DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE ARARAQUARA
Comunicado
Edital de Credenciamento para Programa de Educação nas Prisões - PEP2019.
Considerando o disposto na Resolução SE 65/2017, em conjunto com o
disposto no Decreto 57.238, de 17-08-2011, e na Resolução Conjunta SE-SAP2, de 30-12-2016, Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região
de Araraquara, torna pública a abertura de inscrições para o processo de
credenciamento de docentes não efetivos interessados em atuar nas classes e
aulas em funcionamentos nos estabelecimentos penais jurisdicionados a esta
Diretoria de Ensino, na seguinte conformidade:
I – Do Objetivo:
Assegurar a oferta de escolarização de ensino fundamental e médio para jovens
e adultos reclusos em estabelecimentos penais.
II - Do Projeto Pedagógico:
Será desenvolvido na modalidade de Educação de Jovens e Adultos,
caracterizando-se basicamente pela oferta de curso fundamental, anos iniciais e
finais e ensino médio; pela instalação de classes multisseriadas de presença
flexível, por uma organização curricular que se desenvolverá por meio de eixos
temáticos e áreas, que visarão promover uma efetiva interação entre os
conteúdos formais previstos e as experiências de vida que singularizam esses
jovens e adultos.
III – UNIDADE PRISIONAL – ESCOLA VINCULADORA – MUNICÍPIO
Centro de Ressocialização Feminino de Araraquara - E.E. Profº Victor Lacorte Araraquara
Centro de Ressocialização Masculino de Araraquara - E.E. Profº Victor Lacorte
- Araraquara
Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira - E.E. Profº Victor Lacorte Araraquara
IV – Do Credenciamento:
1- Datas, horários e locais: Dias: 23, 24 e 25 de setembro de 2019.
Horário: 09hm às 12h e das 14hm às 16h00
Local: Diretoria de Ensino de Araraquara, sito à R. Gonçalves Dias, 291 - Centro,
Araraquara - SP, 14801-290 - Fone: (16) 3301-1060
2- Requisitos:
a) Estar cadastrado para ministrar aulas na Diretoria de Ensino da Região de
Araraquara para o ano letivo de 2019;

b) Ser docente OFA – Estável, Categoria F e Categoria O com contrato vigente
e candidato a contração
c) Ter optado, no ato da inscrição na Secretaria Digital, pela modalidade
Projetos;
d) Ser portador de diploma de curso de Licenciatura Plena ou de certificado de
conclusão do referido curso; ou
e) Ser portador de diploma do curso de Bacharel ou de certificado de conclusão
do referido curso; ou
f) Ser portador de diploma do curso de Tecnólogo de nível superior ou de
certificado de conclusão do referido curso; ou
g) Ser aluno de Último Ano, regularmente matriculado em curso superior de
licenciatura, bacharelado ou tecnólogo, com declaração de matrícula atualizada.
3) Documentação:
No ato da inscrição para credenciamento o interessado deverá apresentar a
documentação abaixo:
a) Requerimento de inscrição devidamente preenchido pelo candidato, conforme
Anexo II;
b) Comprovante de Inscrição no Processo de Atribuição 2019;
c) RG (cópia acompanhada do original);
d) CPF (cópia acompanhada do original);
e) Diploma de curso de Licenciatura Plena ou Certificado de conclusão do
referido curso e respectivo Histórico Escolar (cópias acompanhadas dos
originais) ou
f) Diploma de curso de Bacharelado ou Certificado de conclusão do referido
curso e respectivo Histórico Escolar (cópias acompanhadas dos originais) ou
g) Diploma de curso de Tecnólogo de nível superior ou Certificado de conclusão
do referido curso e respectivo Histórico Escolar (cópias acompanhadas dos
originais) ou
h) Atestado/declaração de matrícula em 2019 atualizado para alunos de: curso
superior de licenciatura, bacharelado ou tecnólogo, expedido pela instituição de
ensino superior que estiver oferecendo o curso (original);
i) Atestado de tempo de serviço em Unidade Prisional (assinado pelo Diretor de
Escola), data base 30-06-2018, conforme Anexo I.
V – Da classificação:
O resultado do credenciamento de docentes para atuar no Programa de
Educação nas Prisões – PEP será divulgado no dia 27-09-2019 no site da
Diretoria de Ensino- Regional de Araraquara

