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Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 

 

28 – São Paulo, 122 (190) 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 05-10- 

2012 

Convocando 

nos termos da Resolução SE 61/2012, c/c art. 8º, II da 

Resolução 

SE 58/2011, 01 (um) professor referente ao componente 

curricular de Física de cada unidade escolar jurisdicionada 

por 

esta DER, para a Orientação Técnica “Conhecendo os Espaços 

das Ciências da Natureza - Física: Interações com a 

Prática”, 

capacitação 5819/2012, à ser realizada aos 11-10-2012, das 

8:30h às 17: 30h no Instituto de Química da USP situado à 

Avenida 

Prof. Lineu Prestes, 748, Bl. 3, Butantã, São Paulo. 

nos termos da Resolução SE 61/2012, c/c art. 8º, II da 

Resolução 

SE 58/2011, 01 (um) professor referente ao componente 

curricular de Química de cada unidade escolar 

jurisdicionada por 

esta DER, para a Orientação Técnica “Conhecendo os Espaços 

das Ciências da Natureza - Química: Interações com a 

Prática”, 

capacitação 5820/2012, à ser realizada aos 11-10-2012, das 

8:30h às 17: 30h no Instituto de Química da USP situado à 

Avenida 

Prof. Lineu Prestes, 748, Bl. 3, Butantã, São Paulo. 

 

 

Ratificando 

o processo 1011/0068/2012 na modalidade Dispensa de 

licitação com fundamento no inciso II do artigo 24 da Lei 

8.666/93 a favor da empresa VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, nos 

termos do artigo 26 da Lei 8.666/93. 

o processo 1022/0068/2012 na modalidade Dispensa de 

licitação com fundamento no inciso II do artigo 24 da Lei 

8.666/93 a favor da empresa VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, nos 

termos do artigo 26 da Lei 8.666/93. 

 

 

 



COORDENADORIA DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

30 – São Paulo, 122 (190) 

Despacho do Coordenador, de 05-10-2012 

Concurso de Remoção de Suporte Pedagógico – Supervisor 

de Ensino/2012 

I - Candidatos que recorreram do indeferimento da inscrição 

por União de Cônjuges: 

1- Mantido o indeferimento: 

- Por contrariarem o § 3º, artigo 5º do Decreto 

55.143/2009: 

1.1 - pleiteiam municípios divergentes do órgão de 

classificação 

do cargo ou da função do cônjuge: 

SUPERVISOR DE ENSINO - MUNICÍPIO / DE 

Eliana Dezontine Santeiro de Campos – Bragança Paulista/ 

Bragança Paulista; Perla Paulo Pires – Itapecerica da 

Serra/ 

Itapecerica da Serra; Rosemi Maria Paulino da Silva – 

Ourinhos/ 

Ourinhos 

1.2 - Município pleiteado não é o da Diretoria de Ensino, 

sede do cargo dos candidatos: 

SUPERVISOR DE ENSINO - MUNICÍPIO / DE 

Ednilde de Campos Xavier Oliveira – Iguape/São Vicente; 

Francisco de Assis Leonel Teixeira – Urânia/Jales; Inês 

Alves 

Almeida – Presidente Venceslau/Santo Anastácio; Leonor de 

Brito Cartoce – Saltinho/Piracicaba; Marcia Elisabete 

Scarassati 

Vicentin – Paulínia/Sumaré; Marcos Aparecido Vargas- 

Ribeirão 

dos Índios/Santo Anastácio; Marli Aparecida da Silva Vicoti 

– 

Pedranópolis/Fernandópolis; Solange Cristina Prado de 

Barros 

– Ubatuba/Caraguatatuba 

2 - Por contrariarem o artigo 11 da Resolução SE 95/2009: 

- vedada a juntada de documentos, após a efetivação do ato 

de inscrição por União de Cônjuges: 

SUPERVISOR DE ENSINO - MUNICÍPIO / DE 

Marcos Aparecido Vargas - Ribeirão dos Índios/Santo 

Anastácio 

3 - Candidato que teve revisto o deferimento da inscrição 

por união de cônjuges à vista de recursos de terceiros: 

- mantida deferida a inscrição de acordo com inciso II, 

artigo 5º do Decreto 55.143/2009- o cônjuge ocupa cargo e 

não função: 

SUPERVISOR DE ENSINO-MUNICÍPIO/DE 

Eric Klinke Alves Coelho – Sorocaba/Sorocaba 



II - Relação dos candidatos que recorreram da avaliação 

dos títulos: 

1 - Feita a revisão, nada a alterar: 

Adriana Monteiro Piromali Guarizo; Ana Regina Martins; 

Aparecida dos Santos Saraiva Rocha; Arlete Jane Ferreira; 

Carla 

Valéria Farias Lima; Claudia Helena Brito Pedrozo; Denise 

das 

Neves Rodrigues; Deise Cristina Siqueli; Elaine Hecht 

Sposito; 

Elida Rejane Budiski Herculani; Eliza Redondo Ferreira; 

Everson 

Maciel Jorge; Iracema do Carmo Soares Vieira de Paula; 

