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Educação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Resolução, de 14-3-2012 

Homologando 

com fundamento no artigo 9º da Lei 10.403, de 6 de julho de 

1971, a Deliberação CEE 111/2012, que Fixa Diretrizes 

Curriculares 

Complementares para a Formação de Docentes para a Educação 

Básica nos cursos de graduação de Pedagogia, Normal 

Superior e 

Licenciaturas, oferecidos pelos estabelecimentos de ensino 

superior 

vinculados ao sistema estadual. 

DELIBERAÇÃO CEE N° 111/2012 

Fixa Diretrizes Curriculares Complementares para a Formação 

de Docentes para a Educação Básica nos Cursos de Graduação 

de Pedagogia, Normal Superior e Licenciaturas, oferecidos 

pelos 

estabelecimentos de ensino superior vinculados ao sistema 

estadual 

O Conselho Estadual de Educação de São Paulo, no uso de 

suas atribuições, em conformidade com o disposto no inciso 

XIX 

do artigo 2º, da Lei Estadual N.º 10.403/1971, com 

fundamento no 

inciso V, art. 10 e inciso II, art. 52 da Lei 9394/96, e 

considerando 

o que consta na Indicação CEE 78/2009 e Indicação CEE 

112/2012, 

aprovada na Sessão Plenária de 01 de fevereiro de 2012, 

DELIBERA: 

TÍTULO I 

DA FORMAÇÃO DOCENTE 

Art. 1º - A formação de docentes para a educação básica nos 

Cursos de Pedagogia, Normal Superior e de Licenciatura far-

se-á de 

acordo com o que dispõem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e 

nos termos desta Deliberação. 

Art. 2º - para os fins da formação de docentes, a educação 

básica será dividida em quatro etapas, a saber: 

I - educação infantil; 

II - anos iniciais do ensino fundamental 

III - anos finais do ensino fundamental 

IV – ensino médio 

Art. 3º – a formação de professores poderá ser feita num 



mesmo curso para: 

I – anos iniciais do ensino fundamental, compreendendo do 

1º 

ao 5º ano, e pré-escola; 

II – anos finais do ensino fundamental, compreendendo do 6º 

ao 9º ano, e ensino médio. 

Parágrafo único – a formação de professores para creches e 

para a educação especial e a de profissionais não docentes 

para as 

creches serão objeto de regulamentações próprias. 

CAPÍTULO I 

DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA a PRÉ ESCOLA e ANOS INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Art. 4º - A carga total dos cursos de formação de que trata 

este capítulo terá, conforme a legislação em vigor, no 

mínimo 3.200 

(tres mil e duzentas) para o Curso de Pedagogia e 2.800 

(duas mil e 

oitocentas) horas para o Curso Normal Superior, assim 

distribuídas: 

I – 800 (oitocentas) horas para formação científico-

cultural; 

II - 1.600 (mil e seiscentas) horas para formação 

didáticopedagógica 

específica para a pré- escola e anos iniciais do ensino 

fundamental; 

III - 400 (quatrocentas) horas para estágio supervisionado; 

IV – 400 (quatrocentas) horas do Curso de Pedagogia para a 

formação de docentes para as demais funções previstas na 

Resolução 

CNE/CP n. 01/2006. 

Art. 5º - A formação científico-cultural tem por objetivo 

ampliar 

a formação obtida no ensino médio e aprofundar os conteúdos 

a 

serem ensinados na pré-escola e anos iniciais do ensino 

fundamental 

e incluirá na estrutura curricular: 

I – estudos da Língua Portuguesa falada e escrita, da 

leitura, 

produção e utilização de diferentes gêneros de textos, 

indispensáveis 

para o trabalho em sala de aula e para o registro e 

comunicação 

de sua experiência docente; 

II – estudos de Matemática necessários tanto para as 

atividades 

de ensino como para o uso e produção de indicadores e 

estatísticas educacionais; 

III- estudos de História sobre a constituição das grandes 

divisões 



sócio-políticas tanto do Brasil como do mundo globalizado; 

IV – estudos de Ciências Naturais incluindo a compreensão 

da 

evolução da vida, do corpo humano e seu crescimento, da 

saúde 

e da doença; 

VI- utilização das Tecnologias da Comunicação e Informação 

(TICs) como recurso pedagógico e ferramenta para o próprio 

desenvolvimento 

intelectual e profissional; 

VII – ampliação e enriquecimento da cultura geral incluindo 

experiências curriculares diversificadas que propiciem 

acesso, 

conhecimento e familiaridade com instituições e 

manifestações 

culturais, artísticas e científicas. 

