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Secretaria de Comunicações

SUBSEDES DEVEM
PARTICIPAR DE CAMINHADA

EM 10 DE NOVEMBRO
Reforçamos orientação de que as 

subsedes da APEOESP devem orga-
nizar os professores para participar da 
I Caminhada que se configurará como 
o Dia Estadual de Luta pela Saúde dos 
Professores em 10 de novembro pró-
ximo, a partir das 8h00, no Parque do 
Ibirapuera. 

Os nomes dos interessados em par-
ticipar devem ser enviados à Presidência 

Serviço: 

DIA ESTADUAL DE LUTA PELA SAÚDE DO PROFESSOR
I CAMINHADA – PERCURSO DE 3 KM

10 DE NOVEMBRO – A PARTIR DAS 8 HORAS
PORTÃO 1 – PARQUE DO IBIRAPUERA

Provas serão realizadas no dia 11 de novembro
A Coordenadoria de Gestão de 

Recursos Humanos da Secretaria de Es-
tado da Educação (ex-DRHU) publicou 
no “Diário Oficial”  de terça-feira, 30, 
Convocação para a realização das pro-
vas do processo de atribuição de aulas 
do ano letivo de 2013. A convocação 
é para os professores admitidos pela 
Lei 500/74 e contratados nos termos 
da Lei Complementar 1093/2009 e os 
candidatos à contratação.

As provas acontecerão no próximo 
dia 11 de novembro em dois períodos 
(leia quadro) e serão compostas de 
80 questões objetivas para o campo 
de atuação aulas; 60 questões para o 
campo de atuação classe, além de 20 
questões referenciadas na bibliografia 
comum a todas as áreas. Educação 
Especial: 80 questões objetivas para o 
campo de atuação Educação Especial, 
20 questões comum a todas as áreas, 
20 questões referenciadas na biblio-
grafia geral da Educação Especial e 40 
questões referentes à bibliografia da 
área de deficiência.

O local das provas deverá ser divulga-
do até o dia  6 de novembro nos sites da 
Secretaria da Educação (www.educacao.
sp.gov.br) ou da Fundação Vunesp (www.
vunesp.com.br). Se o nome do candidato 
que confirmou sua inscrição no GDAE 
(Gestão Dinâ¬mica da Administração Es-
colar) não constar da consulta relativa aos 
locais da prova, o professor deve entrar 
em contato com o “Disque Vunesp”pelo 
telefone (11) 3874-6300, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 20 horas, ou mesmo 
dirigir-se à Diretoria de Ensino onde reali-
zou sua inscrição, de segunda à sexta, das 
9 às 17 horas.

Período das provas:
Dia 11 de novembro:
Manhã – início às 8h30 
(duração: 4 horas)
Campo de atuação: aulas-
-disciplinas:
Alemão
Arte
Biologia
Ciência Físicas e Biológicas

Educação Física
Espanhol
Filosofia
Física
Francês
Geografia
História
Inglês
Italiano
Japonês
Língua Portuguesa
Matemática
Psicologia
Química
Sociologia
Campo de atuação:
Educação Especial

Tarde: Início às 14h30 
(duração 4 horas):
Campo de atuação: classes

É bom ressaltar que os portões 
serão fechados às 8h30 (período da 
manhã) e às 14h30 (tarde). Não será 
permitida a entrada de candidatos re-
tardatários.

através do e-mail presiden@apeoesp.
org.br até às 18 horas desta quinta-feira, 
01 de novembro. 

Ressaltamos ainda que este evento 

não inviabiliza a organização de cami-
nhadas regionais, desde que realizadas 
em outras datas. Todos os participantes 
receberão certificado. 