Iranilde 

Ferreira Miguel; João Batista dos Santos; Marcia Elisabete 

Scarassati 

Vicentin; Maria Luiza Machado Menten; Maria Matilde 

Reis de Abreu; Marli Aparecida da Silva Vicoti; Marta Maria 

Salmazo; Patrícia Crisitina Amorim de Carvalho; Renata 

Cristina 

Ribeiro; Rosângela Aparecida Prates Tavares Ávila; 

Rosângela 

Ruiz Gomes; Sandra de Fátima Tavares Rodrigues Tonon; Sonia 

Pinatto Sores; Vera Balbino da Silva; Vilma Medeiros 

Scalizze 

2 - Feita a revisão, passam a ter os pontos especificados: 

Ana Lúcia de Barros Pereira Furquim – 0,64; Arlete Jane 

Ferreira – 17,11; Carla Ceriani – 4,34; Cristiane Groppo – 

5,52; 

Daniela Aparecida Guedes de Paula – 4,15; Daniela Cristina 

Guion Moreira – 3,46; Eliezer Pedroso da Rocha – 10,57; 

Fátima 

Regina Preti – 10,48; Irmes Mary Moreno Roque Mattara – 

6,14; 

Ivanete Menegon Waldmann – 6,63; Jorge Antonio Coutinho 

– 1,34; Luciene Maria dos Santos Dotoli – 5,63; Luciene 

Pereira Paiva Marchioreto – 9,62; Márcia de Castro – 0,54; 

Maíra Cardoso Takahashi – 18,24; Maria Aparecida Laureano 

Buzato – 16,91; Maria da Glória Urbano Azenha – 11,84; 

Maria 

de Fátima Moises Tobal – 20,22; Marisa Aparecida Barbosa 

Pereira- 3,22; Milton Pinheiro de Oliveira – 12,81; Renata 

Valeria 

Vilela de Oliveira – 9,63; Rosangela Cristina Caldas 

Quintas – 

19,25, Rosangela de Fátima Huber – 2,84; Roseli Lara 

Martins 

Aguirra-3,48; Suzana Auxiliadora Roso Mesquita – 1,68; 

Valeria 

Cristina Galdeano Rueda – 12,06; 

3- Pontuação alterada em cumprimento à liminar concedida 



- Mandado de Segurança 0044781- 31.2012.8.26.0053, da 14º 

Vara da Fazenda Pública de São Paulo: 

Denisdea Battigaglia Guilherme – 3,66 

4 - No magistério (em dias): 

Fátima Regina Preti- 8131; 

Deborah Dias Souza – 5518 

Maria Aparecida Laureano Buzato – 10790 

III- Candidatos que tiveram revisto seus pontos à vista de 

recursos de terceiros: 

1 - Feita a revisão, nada a alterar: 

Adriana Juliano Mendes de Campos; Ana Paula de Quadros 

Coquemala; Daniela Isabel Taipeiro; Erika Lopes Henares 

Peres; 

Inara Josepetti D’ Aquino Simões; Lilian Cesar Herrera 

Timporim; 

Marcia Suzana Pinto Zoccal; Maria do Carmo Correa Serra 

Fernandes; 

Marisete Maria Alarcon Guimarães; Maristela Romano; 

Monica Hanl; Simone Andrela; Deiziani da Silva; Ozelia 

Alves 

da Silva; Regina Aparecida Padilha Moncinhatto Bolzan; 

Silvia 

Helena Sola Gimenes; Simone Aparecida Pimenta Raimo; Vania 

Maria Soares 

 

 

 

São Paulo, 122 (190) – 31 

Comunicado CGRH 9, de 05-10-2012 

CONCURSO de REMOÇÃO CLASSE DE SUPORTE PEDAGÓ- 

GICO/2012 

PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO / INDICAÇÕES e RELAÇÃO 

de VAGAS - DIRETOR DE ESCOLA 

O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos 

Humanos com fundamento no Decreto 55.143, publicado no 

D.O. de 11-12-2009 e na Resolução SE 95, publicada no D.O. 

de 

12-12-2009, torna pública a abertura de inscrições, a 

relação de 

vagas e as orientações quanto aos procedimentos de 

inscrições 

e indicações do Concurso de Remoção da Classe de Suporte 

Pedagógico/2012 – Diretor de Escola. 

Fica vedada a inscrição para o concurso em questão, de 

integrante da classe que se encontre na condição de 

readaptado 

ou, por união de cônjuges, de candidato que tenha se 

removido 

nesta modalidade, antes de transcorridos 5 (cinco) anos, 

salvo 



se o cônjuge for removido ex officio, ou tiver provido novo 

cargo 

em outro município. 

O candidato deverá fazer todas as indicações pretendidas 

no momento da inscrição. 

Efetivada a inscrição, com as devidas indicações, o 

candidato 

não mais poderá desistir de sua participação no concurso, 

a qualquer título. 

I - Das Inscrições 

1. A inscrição será recebida, somente via Internet, no 

sistema 

GDAE, no período 08/10 a 15/10 /2012, iniciando-se às 9h do 

dia 08-10-2012 e encerrando-se às 23h59 do dia 15 de 

outubro 

2012, horário de Brasília. 