Art. 6º - A formação didático-pedagógica compreende um 

corpo de conhecimentos educacionais, pedagógicos e 

didáticos com 

o objetivo de garantir aos futuros professores de pré- 

escola e dos 

anos iniciais do ensino fundamental competências 

especificamente 

voltadas para a prática da docência e da gestão do ensino: 

I- compreensão da História da Educação e da evolução 

sóciofilosófica 

das ideias pedagógicas que fundamentam as práticas de 

ensino-aprendizagem nesta etapa escolar; 

II- compreensão da importância dos conhecimentos de 

Psicologia 

do Desenvolvimento e Aprendizagem para conhecer as 

características do desenvolvimento cognitivo, social e 

afetivo de 

crianças e pré adolescentes; 

III- conhecimento do sistema educacional brasileiro e sua 

evolução 

histórica, para fundamentar uma análise crítica e 

comparativa 

da educação escolar no país e no restante do mundo, bem 

como 

para entender o contexto no qual vai exercer sua prática 

docente, 

especialmente no que se refere às etapas da educação 

infantil 

e dos anos iniciais do ensino fundamental da educação 

escolar 

básica brasileira. 

IV – conhecimento e análise das diretrizes curriculares, 

nacionais 

e estaduais, para a educação infantil e o ensino 

fundamental, 



em seus fundamentos e dimensões práticas que orientam e 

norteiam 

as atividades docentes; 

V – domínio e aplicação da Metodologia de Ensino e da 

Didática 

próprias dos conteúdos a serem ensinados, demonstrando ser 

capaz da efetiva transposição didática desses conteúdos de 

modo 

a promover nos futuros alunos as competências e habilidades 

previstas 

para a educação básica, com atenção especial à pré escola e 

aos anos iniciais do ensino fundamental. 

VI – domínio das especificidades da gestão pedagógica 

na pré-escola e nos anos iniciais do ensino fundamental, 

com 

especial ênfase à construção do projeto pedagógico da 

escola e à 

elaboração do plano de trabalho anual e de ensino do 

docente, em 

consonância com o mesmo. 

VI - domínio e aplicação de técnicas de manejo do tempo, 

espaço e organização da classe e de gestão do ensino e da 

aprendizagem, 

que motivem os alunos, dinamizem e imprimam agilidade 

e eficiência ao trabalho de sala de aula. 

VIII - conhecimento, elaboração e aplicação de 

procedimentos 

de avaliação que subsidiem propostas de aprendizagem 

progressiva 

dos alunos; 

IX - interpretação e utilização na prática docente de 

indicadores 

e informações contidas nas avaliações do desempenho escolar 

realizadas pelo Ministério da Educação e pela Secretaria 

Estadual 

de Educação. 

Art. 7º - O estágio supervisionado obrigatório, previsto no 

inciso III do art. 4º, deverá incluir no mínimo: 

I – 200 (duzentas) horas de apoio ao efetivo exercício da 

docência na pré-escola e anos iniciais do ensino 

fundamental; 

II - 100 (cem) horas dedicadas às atividades de gestão do 

ensino, 

nelas incluídas, entre outras, as relativas a trabalho 

pedagógico 

coletivo, conselho de escola, reunião de pais e mestres, 

reforço e 

recuperação escolar, em pré-escola e nos anos iniciais do 

ensino 

fundamental; 



III - 100 (cem) horas de atividades teórico práticas e de 

aprofundamento 

em áreas específicas. 

 

CAPÍTULO II 

DA FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA OS ANOS FINAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL e ENSINO MÉDIO 

Art. 8º - Os cursos para a formação de professores dos anos 

finais do ensino fundamental e do ensino médio deverão 

dedicar, no 

mínimo, 30% da carga horária total à formação didático- 

pedagógica, 

excluído o estágio supervisionado, além da científico-

cultural 

que contemplará um sólido domínio dos conteúdos das 

disciplinas, 

objeto de ensino do futuro docente. 

