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Decretos 

DECRETO Nº 58.493, 

DE 29 DE OUTUBRO DE 2012 

Suspende o expediente nas repartições públicas 

estaduais nos dias que especifica e dá providências 

correlatas 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuições legais, 

Considerando que a suspensão do expediente nas repartições 

públicas estaduais no próximo dias 16 de novembro 

se revela conveniente à Administração Estadual e ao 

servidor 

público; 

Considerando que o fechamento das repartições públicas 

estaduais deverá ocorrer sem redução das horas de trabalho 

semanal a que os servidores públicos estaduais estão 

obrigados 

nos termos da legislação vigente; e 

Considerando o disposto no artigo 9º da Lei nº 14.485, de 

19 de julho de 2007, do Município de São Paulo, que 

institui o 

feriado municipal do Dia da Consciência Negra, 

 

Decreta: 

Artigo 1º - Fica suspenso o expediente nas repartições 

públicas estaduais no dia 16 de novembro de 2012 - sexta-

feira. 

Artigo 2º - Em decorrência do disposto no artigo anterior, 

os servidores deverão compensar as horas não trabalhadas, 

à razão de 1 (uma) hora diária, a partir de 5 de novembro 

de 

2012, observada a jornada de trabalho a que estiverem 

sujeitos. 

§ 1º - Caberá ao superior hierárquico do servidor 

determinar 

a compensação, em relação a cada um, que se fará de 

acordo com o interesse e a peculiaridade do serviço. 

§ 2º - A não compensação das horas de trabalho acarretará 

os descontos pertinentes ou, se for o caso, falta ao 

serviço correspondente 

ao dia sujeito à compensação. 

Artigo 3º - Fica suspenso o expediente nas repartições 

públicas estaduais sediadas no Município da Capital do 

Estado 

no dia 20 de novembro de 2012 - terça-feira, Dia da 

Consciência 



Negra. 

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no "caput" deste 

artigo às repartições públicas estaduais sediadas em 

municípios 

do Estado que tenham editado lei instituindo como feriado 

municipal o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. 

Artigo 4º - As repartições públicas que prestam serviços 

essenciais e de interesse público, que tenham o 

funcionamento 

ininterrupto, terão expediente normal nos dias mencionados 

neste decreto. 

Artigo 5º - Caberá às autoridades competentes de cada 

Secretaria de Estado e da Procuradoria Geral do Estado 

fiscalizar 

o cumprimento das disposições deste decreto. 

Artigo 6º - Os dirigentes das Autarquias Estaduais e das 

Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público 

poderão 

adequar o disposto neste decreto às entidades que dirigem. 

Artigo 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 29 de outubro de 2012 

GERALDO ALCKMIN 

Mônika Carneiro Meira Bergamaschi 

Secretária de Agricultura e Abastecimento 

Luiz Carlos Quadrelli 

Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 

Tecnologia 

Marcelo Mattos Araujo 

Secretário da Cultura 

Herman Jacobus Cornelis Voorwald 

Secretário da Educação 

Edson de Oliveira Giriboni 

Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos 

Andrea Sandro Calabi 

Secretário da Fazenda 

Silvio França Torres 

Secretário da Habitação 

Saulo de Castro Abreu Filho 

Secretário de Logística e Transportes 

Eloísa de Sousa Arruda 

Secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania 

Bruno Covas 

Secretário do Meio Ambiente 

Rodrigo Garcia 

Secretário de Desenvolvimento Social 

Julio Francisco Semeghini Neto 

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional 

Giovanni Guido Cerri 

Secretário da Saúde 



Antonio Ferreira Pinto 

Secretário da Segurança Pública 

Lourival Gomes 

Secretário da Administração Penitenciária 

Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes 

Secretário dos Transportes Metropolitanos 

Aparecido de Jesus Bruzarosco 

Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da 

Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho 

José Benedito Pereira Fernandes 

Secretário de Esporte, Lazer e Juventude 

José Aníbal Peres de Pontes 

Secretário de Energia 

Marcos Camargo Campagnone 

Chefe de Gabinete, Respondendo pelo Expediente da 

Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano 

David Zaia 

Secretário de Gestão Pública 

Claudio Valverde Santos 

Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da 

Secretaria de Turismo 

Linamara Rizzo Battistella 

Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

Sidney Estanislau Beraldo 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicado na Casa Civil, aos 29 de outubro de 2012. 