1.1 Serão utilizados para inscrição os dados constantes no 

Cadastro Funcional da Secretaria da Educação; 

1.2 O tempo de efetivo exercício no cargo / função, 

prestado 

até 30-06-2012 será obtido junto ao cadastro funcional e 

de freqüência, estando o candidato isento da apresentação 

de 

qualquer documento. 

1.3 para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar 

o GDAE, endereço: 

http:/drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet/, 

no link pertinente ao evento e seguir as instruções ali 

contidas. 

1.4 O candidato que ainda não tenha ou tenha esquecido 

o login e a senha do sistema GDAE, deverá clicar em “Manual 

para Acesso ao Sistema”, e seguir as orientações ali 

contidas. 

2. No período acima determinado, o candidato que se 

inscrever por União de Cônjuge e/ou possuir Títulos, deverá 

entregar ao superior imediato os documentos de UC (Atestado 

original e xerocópia da Certidão de Casamento / Escritura 

Pública de convivência marital), bem como cópias 

reprográficas 

de títulos (Diploma Doutorado / Mestrado, Certificado 

Especialização 

/ Aperfeiçoamento), para fins de classificação – artigo 5º 

do Decreto 55.143/09. 

3. O candidato deverá indicar: 

3.1 Modalidade da inscrição: Remoção ou Remoção/Reserva 

(exclusivamente adido) 

3.2 Tipo de inscrição: Títulos ou União de Cônjuges; 

3.2.1 O candidato inscrito por União de Cônjuges concorrerá 

também por Títulos. 

4. Os dados pessoais, funcionais do candidato, contidos no 

“Requerimento de Inscrição”, permanecerão inalterados. 



4.1 caso seja detectada inconsistência de informações, os 

campos pré-preenchidos somente poderão ser alterados pela 

respectiva Diretoria de Ensino, devendo o candidato 

efetivar sua 

inscrição e comunicar o superior imediato. 

4.2 se a inconsistência de informações permanecer, o 

candidato poderá solicitar correção e encaminhar, somente 

via Internet, no período determinado para RECONSIDERAÇÃO, 

apresentando ao superior imediato documentos 

comprobatórios, 

se for o caso, que justifiquem quaisquer alterações. 

II - Das Vagas 

As Vagas Iniciais retratam a situação existente na Unidade 

Escolar – data base 09-09-2012 – inciso VI deste 

Comunicado, 

também disponíveis para consulta no site da Imprensa 

Oficial: 

www.imprensaoficial.com.br, na seguinte ordem: 

1. Coordenadoria/DER/Município/Código da unidade escolar/ 

nº de vagas 

III – Das Indicações 

1. O candidato poderá indicar todas as unidades que sejam 

de seu interesse, mesmo que não apresentem vagas iniciais, 

considerando vagas potenciais que poderão surgir no 

decorrer 

do evento. 

2. Na página de “Indicações”, o candidato selecionará as 

unidades, para onde pretende remover-se, em ordem 

rigorosamente 

preferencial e seqüencial, fazendo constar: 

2.1 ordem geral de preferência; 

2.2 código da unidade escolar/ nome da Unidade Escolar 

2.3 – município 

3. Quando inscrito por UC para o município de São Paulo, 

o candidato deverá registrar, obrigatoriamente, nas 

quadrículas 

correspondentes, todas as Diretorias de Ensino em ordem de 

preferência, 

utilizando os códigos a seguir: 01-Norte 1 / 02-Centro 

/ 04-Norte 2 / 05-Leste 5 / 07- Leste 1 / 08-Leste 4 / 10-

Leste 2 / 

11-Leste 3 / 12-Centro Oeste / 14-Sul 2 / 16-Centro Sul / 

17-Sul 

1 / 18-Sul 3. 

4. A CONFIRMAÇÃO da inscrição (requerimento e indicações) 

deverá ser efetuada somente na certeza de que todos os 

dados informados estão corretos. 

5. Ao “CONFIRMAR” e ENCAMINHAR a indicação de unidades 

escolares, não mais será permitido ao candidato a alteração 

de quaisquer dados. 

6. Não haverá recurso para a retificação de cadastramento 



de indicações. 

IV – DOS TÍTULOS 

1. O campo pertinente à Avaliação estará inabilitado para 

o candidato. 

2. Serão utilizados dados constantes no Sistema de Cadastro 

Funcional e de Freqüência da Secretaria da Educação: 

2.1 para pontuação dos títulos, Tempo de Serviço – data 

base 30 /06 /2012 

2.1.1 como titular de Cargo, objeto de inscrição; 

2.1.2 como titular de Cargo, na atual unidade de 

classificação; 

2.1.3 como designado em cargo objeto de inscrição, 

anteriormente 

ao ingresso 

2.2 para fins de Desempate: 

2.2.1 tempo de serviço no Magistério Oficial da SE – 

Database 

30/06 /2012 

2.2.3 número de filhos 

2.2.4 maior idade 

3. Durante o período de inscrição, o candidato deverá 

apresentar ao superior imediato, para comprovação, os 

títulos 

que possuir: Doutorado, Mestrado, Especialização (360h) 

e/ou 

Aperfeiçoamento (180h); 

3.1 para fins de desempate, apresentar, caso não tenha 

sido solicitada a inclusão de dependentes no cadastro 

funcional: 

Certidão de nascimento de filhos menores de 21 anos ou 

Dependentes 

para Imposto de Renda. 