Art. 9º- a formação científico-cultural incluirá na 

estrutura 

curricular, além dos conteúdos das disciplinas que serão 

objeto de 

ensino do futuro docente, aqueles voltados para o 

atendimento dos 

seguintes objetivos: 

I – estudos da Língua Portuguesa falada e escrita, da 

leitura, 

produção e utilização de diferentes gêneros de textos, 

indispensáveis 

ao trabalho em sala de aula nos anos finais do ensino 

fundamental e no ensino médio e ao registro e comunicação 

de sua 

experiência docente; 

II - utilização das Tecnologias da Comunicação e Informação 

(TICs) como recurso pedagógico e para o desenvolvimento 

pessoal 

e profissional; 

Art.10 – a formação didático-pedagógica compreende um 

corpo de conhecimentos educacionais, pedagógicos e 

didáticos 

com o objetivo de garantir aos futuros professores dos anos 

finais 

do ensino fundamental e ensino médio, as competências 

especificamente 

voltadas para a prática da docência e da gestão do ensino: 

I- compreensão da História da Educação e da evolução 

sóciofilosófica 

das ideias pedagógicas que fundamentam as práticas de 

ensino nesta etapa escolar; 

II- compreensão da importância dos conhecimentos de 

Psicologia 

do Desenvolvimento e Aprendizagem para conhecer as 



características do desenvolvimento cognitivo, social e 

afetivo das 

diferentes etapas da adolescência e da idade adulta; 

III- conhecimento do sistema educacional brasileiro e sua 

evolução histórica, para fundamentar uma análise crítica e 

comparativa 

da educação escolar no país e no restante do mundo, bem 

como para entender o contexto no qual vai exercer sua 

prática 

docente, especialmente no que se refere às etapas dos anos 

finais 

do ensino fundamental e do ensino médio da educação escolar 

básica brasileira; 

IV – conhecimento e análise das diretrizes curriculares 

nacionais 

e estaduais em seus fundamentos e dimensões práticas que 

orientam e norteiam as atividades docentes; 

V – domínio e aplicação da Metodologia de Ensino e da 

Didática 

próprias dos conteúdos a serem ensinados, demonstrando ser 

capaz da efetiva transposição didática desses conteúdos de 

modo a 

promover nos futuros alunos as competências e habilidades 

previstas 

para essas etapas da educação básica; 

VI – domínio das especificidades da gestão pedagógica 

nos anos finais do Ensino Fundamental, e no Ensino Médio 

com 

especial ênfase à construção do projeto pedagógico da 

escola e à 

elaboração do plano de trabalho anual e de ensino do 

docente, em 

consonância com o mesmo; 

VII – domínio e aplicação de técnicas de manejo do tempo, 

espaço e organização da classe; e de gestão do ensino e da 

aprendizagem 

que motivem os alunos, dinamizem e imprimam agilidade 

e eficiência ao trabalho de sala de aula; 

VIII conhecimento, elaboração e aplicação de procedimentos 

de avaliação que subsidiem propostas de aprendizagem 

progressiva dos alunos; 

IX - interpretação e utilização na prática docente de 

indicadores e informações contidas nas avaliações do 

desempenho 

escolar realizados pelo Ministério da Educação e pela 

Secretaria 

Estadual de Educação. 

Art. 10 - o estágio supervisionado obrigatório deverá 

incluir, 

no mínimo: 

I – 200 (duzentas) horas de apoio ao efetivo exercício da 



docência nos anos finais do ensino fundamental e no ensino 

médio; 

ensino 

nelas incluídas, entre outras, as relativas a trabalho 

pedagógico 

coletivo, conselho de escola, reunião de pais e mestres, 

reforço e 

recuperação escolar nos anos finais do ensino fundamental e 

no 

ensino médio. 

III - 100 (cem) horas de atividades teórico práticas e de 

aprofundamento 

em áreas específicas. 

 

TITULO II 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 12 – As alterações curriculares definidas por esta 

Deliberação 

aplicam-se às turmas ingressantes a partir do 1º semestre 

de 2013 e no que couber às demais turmas, resguardando-se o 

direito dos alunos. 

Parágrafo único - As alterações decorrentes da presente 

norma 

serão motivo de análise nos processos de reconhecimento e 

renovação 

do reconhecimento dos cursos correspondentes. 

Art. 13 - Esta Deliberação entra em vigor na data da 

publicação 

de sua homologação pela Secretaria de Estado da Educação, 

revogando-se as disposições em contrário, em especial, a 

Deliberação 

CEE nº 78/08. 

São Paulo, 01 de fevereiro de 2012 

a) Eunice Ribeiro Duhram Relatora 

a) Guiomar Namo de Mello Relatora 

a) Rose Neubauer Relatora 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, 

a presente Deliberação. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 01 de fevereiro de 2012. 