 

 

 

Educação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

 

São Paulo, 122 (205) – 47 

Resolução SE 93, de 29-10-2012 

Dispõe sobre o atendimento à demanda escolar do 

ensino médio, para o ano letivo de 2013, nas escolas 

da rede estadual, e dá providências correlatas 

O Secretário da Educação, considerando: 

o esforço empreendido pelo Governo do Estado para assegurar 

a expansão do atendimento do ensino médio gratuito, em 

conformidade 

com os preceitos constitucionais e a legislação vigente; 

a necessidade de definição de diretrizes e procedimentos 

que 

garantam o adequado atendimento à demanda do ensino médio; 

o disposto na Resolução SE nº 74, de 19-7-2012, sobre a 

realização 

do Censo Escolar, no âmbito do Estado de São Paulo, 

resolve: 

Artigo 1º - No processo de atendimento à demanda escolar 



do ensino médio, inclusive na modalidade de educação de 

jovens 

e adultos, para o ano de 2013, as autoridades educacionais, 

à vista 

do cronograma e da ficha de inscrição, constantes, 

respectivamente, 

dos Anexos I e II, que integram esta resolução, deverão 

observar a 

seguinte ordem de prioridade: 

I - alunos concluintes do ensino fundamental da própria 

escola; 

II - alunos concluintes do ensino fundamental de escolas 

públicas, estaduais e municipais, e escolas da rede SESI – 

Serviço 

Social da Indústria/SP; e 

III - demais candidatos ao ingresso ou a cursar qualquer 

série 

do ensino médio, de acordo com a legislação em vigor. 

Parágrafo único – No atendimento de que trata este artigo, 

contemplar-se-ão, preferencialmente, os candidatos com 

residência 

ou endereço indicativo, dentro da área de abrangência da 

unidade 

escolar. 

Artigo 2º - As inscrições de candidatos ao ensino médio e a 

efetivação 

das matrículas nas escolas estaduais serão realizadas, 

exclusivamente, 

por meio do Sistema de Cadastro de Alunos da SE do 

Estado de São Paulo, atendida a seguinte ordem de 

procedimentos: 

I - consulta ao aluno concluinte do ensino fundamental em 

escola pública, municipal ou estadual, ou em escola da rede 

SESI/ 

SP, sobre seu interesse em cursar, no ano de 2013, o ensino 

médio 

em unidade escolar da rede estadual; 

II - definição, no Sistema de Cadastro de Alunos da SE, dos 

concluintes do ensino fundamental de escolas da rede 

estadual ou 

municipal, ou da rede SESI/ SP, que confirmarem o interesse 

por 

matrícula no ensino médio em escola estadual; 

III - inscrição e digitação, no Sistema de Cadastro de 

Alunos da 

SE, de candidatos que não frequentaram escola pública em 

2012 e 

de demais candidatos que pretendam retomar os estudos em 

2013, 

demandantes de vaga em qualquer série do ensino médio, 

inclusive 



na modalidade de educação de jovens e adultos; 

IV - compatibilização entre a demanda e as vagas 

disponíveis; 

V - efetivação da matrícula, no Sistema de Cadastro de 

Alunos 

da SE, dos alunos do Ensino Médio em continuidade de 

estudos e 

dos candidatos inscritos; 

VI - divulgação dos resultados à comunidade escolar, 

afixando 

a listagem com os nomes dos alunos definidos e dos 

candidatos, 

nas escolas de origem, nas escolas de inscrição e nas 

escolas de 

destino das matrículas. 

Parágrafo único - No ato da definição ou da inscrição, de 

que 

tratam os incisos II e III deste artigo, a escola deverá, 

obrigatoriamente, 

proceder à digitação, no Sistema de Cadastro de Alunos 

da SE: 

1 - das escolas estaduais opcionalmente sugeridas pelos 

alunos 

e pelos candidatos, para matrícula no ensino médio em 2013; 

2 - do endereço atualizado do aluno ou candidato, com CEP 

válido e telefone para contato, de modo a possibilitar 

melhor 

alocação da matrícula. 

Artigo 3º - Para efeito do que dispõe esta resolução, 

entendese 

por: 

I - Inscrição por Deslocamento: o procedimento no Sistema 

de Cadastro de Alunos da SE utilizado para registro da 

solicitação 

de mudança de escola, de alunos com matrícula ativa em 

escola 

pública, inclusive na modalidade de educação de jovens e 

adultos, 

que mudaram de endereço residencial antes do início do ano 

letivo 

ou por motivo de trabalho, sendo que a inscrição por 

deslocamento 

só se justifica quando a alteração de endereço inviabilizar 

a permanência 

do aluno na mesma escola; 

II – Inscrição por Transferência: o procedimento no Sistema 

de 

Cadastro de Alunos da SE utilizado para registro da 

solicitação de 

mudança de escola, de alunos com matrícula ativa em escola 

pública, 



inclusive na modalidade de educação de jovens e adultos, 

que 

mudaram de endereço residencial após o início do ano letivo 

ou por 

motivo de trabalho, sendo que a inscrição por transferência 

só se 

justifica quando a alteração de endereço inviabilizar a 

permanência 

do aluno na mesma escola. 