V - Das Disposições Finais 

1. Ao transmitir o requerimento de inscrição e o documento 

de Indicações, poderá gerar o protocolo de inscrição, 

devendo o 

candidato, providenciar a impressão do mesmo. 

2. O candidato concorre com as vagas iniciais e com as 

vagas potenciais, as quais surgirão em decorrência das 

vagas 

pertencentes aos candidatos inscritos na remoção, desde que 

atendidos. 

3. Ao preencher a “PÁGINA DE INDICAÇÕES”, o candidato 

deverá ter o máximo de atenção no que diz respeito à 

localização 

das Unidades Escolares indicadas, pois estão vedadas 

inclusões, 

exclusões, substituições, alterações de ordem e 

retificações 

de indicações. 

4. Candidato que, no período de inscrição, compreendido 



entre 08/10 a 15-10-2012, não proceder à indicação de pelo 

menos uma unidade escolar, terá automaticamente a inscrição 

indeferida no concurso, inclusive os inscritos por união de 

cônjuges. 

5. A documentação a ser entregue pelo candidato ao 

superior imediato no período de 08/10 a 15-10-2012, deverá 

estar acondicionada em envelope devidamente identificado e 

com todos os itens relacionados de forma clara, 

permanecendo 

arquivado no Posto de Inscrição, no caso Diretoria de 

Ensino de 

classificação do candidato para análise e avaliação. 

6. A Secretaria da Educação não se responsabilizará por 

inscrições não recebidas, em decorrência de problemas 

técnicos, 

falhas ou congestionamento de linhas de comunicação, bem 

como de outros fatores que inviabilizem a transferência de 

dados. 

7. A Classificação dos inscritos será publicada no Diário 

Oficial 

do Estado, por competência do Órgão Setorial de Recursos 

Humanos / SE. 

8. Da classificação caberá reconsideração dirigida ao 

Dirigente 

Regional de Ensino, no prazo de 3 (três) dias, contados da 

publicação da classificação. 

9. O candidato inscrito que vier a se readaptar no decorrer 

do concurso terá a inscrição indeferida. 

10. A Relação de Vagas encontra-se disponível no CADERNO 

SUPLEMENTO do Diário Oficial, publicado na mesma data. 

 

 

São Paulo, 122 (190) – 31 

Comunicado CGRH 8, de 05-10-2012 

CONCURSO de REMOÇÃO DO QUADRO DE APOIO ESCOLAR 

/ 2012 

PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO E INDICAÇÕES E RELAÇÃO 

DE VAGAS 

O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos 

Humanos, com fundamento na Lei 7.698/1992, lei Complementar 

1141/2011, Decreto 58.027/2012 e Resolução SE 79/2012, 

torna pública a abertura de inscrições e as orientações 

quanto 

aos procedimentos de inscrições e indicações do Concurso 

de Remoção do Quadro de Apoio Escolar - 2012 – Agente de 

Organização Escolar, Agente de Serviços Escolares, 

Secretário de 

Escola e Assistente de Administração Escolar. 

Fica vedada a inscrição para o concurso ao integrante 

do Quadro de Apoio Escolar que se encontre na condição de 

readaptado. 



Não poderá participar por união de cônjuges, o candidato 

que tenha se removido nesta modalidade, antes de 

transcorridos 

5 (cinco) anos, exceto o funcionário cujo cônjuge tenha 

sido removido ex officio, ou tiver provido novo cargo em 

outro 

município, desde que apresente cópia da publicação em D.O. 

O candidato deverá fazer todas as indicações pretendidas 

no momento da inscrição. 

Efetivada a inscrição, com as devidas indicações, o 

candidato 

não mais poderá desistir de sua participação no concurso, 

a qualquer título. 

I - Das Inscrições 

1. A inscrição será recebida, somente via Internet, no 

sistema 

GDAE, no período 08/10 a 15-10-2012, iniciando-se às 9h do 

dia 08-10-2012 e encerrando-se às 23h59 do dia 15-10-2012, 

horário de Brasília. 

1.1 Serão utilizados para inscrição os dados constantes no 

Cadastro Funcional da Secretaria da Educação; 

1.2 A data-base da contagem de tempo de serviço e da 

ponderação de títulos apresentados será em 31-12-2011 - 

artigo 

8º do Decreto 58.027/2012, sendo que os dados serão obtidos 

junto ao cadastro funcional e de freqüência, estando o 

candidato 

isento da apresentação de qualquer documento. 

1.3 para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar 

o GDAE, endereço: 

http:/drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet/, 

no link pertinente ao evento e seguir as instruções ali 

contidas. 

2. O candidato que ainda não tenha ou tenha esquecido 

o login e a senha do sistema GDAE, deverá clicar em “Manual 

para Acesso ao Sistema”, e seguir as orientações ali 

contidas. 

2.1 No período acima determinado, o candidato que se 

inscrever por União de Cônjuge e/ou possuir títulos, deverá 

entregar ao superior imediato os documentos de UC (Atestado 

original e xerocópia da Certidão de Casamento / Escritura 

Pública de convivência marital), bem como cópias 

reprográficas 

de títulos (diploma de curso de nível superior, exceto para 

Assistente de Administração Escolar, Certificado 

Especialização 

/ Aperfeiçoamento), para fins de classificação – artigo 8º 

do 

Decreto 58.027/2012. 