HUBERT ALQUERES Presidente 

DELIBERAÇÃO CEE N.º 111/12 – Publicado no D.O. Em 

03/02/2012 - Seção I - Página 46 

PROCESSO CEE 651/2006 – Reautuado em 27/06/11 

INTERESSADA 

Conselho Estadual de Educação 

ASSUNTO 

Formação dos Profissionais Docentes – Estabelece Diretrizes 

Complementares 

RELATORAS 

Conselheiras Eunice Ribeiro Durham, Guiomar Namo de 



Mello e Rose Neubauer 

INDICAÇÃO CEE 

N.º 112/2012 - CP - Aprovado em 01/02/2012 

CONSELHO PLENO 

1. RELATÓRIO: 

Em dezembro de 2008 este Colegiado, após intensos 

estudos e debates, e com fundamento no art. 10 da LDB, em 

especial em seu inciso V, estabeleceu normas complementares 

para a formação docente em cursos de educação superior 

vinculados 

ao sistema de ensino do estado de São Paulo, por meio 

da Indicação CEE 78/2008 e Deliberação CEE 78/2008. Ambas 

foram aprovadas por este Colegiado em 03/12/2008, 

publicadas 

em D.O. de 04/12/2008 e homologadas por Resolução SEE de 

16/02/09, conforme D.O. de 17/02/2009. 

No entanto, a partir da análise dos Projetos Pedagógicos 

apresentados pelas instituições que oferecem cursos de 

formação 

docente, a Câmara de Educação Superior aprofundou 

suas reflexões, juntamente com Conselheiros da Câmara de 

Educação Básica, concluindo ser necessário rever alguns 

pontos 

da Deliberação CEE 78/2008 mantendo-se naquilo que couber a 

Indicação CEE 78/2008. 

Cabe registrar aqui a importância da Indicação CEE 78/2008 

contemplando o histórico dos estudos, as análises sobre as 

questões que envolvem a formação docente, assim como os 

princípios e fundamentos que permanecem vigentes. 

Finalmente, além dos Conselheiros que participaram da 

elaboração 

da norma de 2008, cumpre registrar a contribuição dos 

Conselheiros da CES e CEB para o Projeto de Deliberação que 

ora apresentamos, em especial os Professores Ana Luísa 

Restani, 

Angelo Luiz Cortelazzo e Neide Cruz. 

2. CONCLUSÃO 

Dessa forma, propomos ao Conselho Pleno a aprovação do 

anexo Projeto de Deliberação, ficando mantida a Indicação 

CEE 

78/2008, no que se refere aos seus princípios e 

fundamentos. 

São Paulo, 01 de fevereiro de 2012 

a) Eunice Ribeiro Durham Relatora 

a) Consª Guiomar Namo de Mello Relatora 

a) Consª Rose Neubauer Relatora 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, 

a presente Indicação. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 01 de fevereiro de 2012. 

HUBERT ALQUERES Presidente 



INDICAÇÃO CEE N.º 112/12 – Publicado no D.O. Em 

03/02/2012 - Seção I - Página 46 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Votei a favor da Deliberação mas com restrições à nova 

forma com que os incisos dos artigos 4° e 8° foram 

redigidos. 

na redação original, se exigia o “domínio” das competências 

e conhecimentos de diferentes áreas do conhecimento 

indispensáveis 

ao trabalho em sala de aula. A nova redação, substituiu 

esse “domínio” por “estudos” o que pode levar a uma 

interpretação 

errônea de que a simples colocação de uma disciplina na 

matriz curricular garantirá a apropriação da respectiva 

competência, o que não é verdadeiro. 

a) Cons. Angelo Luiz Cortelazzo Conselheiro 

 

 

 

Despacho do Secretário, de 29-02-2012 

Processo: 1560/0000/2007 

Interessado: GABINETE DO SECRETARIO 

Assunto: Pagamento de diárias. 

Em face do que consta dos autos, considero autorizado 

em caráter excepcional, nos termos do parágrafo 2º, do 

artigo 

8º, do Decreto 48.292/2003, o pagamento de diárias que 

ultrapassem 

o limite estabelecido no mesmo artigo no período de 

fevereiro/2012, respeitando o valor correspondente a uma 

vez a 

restituição mensal aos servidores abaixo: 

VAGNER LARA DE ALBUQUERQUE RG 17.680.222 Assistente 

I (com autorização para dirigir) nos dias de 23 a 24; e 25 

a 

26/02/2012 - Guaratingueta. 

