
  
COMUNICADOS DA EDUCAÇÃO 

E-mail: depir@see.sp.gov.br 

Site: http://www.derpiracicaba.com.br 

Telefone PABX: 3437-3340 

Sexta-feira, 10 de Abril de 2015. 

 

 

 

A-)DIRETORIA DE ENSINO: 

 

 

Comunicado 

 

Comunicamos aos Professores Educação Básica I - (Classe) adidos, que haverá sessão de 

atribuição de classe para descaracterização da condição de Adido, na seguinte 

conformidade:  

Dia: 16/04/2015 

Horário: 10:00  horas 

Local: Diretoria de Ensino  

Classes a serem atribuídas: 

3º ano período da tarde – EE Prof. Augusto Saes 

4º ano período da manhã – EE Prof. Augusto Saes 

 Trazer Modelo DRHU - Original 

 

 

A Diretoria de Ensino de Piracicaba informa que haverá nova atribuição de aulas para o 

PROJETO AVENTURAS CURRÍCULO +. 

 

Público alvo: os docentes devidamente inscritos e/ou cadastrados no processo anual de 

atribuição de classes e aulas.  

Os docentes que não se inscreveram para o projeto também poderão participar. 

a) Titular de cargo; 

b) Cat. P,N e F;  

c) Categoria “O” com contrato aberto; 

d) Remanescentes do Concurso para contratação; 

e)Candidatos à contratação; 

f) Inscritos no cadastro emergencial. 

Local: Diretoria de Ensino de Piracicaba 

Dia: 13/04/2015 

Horário: 14h30min. 

 

 

Comunicado 

"Os inscritos no Cadastro Emergencial somente poderão participar da atribuição de 

aulas/classes a partir de 09/04/15" 

 

 

B-)ESCOLA: 

 

 

E.E. “PEDRO DE MELLO” 

 

A Direção da E.E. “Pedro de Mello” convoca os pais, professores, funcionários e 

comunidade para a Assembleia Geral para eleição da nova diretoria e órgãos 

deliberativos e administrativos da Associação de Pais e Mestres, que será realizada nas 

dependências da Unidade Escolar, situada a Rua 16 de julho, nº 288, Tupi, Piracicaba, 

no dia quinze de abril de dois mil e quinze, em primeira chamada às sete horas ; em 

segunda chamada às sete horas e trinta minutos. 

 

 

CEEJA PROF. ANTONIO JOSÉ FALCONE 

 

A Direção comunica que estarão abertas as matriculas para a EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) do Ensino Fundamental e Médio - 1º semestre a partir de 23/02/2015. Retirar 

lista de documentos necessários na escola. 

Maiores informações: Rua do Rosário, 272 – Centro. Telefone 19 – 3422-0096 

mailto:depir@see.sp.gov.br


  
A idade mínima para o Ensino Fundamental e Ensino Médio é de 18 anos completos. 

 

 

C-)AFUSE: 

 
 
A Sub Sede da AFUSE de Piracicaba, informa seus associados, que no dia 17 de abril, estaremos realizando 
Reunião de RUT (Representante de Unidade de Trabalho) com dispensa de ponto, código de afastamento 114 no 
BFE. 
Na ocasião trataremos de assuntos pertinentes à Promoção do QAE, Meritocracia do QSE, Reenquadramento da lei 
1144/2011, proposta salarial. 
A presença do Associado é de suma importância para que a entidade tenha um bom diálogo com a categoria. 
A Reunião será realizada no dia 17 de abril às 09 horas da manhã na sede da APEOESP, à Rua Alferes José 
Caetano, 968 - Centro - Piracicaba.  
Att. Antonio Carlos - Diretor Estadual 
 