3. O candidato deverá indicar: 

3.1 Modalidade da inscrição: Remoção 



3.2 Tipo de inscrição: Títulos ou União de Cônjuges; 

3.2.1 no caso de união de cônjuges, o município sede da 

unidade/órgão de classificação do cargo/função do cônjuge 

3.2.2 o candidato inscrito por união de cônjuges concorrerá 

simultaneamente por títulos 

4. Os dados pessoais, funcionais do candidato, contidos no 

“Requerimento de Inscrição”, permanecerão inalterados. 

4.1 caso seja detectada inconsistência de informações, os 

campos pré-preenchidos somente poderão ser alterados pela 

respectiva Diretoria de Ensino, devendo o candidato 

efetivar sua 

inscrição e comunicar o Diretor de Escola. 

4.2 se a inconsistência de informações permanecer, o 

candidato poderá solicitar correção e encaminhar, somente 

via 

Internet, no período determinado para RECONSIDERAÇÃO, 

apresentando 

ao superior imediato documentos comprobatórios, se 

for o caso, que justifiquem quaisquer alterações, para 

posterior 

encaminhamento à respectiva Diretoria de Ensino. 

II - Das Vagas 

As Vagas Iniciais retratam a situação existente na unidade 

escolar – data base 09-09-2012, e ficarão disponíveis para 

consulta no site da Imprensa Oficial: 

www.imprensaoficial.com. 

br, na seguinte ordem: 

- Diretoria de Ensino / Município - Código da Unidade 

Escolar 

- Nome da Unidade Escolar – n.º vagas 

III – Das Indicações 

1. O candidato poderá indicar todas as unidades que sejam 

de seu interesse, até o limite de 2.970 indicações, mesmo 

que 

não apresentem vagas iniciais, considerando vagas 

potenciais 

que poderão surgir no decorrer do evento. 

2. Na página de “Indicações”, o candidato selecionará as 

unidades, para onde pretende remover-se, em ordem 

rigorosamente 

preferencial e seqüencial, fazendo constar: 

2.1 ordem geral de preferência; 

2.2 código da unidade escolar / nome da unidade escolar; 

2.3 município; 

3. Quando inscrito por UC para o município de São Paulo, 

o candidato deverá registrar, obrigatoriamente, nas 

quadrículas 

correspondentes, todas as Diretorias de Ensino em ordem de 

preferência, utilizando os códigos a seguir: DER 01-Norte 1 

/ 



02-Centro / 04-Norte 2 / 05-Leste 5 / 07- Leste 1 / 08-

Leste 4 / 

10-Leste 2 / 11-Leste 3 / 12-Centro Oeste / 14-Sul 2 / 16-

Centro 

Sul / 17-Sul 1 / 18-Sul 3. 

4. A CONFIRMAÇÃO da inscrição (requerimento e indicações) 

deverá ser efetuada somente na certeza de que todos os 

dados informados estão corretos. 

5. Ao “CONFIRMAR” e ENCAMINHAR a indicação de 

unidades, não mais será permitido ao candidato a alteração 

de 

quaisquer dados. 

6. Não haverá recurso para a retificação de cadastramento 

de indicações. 

7. Terminada a inscrição, o candidato poderá imprimir o 

Protocolo de Inscrição e Indicações. 

IV – DOS TÍTULOS 

1. O campo pertinente à Avaliação estará inabilitado para 

o candidato. 

2. Serão utilizados dados constantes no Sistema de Cadastro 

Funcional e de Freqüência da Secretaria da Educação: 

2.1 para pontuação dos títulos, Tempo de Serviço – data 

base 31-12-2011 

2.1.1 – como titular de Cargo, objeto de inscrição; 

2.1.2 - tempo de serviço prestado no serviço público 

estadual 

anteriormente ao ingresso no cargo de que é titular. 

2.1.3 - número de classes em funcionamento na unidade 

escolar de classificação do cargo; 

2.2 para fins de Desempate: 

2.1.1 tempo de serviço exercido no cargo/função, expresso 

em dias, na classe a que pertence; 

2.2.2 tempo de serviço prestado ao Estado na unidade de 

classificação do cargo 

2.2.3 encargos de família (dependentes) 

2.2.4 maior idade 

3. Durante o período de inscrição, o candidato deverá 

apresentar ao superior imediato, para comprovação, os 

títulos 

que possuir: Diploma de curso nível superior, exceto para 

Assistente de Administração Escolar, Especialização (360h) 

e/ou 

Aperfeiçoamento (180h); 

3.1 para fins de desempate, apresentar, caso não tenha 

sido solicitada a inclusão de dependentes no cadastro 

funcional: 

Certidão de nascimento de filhos menores de 21 anos ou 

Dependentes 

para Imposto de Renda. 

V - Das Disposições Finais 

1. Ao transmitir o requerimento de inscrição e o documento 



de Indicações, poderá gerar o protocolo de inscrição, 

devendo o 

candidato, providenciar a impressão do mesmo. 