 

 

 

 

 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

Portaria CEE/GP 42, de 12-03-2012 

O Presidente do Conselho Estadual de Educação, nos termos 

do Decreto nº 9.887/77, e de conformidade com a Deliberação 

CEE nº 97/2010 e Parecer CEE nº 51/2012 aprovado pelo 

Conselho 

Pleno na reunião realizada em 07-03-2012. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Recredenciar em educação a distância, pelo 

período 



de cinco anos, o SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Transporte/Santo André, mantido pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Transporte, com Cursos de Técnico em 

Transporte 

Rodoviário e Técnico em Logística, com sede à Rua Vereador 

José Nanci, 300, Bairro Jaçatuba, Santo André/SP, Diretoria 

de Ensino de Santo André. 

Art. 2º - Autorizar pelo prazo de dois anos a criação dos 

pólos de educação a distância do SENAT - Serviço Nacional 

de 

Aprendizagem do Transporte/Santo André, abaixo 

relacionados, 

para ministrar Curso de Técnico em Logística e Técnico em 

Transporte Rodoviário: 

1 - Polo em Campinas, Avenida Comendador Aladino Selmi, 

1395, Campinas/SP - DER/Campinas Leste; 

2 - Polo em Jacareí, Av. Humberto de Alencar Castelo Branco 

s/nº Jacareí/SP - DER/Jacareí; 

3 - Polo em Marília, Rodovia SP 333, km 322-440 Marília/ 

SP - DER/Marília; 

4 - Polo em Presidente Prudente, Rodovia Arthur Boigues 

Filho, 585, - Presidente Prudente/SP - DER/Presidente 

Prudente; 

5 - Polo em Ribeirão Preto, Rodovia Anhanguera km 319, 

Ribeirão Preto/SP - DER/Ribeirão Preto; 

6 - Polo em São José do Rio Preto, Av. Abilio Appoloni, 

100, 

São José do Rio Preto/SP - DER/São José do Rio Preto; 

7 - Polo em São Vicente, Av. Dr. Dias Coelho, 801, São 

Vicente/ 

SP - DER/São Vicente; 

8 - Polo em Taubaté, Av. Isauro Moreira nº125, Taubaté/ 

SP - DER/Taubaté. 

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

 

Portaria CEE/GP 43, de 12-03-2012 

O Presidente do Conselho Estadual de Educação, nos termos 

do Decreto nº 9.887/77, e de conformidade com a Deliberação 

CEE nº 97/2010 e Parecer CEE nº 49/2012 aprovado pelo 

Conselho 

Pleno na reunião realizada em 07-03-2012. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar os Cursos de Educação de Jovens e 

Adultos 

de Ensino Fundamental e Ensino Médio, modalidade ensino 

a distância, do Colégio SOER/Araçatuba – SP. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

Publicação 



SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO 

REGIONAL 

DIRETORIA DE ENSINO - 

REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino 

O Dirigente Regional de Ensino da Região de Piracicaba, nos 

termos do decreto 39.902/95 e Resolução SE 76/95, conforme 

o disposto na Deliberação 10/97 e Indicações CEE 9/97 e 

13/97, 

tendo em vista o processo 593/0068/2000 – D.E. Piracicaba, 

expede a presente Portaria: 

Art. 1º - Fica aprovada a nova alteração do Regimento 

Escolar da ETB ENFERMAP ESCOLA TÉCNICA, com sede à Rua 

Benjamin 

Constant, nº 1650, em Piracicaba, SP, mantida pela ETB – 

ESCOLAS 

TÉCNICAS DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 03.890.544/0001-64, 

situada 

à Av. Otaviano Alves de Lima, 4.400, 7º andar, bairro Nossa 

Senhora 

do Ó, em São Paulo – SP. 

Art. 2º - A nova alteração mencionada no artigo anterior, 

refere-se ao Artigo 1º da Alteração Regimental, aprovada 

por Portaria 

do Dirigente Regional de Ensino de 09/01/2012, publicada no 

D.O.E. de 11/01/2012. 

Art. 3º - A Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, 

responsável 

pela supervisão do estabelecimento, zelará pelo fiel 

cumprimento 

das normas contidas no Regimento Escolar, objeto desta 

Portaria. 