III – Inscrição por Intenção de Transferência: o 

procedimento 

no Sistema de Cadastro de Alunos da SEE utilizado para 

registro da 

solicitação de mudança de escola por vontade própria do 

aluno ou 

preferência de sua família e não por necessidade, sendo que 

não 

é preciso haver mudança de endereço para se efetivar a 

inscrição, 

devendo, no entanto, o aluno permanecer estudando na escola 

pública de origem até o surgimento de vaga na escola 

pretendida, 

quando então será atendido em sua solicitação. 

Artigo 4º - O atendimento à demanda do ensino médio 

observará 

as seguintes diretrizes: 

I - a matrícula deverá respeitar o turno de trabalho do 

aluno, 

inclusive daquele que comprovar ser aprendiz, conforme 

disposto 

no Estatuto da Criança e do Adolescente; 

II - todas as escolas estaduais serão postos de inscrição e 

de 

informações quanto às unidades escolares que oferecem 

ensino 

médio, para melhor orientar os candidatos no momento de sua 

inscrição e sugestão de escolas; 

Artigo 5º - A efetivação da matrícula dos alunos e 

candidatos 

para cursar o ensino médio, inclusive na modalidade de 

educação 

de jovens e adultos, a ser realizada no Sistema de Cadastro 

de 

Alunos da SE, após a digitação da coleta de classes e a 

compatibilização 

demanda/vaga, observará o cronograma constante do Anexo 

I que integra esta resolução. 

Artigo 6º - Na compatibilização das matrículas, as 

Diretorias 

de Ensino deverão utilizar as opções de consulta 

disponíveis no 



Sistema de Cadastro de Alunos da SE, inclusive com a 

verificação 

das escolas sugeridas pelos alunos e candidatos, para fins 

de estudo 

da demanda e alocação das matrículas. 

Artigo 7º - É obrigatória a efetivação das matrículas de 

todos 

os candidatos inscritos. 

Artigo 8º - É vedada a exclusão de matrícula de alunos que 

deixarem 

de comparecer ou abandonarem a escola, sendo obrigatório 

o lançamento desses registros nas opções específicas, 

disponibilizadas 

no Sistema de Cadastro de Alunos da SE. 

§ 1º - Na hipótese de haver candidato cuja matrícula foi 

efetivada e que não compareceu às aulas no período de 30 

(trinta) 

dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia 

letivo, sem 

apresentar justificativa para as ausências, a escola deverá 

efetuar 

o lançamento de “Não Comparecimento” (N.COM) no Sistema de 

Cadastro de Alunos da SE, de forma a liberar a vaga 

reservada. 

§ 2º - Para as matrículas efetivadas após o dia 4 de março 

de 2013, o registro de “Não Comparecimento” (N.COM) do 

aluno 

deverá ser efetuado depois de 10 (dez) dias consecutivos de 

ausências não justificadas, contados a partir do primeiro 

dia letivo 

subsequente à efetivação da matrícula. 

§ 3º - À vista do disposto nos parágrafos 1º e 2º deste 

artigo, 

em caso de retorno do aluno, posterior ao lançamento de 

“Não 

Comparecimento” (N.COM) a escola deverá: 

1 - na existência de vaga disponível efetivar, 

imediatamente, 

nova matrícula no Sistema de Cadastro de Alunos da SE; 

2 - na inexistência de vaga, efetuar a inscrição para nova 

compatibilização e definição da escola para atendimento do 

aluno. 

§ 4º - Após a data-base do Censo Escolar 2013, em razão 

da consolidação dos bancos de dados para envio ao INEP/MEC, 

por meio de migração, não será possível utilizar a opção de 

“Não 

Comparecimento” (N.COM) para as matrículas efetuadas antes 

da 

referida data-base, no Sistema de Cadastro de Alunos da SE. 