2. O candidato concorre com as vagas iniciais e com as 

vagas potenciais que são geradas com a liberação das vagas 

dos 

candidatos inscritos na remoção, desde que atendidos. 

3. Ao preencher a “PÁGINA DE INDICAÇÕES”, o candidato 

deverá ter o máximo de atenção no que diz respeito à 

localização e características das unidades indicadas, pois 

estão 

vedadas inclusões, exclusões, substituições, alterações de 

ordem 

e retificações de indicações. 

4. Candidato que, no período de inscrição, compreendido 

entre 08/05 a 15-10-2012, não proceder à indicação de pelo 

menos uma unidade, terá automaticamente a inscrição 

indeferida 

no concurso, inclusive os inscritos por união de cônjuges. 

5.1 A documentação a ser entregue pelo candidato ao 

superior imediato no período de 08/05 a 15-10-2012, deverá 

estar acondicionada em envelope devidamente identificado e 

com todos os itens relacionados de forma clara. 

5.2 Os envelopes com todos os documentos anexados, 

devidamente preenchidos, deverão ser encaminhados pelo 

superior imediato ao Posto de Inscrição (Diretoria de 

Ensino) 

para análise e avaliação. 

6. A Secretaria da Educação não se responsabilizará por 

inscrições não recebidas, em decorrência de problemas 

técnicos, 

falhas ou congestionamento de linhas de comunicação, bem 

como de outros fatores que inviabilizem a transferência de 

dados. 

7. A Classificação dos inscritos será publicada no Diário 

Oficial 

do Estado, por competência do Órgão Setorial de Recursos 

Humanos / SE. 

8. Da classificação caberá reconsideração dirigida ao 

Dirigente 

Regional de Ensino, no prazo de 3 (três) dias, contados da 

publicação da classificação. 

9. O candidato inscrito que vier a se readaptar no 

decorrer do concurso terá a inscrição indeferida. 

10. A Relação de Vagas encontra-se disponível no CADERNO 

SUPLEMENTO do Diário oficial, publicado na mesma data 
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Comunicado CGRH 8, de 05-10-2012 

CONCURSO de REMOÇÃO DO QUADRO DE APOIO ESCOLAR 

/ 2012 

PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO E INDICAÇÕES E RELAÇÃO 

DE VAGAS 

O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos 

Humanos, com fundamento na Lei 7.698/1992, lei Complementar 

1141/2011, Decreto 58.027/2012 e Resolução SE 79/2012, 

torna pública a abertura de inscrições e as orientações 

quanto 

aos procedimentos de inscrições e indicações do Concurso 

de Remoção do Quadro de Apoio Escolar - 2012 – Agente de 

Organização Escolar, Agente de Serviços Escolares, 

Secretário de 

Escola e Assistente de Administração Escolar. 

Fica vedada a inscrição para o concurso ao integrante 

do Quadro de Apoio Escolar que se encontre na condição de 

readaptado. 

Não poderá participar por união de cônjuges, o candidato 

que tenha se removido nesta modalidade, antes de 

transcorridos 

5 (cinco) anos, exceto o funcionário cujo cônjuge tenha 

sido removido ex officio, ou tiver provido novo cargo em 

outro 

município, desde que apresente cópia da publicação em D.O. 

O candidato deverá fazer todas as indicações pretendidas 

no momento da inscrição. 

Efetivada a inscrição, com as devidas indicações, o 

candidato 

não mais poderá desistir de sua participação no concurso, 

a qualquer título. 

I - Das Inscrições 

1. A inscrição será recebida, somente via Internet, no 

sistema 

GDAE, no período 08/10 a 15-10-2012, iniciando-se às 9h do 

dia 08-10-2012 e encerrando-se às 23h59 do dia 15-10-2012, 

horário de Brasília. 

1.1 Serão utilizados para inscrição os dados constantes no 

Cadastro Funcional da Secretaria da Educação; 

1.2 A data-base da contagem de tempo de serviço e da 

ponderação de títulos apresentados será em 31-12-2011 - 

artigo 

8º do Decreto 58.027/2012, sendo que os dados serão obtidos 

junto ao cadastro funcional e de freqüência, estando o 

candidato 

isento da apresentação de qualquer documento. 

1.3 para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar 

o GDAE, endereço: 

http:/drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet/, 



no link pertinente ao evento e seguir as instruções ali 

contidas. 

2. O candidato que ainda não tenha ou tenha esquecido 

o login e a senha do sistema GDAE, deverá clicar em “Manual 

para Acesso ao Sistema”, e seguir as orientações ali 

contidas. 

2.1 No período acima determinado, o candidato que se 

inscrever por União de Cônjuge e/ou possuir títulos, deverá 

entregar ao superior imediato os documentos de UC (Atestado 

original e xerocópia da Certidão de Casamento / Escritura 

Pública de convivência marital), bem como cópias 

reprográficas 

de títulos (diploma de curso de nível superior, exceto para 

Assistente de Administração Escolar, Certificado 

Especialização 

/ Aperfeiçoamento), para fins de classificação – artigo 8º 

do 

Decreto 58.027/2012. 

