
Concurso público
para professores

A SME abriu um novo concurso público para contratar 3.250
professores de Educação Infantil, Ensino Fundamental I, II e
Médio. As inscrições já podem ser feitas pelo site da Fundação
Getulio Vargas até o dia 17 de outubro. A taxa custa R$ 66,95.
As provas serão aplicadas em janeiro de 2023. 

Futevôlei na quadra de areia



A EMEFM Derville Allegretti, na DRE Jacanã/ Tremembé,
inaugurou uma quadra de areia na área externa da escola. Os
estudantes estão aproveitando o local para praticar esportes
como vôlei de praia, futevôlei, e em breve, beach tennis. Até
brincadeiras recreativas também acontecem por lá, como é o
caso das crianças do Fundamental I que gostam de fazer
castelos de areia.

Gestão transparente
Para finalizar: A SME recebeu o Selo de Transparência de
Boas Práticas de Gestão concedido pela Controladoria Geral
do Município. O prêmio é uma forma de incentivar e premiar
órgãos da Prefeitura de São Paulo com melhor desempenho
nos quesitos de transparência (ativa e passiva), controle
interno e no acompanhamento da implementação do Programa
de Integridade e Boas Práticas.



Boletim da Educação em vídeo

#PraTodosVerem #PraCegoVer 

No cabeçalho: 

Boletim da Educação 

Logo da Secretaria Municipal da Educação 

Edição 67 – 5/08 a 11/09/2022 

A seguir as notícias da semana: 

Uma imagem com uma professora de costas escrevendo na lousa. Acima, a notícia: 

Concurso público para professores 

A SME abriu um novo concurso público para contratar 3.250 professores de educação infantil, ensino
fundamental I, II e médio. As inscrições já podem ser feitas pelo site da Fundação Getulio Vargas até o

Confira as outras edições do Boletim da Educação aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=d14PS-Ahpeg
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/boletim-da-educacao-municipal/


dia 17 de outubro. A taxa custa R$ 66,95. As provas serão aplicadas em janeiro de 2023.  

Duas imagens. Na primeira, seis estudantes jogam futevôlei em uma quadra de areia. Na segunda, nove
estudantes e um professor posam para a foto em uma quadra de areia. Acima a notícia: 

Futevôlei na quadra de areia 

A EMEFM Derville Allegretti, na DRE Jacanã/ Tremembé, inaugurou uma quadra de areia na área
externa da escola. Os estudantes estão aproveitando o local para praticar esportes como vôlei de praia,
futevôlei, e em breve, beach tennis. Até brincadeiras recreativas também acontecem por lá, como é o
caso das crianças do Fundamental 1 que gostam de fazer castelos de areia. 

Duas imagens. Na primeira, é um cartaz institucional escrito "Transparência e boas práticas de gestão"
com um fundo preto, "transparência" está em verde, "e boas" está em branco" e "práticas de gestão" está
em azul.. Acima a notícia: 

Gestão transparente 

Para finalizar: A SME recebeu o Selo de Transparência de Boas Práticas de Gestão concedido pela
Controladoria Geral do Município. O prêmio é uma forma de incentivar e premiar órgãos da Prefeitura de
São Paulo com melhor desempenho nos quesitos de transparência (ativa e passiva), controle interno e
no acompanhamento da implementação do Programa de Integridade e Boas Práticas. 

ASSINATURA: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

https://www.facebook.com/EducaPrefSP
https://www.instagram.com/educaprefsp/
https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/
https://www.youtube.com/EducaPrefSP

