
 

SERVIÇOS OFERECIDOS AOS CANDIDATOS PELO CRE MARIO COVAS/EFAP 
 

 
 

O CRE Mario Covas disponibiliza, presencial e a distância, itens da Bibliografia indicada 
para o Concurso de Ingresso 2013 de Educadores PEB I, PEB II, Educação Especial, 
Educação Escolar Indígena, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino da Secretaria de Estado 
da Educação de São Paulo. 

Os itens podem ser consultados por todos os candidatos. 

Os profissionais da Rede Pública Estadual podem, também, emprestar os itens da 
bibliografia constantes no acervo do CRE. 

 
 

      SERVIÇOS PRESENCIAIS 
 

Acesso aos documentos da bibliografia 

Os documentos estão disponíveis para consulta presencial no próprio CRE, na versão 

impressa e virtual.  

 

Espaço para estudo 

Nº de lugares/período: 08 (oito), mediante reserva por telefone.  

 

 

 

SERVIÇOS A DISTÂNCIA 

 

Acesso Virtual às Publicações Institucionais com Links disponíveis 

Nº de estações/período: 5 (cinco). Período por pessoa/dia: 1 (uma) hora, mediante 

reserva por telefone. 

 
 

PROCEDIMENTOS PARA EMPRÉSTIMO (MEDIANTE CADASTRO)  
 

Prazos  

• Itens retirados no CRE: 2 (dois) dias úteis, com possibilidade de renovação desde 

que não haja reserva;  

 

Nº de itens  

• Publicações institucionais: até 3 (três) itens;  

• Livros e artigos: até 3 (três) itens.  

 

Cada usuário pode emprestar um total de 6 (seis) documentos por pedido, respeitado 

o número de itens por tipo de documento, discriminado acima.  

 

COMO SE CADASTRAR 
 

Cadastramento 

 

No CRE: preenchimento de ficha de cadastro; 

 

A distância: preenchimento de ficha de cadastro e envio por fax, 

correio ou e-mail. 

 

 Documentos necessários 

 



No CRE: RG, Comprovante de Residência e Demonstrativo de Pagamento 

(apenas as informações abaixo); 

 

A distância: cópias do RG, Comprovante de Residência e Demonstrativo  

de Pagamento (apenas as informações abaixo) e envio por fax e correio. 

 

CONTATO 
 

Centro de Referência em Educação Mario Covas / EFAP/ SEE 

Endereço: Av. Rio Branco, 1260 

CEP: 01206-001 - São Paulo / SP 

Tels.: (11) 3225-5100 / 5101 

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

Site: www.crmariocovas.sp.gov.br 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 
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