DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO CENTRO SUL
Convocação
A Dirigente Regional de Ensino e a Comissão de Readaptação, convocam, nos termos da Resolução SE 18/2017
e Instrução CGRH 3, de 2017, os Docentes Readaptados Excedentes a comparecerem para atribuição de nova
sede de exercício a ser realizada, conforme segue:
I- Local: Diretoria de Ensino – Região Centro Sul
Dia: 30/05/2017 (terça-feira) - às 10:00 horas.
Rua: Don Antonio Galvão, 95- Vila Gumercindo.
II - INSTRUÇÕES GERAIS
1 - Os docentes convocados deverão comparecer munidos de RG e cópia do Rol de Atividades da Readaptação
emitido pela CAAS.
2 - A chamada para atribuição de sede de exercício obedecerá à ordem de Classificação, de acordo com a
situação funcional do docente, iniciando-se prioritariamente pelos docentes Titulares de Cargo.
3 - Assinada a Ata de Atribuição de Sede de Exercício, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou
troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.
4 - Os convocados que se encontrarem licenciados a qualquer titulo e/ou impossibilitados de comparecerem a
sessão de escolha, deverão ser representados por procurador sob pena de atribuição compulsória da nova sede
de exercício.
5 - Havendo vagas, o docente retardatário poderá ser atendido ao final da atribuição, após manifestação de todos
os inscritos classificados, sendo obedecida a ordem de classificação.
6 - As vagas a serem atribuídas serão as remanescentes da atribuição de sede de exercício aos docentes
readaptados excedentes, no âmbito da Diretoria de Ensino - Região Centro Sul, que ocorrerá em 30/05/2017,
nesta Diretoria, em virtude de adequação aos módulos das respectivas unidades escolares, em conformidade ao
estabelecido no artigo 6ª da Resolução SE 18/2017.
DOCENTES READAPTADOS EXCEDENTES - TITULARES DE CARGO
Nº
01
02

Nome
Sonia Maria Soares
Daniela Aparecida Zanoni Barbosa

RG
16.724.541
26.722.885

CAT
A
A

Pontos
29,978
11,27

DOCENTES READATADOS EXCEDENTES – NÃO EFETIVOS
Nº
01
02

NOME
Mauricio César Rodrigues
Ivoneide Fátima de Moraes

RG
20.400.067-1
20.315.248

CAT
F
F

PONTOS
24,738
19,539