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 

publicação. 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA DE FORMAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES 

NO ESTADO DE SÃO PAULO RENATO 

COSTA SOUZA 

Homologando, nos termos da Res.58/2011, o Curso de 

Atualização: 

“Curso de Atualização para Professores de Matemática do 

Ensino Médio”, autorizado pela Portaria de Autorização CENP 

de 

27/12/2011, publicado no DOE de 28/12/2011, realizado no 

período 



de 23/01/2012 a 27/01/2012 com 40 horas em São José dos 

Campos 

/ UNIFESP Campus São José dos Campos. 

 

 

 

 

 

COORDENADORIA DE GESTÃO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Portaria CGEB, de 14-3-2012 

Capacitação 064/2012. 

Convocando: 

os profissionais abaixo relacionados para a Orientação 

Técnica 

“Formação dos Supervisores de Ensino responsáveis pelo 

Projeto 

Jovem de Futuro” nos termos do inciso II, do artigo. 8º, da 

Resolução 

SE nº 58/11. 

Público Alvo: 

2 Supervisores de Ensino 

Diretorias de Ensino- nº de escolas envolvidas 

Americana (12), Barretos (14), Caieiras (14), Caraguatatuba 

(12), Carapicuíba (11), Franca 12, Itapeva (12), 

Itaquaquecetuba 

(11), Jaú (10), Marília (11), Mauá (7), Norte 1 (12), 

Osasco (15), 

Piracicaba (14), Pirassununga (8), Santo André (8), São 

José dos 

Campos (8). 

Público Alvo: 

1 Supervisor de Ensino 

Diretorias de Ensino - nº de escolas envolvidas 

Centro (2), Centro Sul (6), Ribeirão Preto (5), São Vicente 

(4) 

Dia: 21/03/2012 - Horário: das 8h30 às 17h30 

Local: EFAP escola de Formação e Aperfeiçoamento do Estado 

de São Paulo 

“Paulo Renato Costa Souza” 

Rua João Ramalho,nº 1546- Perdizes/SP 

Programa: 808 

Ação: Ensino Médio 

Diária/Transporte – a cargo das Diretorias de Ensino. 
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EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA 

DE ARTICULAÇÃO REGIONAL 

DIRETORIA DE ENSINO - 

REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, 

de 14-03-2012 

Autorizando fruição de licença-prêmio nos termos dos 

Artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, “NR” pela Lei 1048/08 

de 

10-06-2008 a: 

VERA ALICE CASTRO SCHIAVINATO, RG: 6.279.726, Diretor 

de Escola -SQC-II-QM, classificado na EE Profª Olívia 

Bianco, 15 

dias referente a Certidão 234/2005, período de 06-11-2000 a 

04-11-2005. 

 

Admitindo com fundamento no artº 10 do Decreto 

24.948/85, Luzia Degasperi Stenico, RG. 16.343.097 para a 

partir de 18-01-1982 ocupar a função de Professor I 

eventual, 

na EE Dr. Samuel de Castro Neves em Piracicaba. 

 

Admitindo com fundamento no artº 10 do Decreto 

24.948/85, Luzia Degasperi Stenico, RG. 16.343.097 para a 

partir de 10-02-1983 ocupar a função de Professor I 

eventual, 

na EE Dr. Samuel de Castro Neves em Piracicaba. 

 

Admitindo com fundamento no artº 10 do Decreto 

24.948/85, Luzia Degasperi Stenico, RG. 16.343.097 para a 

partir de 03-05-1984 ocupar a função de Professor I 

eventual, 

na EE Dr. Samuel de Castro Neves em Piracicaba. 

 

Admitindo com fundamento no artº 10 do Decreto 

24.948/85, Luzia Degasperi Stenico, RG. 16.343.097 para a 

partir de 15-04-1985 ocupar a função de Professor I 

eventual, 

na EE Dr. Samuel de Castro Neves em Piracicaba. 

(Publicado para acerto de vida funcional) 

 

 

 

 

 

 



Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e 

Médio 

Portarias do Diretor de Escola, de 14-03-2012 

EE Comendador Luciano Guidotti 

Autorizando fruição de licença prêmio nos termos dos 

artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, "NR" pela Lei 1048/08 

de 10 de junho de 2008 a: ANGELO DONIZETE MARCHI , RG 

15.780.101-9, PEB-II, SQC-II-QM, 15 dias referente ao 

período 

de 31/05/2005 a 29/05/2010, Certidão nº 0184/2010 - PULP nº 

0553/0068/2010. 

 

EE Prof. Alcides Guidetti Zagatto 

Autorizando fruição de Licença Prêmio nos termos dos 

Artigos 213 e 214 da Lei 10261/68, “NR” pela Lei 1048/08 de 

10 de junho de 2008 a: Eraide Estevam de Arruda Toledo , RG 

12.202.554, Agente de Serviços Escolares, SQC-I-QAE-SE, 30 

dias 

referentes ao período de, 17/12/2002 a 15/12/2007 Certidão 

n° 

202/2011, PULP nº 542/0068/2003. 

 

 

 

 

COORDENADORIA DE GESTÃO 

DE RECURSOS HUMANOS 

Portaria do Coordenador, de 14-3-2012 

Concedendo, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 21 A 

24, DA LEI COMPLEMENTAR N 836, DE 30-12-1997, ALTERADA 

PELA LEI COMPLEMENTAR N 958, DE 13-09-2004, a EVOLUCAO 

FUNCIONAL, PELA VIA NAO-ACADEMICA, a PARTIR DAS DATAS 

MENCIONADAS, AOS SERVIDORES DO QUADRO DO MAGISTERIO 

A SEGUIR RELACIONADOS: 

DIRETORIA DE ENSINO-REGIAO DE PIRACICABA 

VANESSA SEPPELFELD FERES, RG=24.190.198, 

RS=9047189, 

PROFESSOR EDUCACAO BASICA II, SQF-I-QM, EVCD, FAIXA- 

2, NIVEL-II, 

UA=10778-EE JURACY NEVES DE MELLO FERRACCIU PROFESSOR, 

EM PIRACICABA, a PARTIR DE 17 / 03 / 2005 (P. 

00047/0068/12); 

DIRETORIA DE ENSINO-REGIAO DE PIRASSUNUNGA 

IZILDINHA APARECIDA TANGERINO, RG=16.422.689, 

RS=5519408, 

PROFESSOR EDUCACAO BASICA II, SQC-II-QM, EVCD, 

FAIXA-2, NIVEL-III, 

COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 21 A 24, DA LEI COMPLEMENTAR 

N 836, DE 30-12-1997, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 

N 958, DE 13-09-2004, a EVOLUCAO FUNCIONAL, 

PELA VIA NAO-ACADEMICA, a PARTIR DAS DATAS MENCIONADAS, 



AOS SERVIDORES DO QUADRO DO MAGISTERIO A SEGUIR 

RELACIONADOS: 

DIRETORIA DE ENSINO-REGIAO DE PIRACICABA 

ADILSON GRANDINO, RG=18.135.439, RS=10277950, 

PROFESSOR EDUCACAO BASICA II, SQC-II-QM, FAIXA-1, 

NIVEL-III, EV-CD, 

UA=43116-EE JOSE MARTINS DE TOLEDO PROFESSOR, 

EM PIRACICABA, ESTRUTURA-II, a PARTIR DE 14-10-2011 

(P. 00817/0068/06); 

 

 

 

 

Educação I 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

-DIR. ENS. REGIAO DE PIRACICABA 

PORTARIA DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 

CONTRATANDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 13 DO DECRETO 

54.682 DE 13-08-2009, PARA EXERCER A FUNCAO DOCENTE: 

-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- 

-HELIO ALMEIDA MANFRINATO JUNIOR, RG 5968624, 

EE SUD MENNUCCI, F/N=01-IV A PARTIR DE 06-03-2012 

-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II- 

-MARILENE APARECIDA STELLA, RG 21347081, 

EE RIO BRANCO-BARAO, F/N=01-I A PARTIR DE 04-02-2012 

-RENATA SCARANARI MARDEGAM, RG 16518263, 

EE DARIO BRASIL-DR, F/N=01-I A PARTIR DE 29-02-2012 

EXTINGUINDO, a PEDIDO DOS INTERESSADOS, COM FUNDAMENTO 

NO INCISO I DO ARTIGO 8 DA LEI COMPLEMENTAR 

1093/2009, o CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO CELEBRADO 

COM OS SERVIDORES A SEGUIR: 

-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II- 

-JUSTINA MARCIA PORTO, RG 28031820, F/N=01-I, 

EE JETHRO VAZ TOLEDO-PROF, CTD.92/2012, PUB 14-02- 

2012, VIG 09-03-2012 