3. O candidato deverá indicar: 

3.1 Modalidade da inscrição: Remoção 

3.2 Tipo de inscrição: Títulos ou União de Cônjuges; 

3.2.1 no caso de união de cônjuges, o município sede da 

unidade/órgão de classificação do cargo/função do cônjuge 

3.2.2 o candidato inscrito por união de cônjuges concorrerá 

simultaneamente por títulos 

4. Os dados pessoais, funcionais do candidato, contidos no 

“Requerimento de Inscrição”, permanecerão inalterados. 

4.1 caso seja detectada inconsistência de informações, os 

campos pré-preenchidos somente poderão ser alterados pela 

respectiva Diretoria de Ensino, devendo o candidato 

efetivar sua 

inscrição e comunicar o Diretor de Escola. 

4.2 se a inconsistência de informações permanecer, o 

candidato poderá solicitar correção e encaminhar, somente 

via 

Internet, no período determinado para RECONSIDERAÇÃO, 

apresentando 

ao superior imediato documentos comprobatórios, se 

for o caso, que justifiquem quaisquer alterações, para 

posterior 

encaminhamento à respectiva Diretoria de Ensino. 

II - Das Vagas 

As Vagas Iniciais retratam a situação existente na unidade 

escolar – data base 09-09-2012, e ficarão disponíveis para 

consulta no site da Imprensa Oficial: 

www.imprensaoficial.com. 

br, na seguinte ordem: 

- Diretoria de Ensino / Município - Código da Unidade 

Escolar 

- Nome da Unidade Escolar – n.º vagas 
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CENTRO DE CONVÊNIOS 

Resumo de Termos de Convênio 

Autorização do Governador: Decreto 51.673/2007 

Convenentes: Secretaria de Estado da Educação e os 

Municípios relacionados a seguir: 

Objeto: – Ação compartilhada entre a SECRETARIA e o 

MUNICÍPIO, visando assegurar a continuidade da implantação 

e o 

desenvolvimento do Programa de Ação de Parceria Educacional 

Estado-Município para o Atendimento do Ensino Fundamental, 

mediante a transferência de alunos e de recursos materiais 

e o afastamento do pessoal docente, técnico e 

administrativo, que implicará 

no repasse de recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da 

Educação-FUNDEB, correspondentes ao número de matrículas 

assumidas pelo Município. 

Proc. SE Município Parecer CJ/SE Parecer CEE Recursos a 

serem repassados pela SE/ 

FUNDEB 2012 - R$ 

Estimativa de reembolso durante vigência 

do convênio - R$ 

Data da Assinatura 

7510/12 PM de Porto Feliz 1446/12 333/12 -0- 7.982.804,73 

02-10-2012 

7509/12 PM de Santo Expedito 1447/12 333/12 -0- 186.505,35 

20-09-2012 

8085/12 PM de Taiúva 1534/12 333/12 -0- 1.659.974,82 27-09-

2012 
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DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 05-10- 

2012 

Cessando, a partir de 04-10-2012 no uso da competência 

conferida pelo Decreto 39.902/95, os efeitos da Portaria 

publicada 



em 09-03-2012 na parte que designou o docente abaixo 

identificado para exercer a função de Diretor de Escola, 

nos 

termos do artº 22 da LC 444/85, combinado com a Resolução 

SE 88/2011, a docente: 

Graziela M. de Camargo Barros Dalla Villa, RG 15.233.489- 

0, Professor Educação Básica II, SQC-II-QM-SE, designada na 

EE 

DR. JORGE COURY, em Piracicaba - D.E. - Região de 

Piracicaba. 

 

 

Designando a partir de 04-10-2012, de acordo com o 

Decreto n 39.902/95 e com fundamento no artº 22 da LC 

444/85, 

combinado com a Res. SE 88/11, para exercer as funções de 

Supervisor de Ensino: 

Graziela M. de Camargo Barros Dalla Villa, RG 15.233.489- 

0, Professor Educação Básica II, SQC-II-QM-SE, classificada 

na EE 

Edson Rontani, em Piracicaba, para substituir em cargo 

vago, na 

Diretoria de Ensino de Piracicaba, D.E. – Região de 

Piracicaba. 

O Dirigente Regional de Ensino – Região de Piracicaba de 

acordo com a competência conferida pelo § 2º do artº 5º do 

Decreto 43.409/98, designa com fundamento nos artºs. 4º e 

7º 

do Decreto 43.409/98, com NR do Decreto 57.670/2011, para 

exercer as funções de vice-diretor de escola em 

substituição, 

fazendo jus a 40 horas semanais, o docente MARIA REILZA DE 

MACEDO BARREIRA- RG. 14.981.662-5 – PEB-II, SQF-I-QM-SE, 

classificada na EE Edson Rontani, em Piracicaba – Diretoria 

de Ensino Região de Piracicaba, para exercer as funções na 

EE Monsenhor Jeronymo Gallo, em Piracicaba – Diretoria de 

Ensino Região de Piracicaba, no período de 03-09-2012 a 02-

10- 

2012, no impedimento de Lorival Junior Toninho Pattini – 

RG. 

21.772.421, em virtude de estar em férias. 

