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A-)DIRETORIA DE ENSINO: 

 

 

COMUNICADO DE CADASTRO EMERGENCIAL: A Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba 

comunica que estarão abertas as inscrições de cadastro emergencial, de 01 a 05 de junho 

de 2015, no Plantão da Supervisão, nos horários das 9h às 12h e das 14h às 17h, 

EXCLUSIVAMENTE para professores habilitados e/ou qualificados nas diversas áreas de 

deficiência, para atendimento em sala de recursos, serviços itinerantes e função de 

professor interlocutor de libras, desde que:  

1) Sejam devidamente habilitados, com curso de Pedagogia, Licenciatura Plena ou 

Normal Superior e especialização com no mínimo de 120 horas na área da 

deficiência que pretende atuar (Deficiência Visual, Auditiva, Intelectual, 

Transtorno Global de Desenvolvimento – TGB); 

2) Portadores de diplomas de nível médio, exclusivamente com habilitação em 

magistério, com curso de especialização; 

3) Portadores de Licenciatura, Pedagogia, Normal Superior, Bacharel, Tecnólogo ou 
Estudantes de Ensino Superior (com comprovante de matrícula), com cursos de 

atualização de, no mínimo de 30 horas, na área da modalidade da necessidade 

especial que pretende atuar; 

4) Habilitados ou qualificados conforme descrito acima, que comprovem experiência de 
no mínimo de 3 (três) anos de instituições especializadas, de notória idoneidade 

com atuação exclusiva na área da necessidade especial que pretenda atuar. 

 

 

 

B-)ESCOLA: 

 

 

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 até 11/06/2015. Para o 2º Semestre a partir de 

03/08/2015. Retirar lista de documentos necessários na escola. Maiores informações: Rua 

do Rosário, 272 – Centro. Telefone 19 – 3422-0096. A idade mínima para o Ensino 

Fundamental e Ensino Médio é de 18 anos completos.  

 

 

EE PROF. EDUIR BENEDICTO SCARPPARI 

 

Licitação de Cantina Escolar   

A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da EE Prof. Eduir Benedicto 

Scarppari situada a Rua Lutero Luiz nº150, Alvorada I, Piracicaba, torna público a 

Abertura do Processo de Licitação para a administração dos serviços de Cantina Escolar 

da referida escola e comunica aos interessados que as instruções deverão ser retiradas 

no endereço acima, no período de 19/05/2015 à 03/06/2015 no horário das 8:30 às 17:30 

horas, mediante comprovação do recolhimento de R$42,50 (quarenta e dois reais e 

cinquenta centavos), correspondente a 2 UFESP’s, em nome da APM junto ao Banco do 

Brasil, agência 6516-1, conta corrente 2553-4, sem devolução. 

As propostas deverão ser encaminhadas em envelopes lacrados para o mesmo local até o 

dia 15 de junho às 17 horas. A abertura dos envelopes contendo as propostas será 

realizada em sessão pública no dia 16/06/2015 às 10:00 horas, nas dependências da 

escola, pela Comissão Julgadora designada pelo Diretor Executiva da APM.  
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