VI – Da atribuição
Na atribuição será ofertada as aulas:
Local – Salão Nobre da Diretoria de Ensino- Região de Araraquara
Data – 02-10-2019 Horário – 09h00
VII – Das disposições finais:
1) Poderá realizar credenciamento os candidatos que apresentarem os
documentos exigidos neste Edital no ato da inscrição. Posteriormente não será
realizada juntada de documentação.
2) A classificação dos docentes para atuar no Programa será publicada no site
da Diretoria de Ensino de Araraquara.
3) O ato de Credenciamento no Programa de Educação nas Prisões implica na
aceitação, por parte do candidato, de todas as disposições constantes no
presente Edital, bem como do Regimento Escolar das Escolas Vinculadoras e
conhecimento da legislação específica.
4) Aos docentes que tiverem aulas atribuídas no PEP – Programa de Educação
nas Prisões aplica-se o artigo 5º da Resolução Conjunta SE/SAP 2, de 30-122016 e o Documento Normativo de Ações – Rol de procedimentos na área da
Educação do Sistema Prisional, de janeiro de 2013.
- Para participar do processo de atribuição de aulas do programa de educação
nas Prisões no ano de 2019 o interessado, docente não efetivo, deverá estar
devidamente inscrito para 2019, nos termos da L.C. 1093/2009 e devidamente
classificados no processo seletivo dos candidatos à contratação para 2019.
- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Supervisores de Ensino
e Dirigente Regional de Ensino.

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE ARARAQUARA
INSCRIÇÃO Nº:
ANEXO II - INSCRIÇÃO DE DOCENTES PARA PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS
CREDENCIAMENTO – PROGRAMA DE ENSINO NAS PRISÕES - 2019
Nome:
D.N.:
RG:
CPF:
Dependentes:
Email:
Endereço:
Cidade:
Estado:
Fone Residencial: ( )
Fone Celular: ( )
Possui Acúmulo de Cargo: ( ) Sim ( )Não - Esfera Pública:
Situação Funcional: ( ) Categoria:
( ) Candidato a Contratação
Campo de Atuação: ( ) PEB I – Classe
( ) PEB II - Aulas
Curso Superior: Licenciatura ( )
Bacharel ( )
Aluno de Último Ano ( )
Qual:
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DA DIRETORIA DE
ENSINO
HABILITAÇÃO:
( ) Portador de Diploma do Curso de Licenciatura Plena ou Certificado do Referido Curso;
( ) Portador de Diploma do Curso de Bacharel ou Certificado de Conclusão do Referido
Curso;
Portador de Diploma do Curso Tecnólogo de Nível Superior ou Certificado de Conclusão do
Referido Curso;
( ) Aluno regularmente matriculado, cursando em 2019, Curso Superior de Licenciatura,
Bacharelado ou Tecnólogo.
Início ....../......./..........
Término ......../........./..........
Entidade: ( ) Pública
( ) Particular
Graduado:
( ) Sim Habilitado em:
( ) Não Qualificado em:
DOCUMENTAÇÃO:
( ) Requerimento de inscrição devidamente preenchido pelo candidato, conforme Anexo
II;
( ) Comprovante de Inscrição no Processo de Atribuição 2019
( ) RG
( ) CPF
( ) Diploma de curso de Licenciatura Plena ou Certificado de conclusão do referido curso e
respectivo Histórico Escolar (cópias acompanhadas dos originais) ou
( ) Diploma de curso de Bacharelado ou Certificado de conclusão do referido curso e
respectivo Histórico Escolar (cópias acompanhadas dos originais) ou
( ) Diploma de curso de Tecnólogo de nível superior ou Certificado de conclusão do referido
curso e respectivo Histórico Escolar (cópias acompanhadas dos originais) ou
( ) Atestado/declaração de matrícula em 2019 atualizado para alunos de: curso superior de
licenciatura, bacharelado ou tecnólogo, expedido pela instituição de ensino superior que
estiver oferecendo o curso (original);
( ) Atestado de tempo de serviço (assinado pelo Diretor de Escola), data base 30-06-2018,
conforme Anexo I.
Pontuação:
Data:
/
/ 2019
Assinatura do Candidato:
Data:
/
/ 2019
Carimbo e Assinatura do Responsável:

