22/02/08, às 13:00
horas;
3 - Condições para preenchimento do cargo:
a) ser Coordenador Pedagógico efetivo, ou integrante da
Classe II da Carreira do Magistério Municipal de São Paulo;
b) curso de graduação em Pedagogia, ou Pós-Graduação em
Educação;
c) experiência mínima de 03(três) anos no Magistério.
4- No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar comprovação
de que detém as condições necessárias para preenchimento
do cargo, e ainda, proposta de trabalho, cópia reprográfica
do último demonstrativo de pagamento, atestado de horário,
no caso de acúmulo de cargos e comprovante de aprovação
no último concurso objeto da eleição;
5 - Outras informações poderão ser obtidas na própria Unidade
Educacional.