O Dirigente Regional de Ensino – Região de Piracicaba de 

acordo com a competência conferida pelo § 2º do artº 5º do 

Decreto 43.409/98, designa com fundamento nos artºs. 4º e 

7º 

do Decreto 43.409/98, com NR do Decreto 57.670/2011, para 

exercer as funções de vice-diretor de escola em 

substituição, 

fazendo jus a 40 horas semanais, o docente MIRELA BETHIOL - 

RG. 19.444.252-4 – PEB-II, SQC-II-QM-SE, classificada na EE 

Prof 



Eduir Benedicto Scarpari, em Piracicaba – Diretoria de 

Ensino 

Região de Piracicaba, para exercer as funções na EE Prof. 

Elias 

de Mello Ayres, em Piracicaba – Diretoria de Ensino Região 

de 

Piracicaba, no período de 01-10-2012 a 30-10-2012, no 

impedimento 

de Zuleika Cristina Massucato Barbosa – RG. 16.886.310, 

em virtude de estar substituindo Diretor de Escola. 

 

 

 

Apostila do Dirigente Regional de Ensino, 

de 05-10-2012 

Declarando: 

que, o cargo/função atividade do funcionário/servidor 

abaixo 

fica enquadrado na seguinte conformidade, em virtude de 

exoneração em 25-10-2004: 

(C)CONCESSÃO (R)RETIFICAÇÃO (A)ANULAÇÃO 

SIMONE DE OLIVEIRA TOLEDO, RG 8381996, Professor Educação 

Basica II, SQC-II-QM-SE, da EE Prof Abigail Azevedo Grillo: 

R – 28-10-2009 – LC 1097/2009: 

Onde se lê: 01/II; Leia-se: 01/I 

R – 01-01-2010 – Promoção: 

Onde se lê: 02/II; Leia-se: 02/I 

nos termos do artigo 714, inciso III, alínea “a” do Decreto 

17.329/81, combinado com o Decreto 52.833/08, que em 

virtude 

de DIVÓRCIO de EDNA DE FÁTIMA CAMPOS BELTRAME, RG 

21.497.955-6, AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR, SQC-IIQAE- 

SE, passa a assinar: EDNA DE FÁTIMA CAMPOS. 

 

 

 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portaria do Diretor de Escola, de 05-10-2012 

EE Prof. Adolpho Carvalho 

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: MARCIA ALMEIDA BISPO – RG: 20.232.330, PEB 

II, SQC-II-QM-SE, Classificada na EE Prof. Adolpho 

Carvalho, em 

Piracicaba, 30 (trinta) dias, referente ao período de 10-

02-2000 

a 07-02-2005, Certidão 025/2006, PULP 007/2001. 
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Mudando, 

a pedido, a sede de exercício dos interessados abaixo 

relacionados, a fim de desempenharem, como readaptados, 

as atribuições do rol proposto pela CAAS, conforme Súmulas 

publicadas nos DOs mencionados: 

WALMIR BUENO DE CAMARGO, RG 10.235.264, Professor 

Educação Básica II, SQF-I-QM, da unidade de classificação - 

EE 

Prof. Joao Alves de Almeida, para a EE Dr. Prof. João 

Chiarini, 

classificado na EE Prof. Jethro Vaz de Toledo, todas em 

Piracicaba, 

Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba. Súmula 

publicada 

em 20-4-2004 (P. 656/0100/2004. 
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-DIR. ENS. REGIAO DE PIRACICABA 

PORTARIA DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 

DISPENSANDO, a PEDIDO DOS INTERESSADOS, COM FUNDAMENTO 

NO ITEM 1, DO PARAGRAFO PRIMEIRO E DO INCISO 

I, DO ARTIGO 59, DA L.C.180/78 E INCISO I, DO ARTIGO 35 

DA LEI 500/74, OS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS, NAS 

DATAS QUE SEGUEM: 

-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- 

-JOELMA APARECIDA FERNANDES, RG 21363904, 

EE JOSE MARTINS DE TOLEDO-PROF, PUBL 11-05-2007, 

PORT 405/2007, VIG 28-09-2012 

CONTRATANDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 13 DO DECRETO 

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

-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- 

-ANTONIA RAIMUNDA FERREIRA BONFATI, RG 21141756, 

EE EDUIR BENEDICTO SCARPARI-PF, F/N=01-I A PARTIR DE 

25-09-2012 

-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II- 

-AMALIA DETONI BARBOSA, RG 33761200, 

EE RIO BRANCO-BARAO, F/N=01-I A PARTIR DE 01-10-2012 

-VERONICA SABRINA APARECIDA SILVA, RG 40542081, 

EE JARDIM LEVORATO, F/N=01-I A PARTIR DE 27-08-2012 

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 I- 

-ANA ROSA GARCIA FURLAN, RG 32892658, F/N=01-IV, 

EE VICENTE LUIS GROSSO, CTD.508/2012, PUB 04-09-2012, 

VIG 24-09-2012 

-MICHELLE CRISTINA ROSA, RG 45000601, F/N=01-I, 

EE ELIAS DE MELLO AYRES-PROF, CTD.483/2012, PUB 

24-08-2012, VIG 24-09-2012 

-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II- 

-THIAGO VICENTE BONI, RG 43465441, F/N=01-I, 

EE RIO BRANCO-BARAO, CTD.421/2012, PUB 21-06-2012, 

VIG 21-09-2012. 