Artigo 9º - Os alunos em continuidade de estudos e os 



candidatos inscritos que mudarem de residência, com 

alteração 

de endereço para bairro/distrito/ município diverso, ou 

ainda por 

motivo de trabalho em região diferente daquela em que a 

vaga 

foi disponibilizada, após a divulgação dos resultados da 

matrícula 

e antes do início das aulas, deverão comparecer à escola 

estadual 

mais próxima da nova residência ou trabalho, para 

formalizar a 

solicitação de deslocamento da matrícula. 

§ 1º – Nas situações referidas no caput deste artigo, a 

escola 

deverá, obrigatoriamente: 

1. registrar no Sistema de Cadastro de Alunos da SE a 

solicitação 

de deslocamento da matrícula; 

2. proceder à atualização do endereço completo, inclusive 

telefone para contato e, se necessário, também, ao 

preenchimento 

do endereço indicativo com CEP válido; 

Artigo 10 - Quando a mudança de residência para bairro/ 

distrito/município diverso ocorrer após o início do ano 

letivo ou 

quando o aluno estiver trabalhando em região diferente 

daquela 

em que a vaga foi disponibilizada, o aluno deverá 

comparecer à 

escola estadual mais próxima da nova residência ou 

trabalho, para 

formalizar a solicitação de transferência da matrícula. 

§ 1º – Nas situações referidas no artigo anterior, a escola 

deverá, obrigatoriamente: 

1 - registrar no Sistema de Cadastro de Alunos da SE a 

solicitação 

de transferência da matrícula; 

2 - proceder à atualização do endereço completo, inclusive 

telefone para contato e, se necessário, preencher o 

endereço indicativo 

com CEP válido; 

Artigo 11 - Os alunos com matrícula ativa no ano letivo de 

2013, que tiverem intenção de se transferir de escola por 

razões não 

previstas nesta resolução, deverão procurar a escola 

pretendida, 

para registro, no Sistema de Cadastro de Alunos da SE, da 

intenção 

de transferência, podendo ter atendimento imediato, no caso 

de 



haver disponibilidade de vaga. 

Parágrafo único - A disponibilidade de vaga deve ser 

considerada 

após o atendimento de todos os alunos de todas as etapas, 

inclusive daqueles inscritos por deslocamento e 

transferência. 

Artigo 12 – Na efetivação da matrícula e especialmente nas 

solicitações de deslocamento e transferência, para 

assegurar 

melhor alocação da matrícula, é recomendável a apresentação 

do 

comprovante de endereço, sendo obrigatório para a escola 

efetuar 

o registro da solicitação no Sistema de Cadastro de Alunos 

da SE, 

procedendo à atualização do endereço completo, inclusive 

com CEP 

válido e telefone para contato. 

Artigo 13 – No atendimento à demanda escolar do ensino 

médio para o ano de 2013, caberá: 

I - aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de 

Ensino, 

Diretores do Centro de Informações Educacionais e Gestão da 

Rede Escolar e Diretores do Núcleo de Gestão da Rede 

Escolar e 

Matrícula: 

a) orientar e conduzir o processo em sua área de atuação; 

b) esclarecer dúvidas e apoiar os municípios em todas as 

etapas do processo; 

c) definir procedimentos com vistas ao atendimento da 

totalidade 

dos alunos nas escolas estaduais, em consonância com as 

orientações da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica; 

II - à Equipe Gestora das escolas estaduais: 

a) disponibilizar, quando necessário, equipamentos para a 

digitação 

da definição dos ingressantes para ensino médio; 

b) orientar devidamente os candidatos que procurarem a 

escola; 

c) efetuar o cadastramento da demanda de todos aqueles que 

buscarem vaga após os prazos estabelecidos; 

d) proceder, em conjunto com as Diretorias de Ensino, ao 

processo 

de compatibilização para matrícula dos alunos; 

e) matricular e divulgar o resultado da matrícula para os 

interessados, mediante afixação de listas com a relação 

nominal 

dos alunos, em local de grande visibilidade, nas escolas 

estaduais 

e municipais; 

f) efetuar a inscrição por deslocamento, transferência ou 



intenção de transferência de todos os alunos que 

solicitarem essa 

providência. 

Artigo 14 – A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 

- CGEB e a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e 

Avaliação 

Educacional - CIMA, articuladamente, responsabilizar-se-ão 

por planejar, orientar, homologar propostas de atendimento 

escolar 

e acompanhar o trabalho das Diretorias de Ensino na 

condução do 

processo da matrícula de 2013, visando a garantir o pleno 

atendimento 

dos inscritos e assegurando a continuidade de estudos da 

totalidade da demanda escolar. 

Artigo 15 – Ao Departamento de Planejamento e Gestão da 

Rede Escolar e Matrícula, da Coordenadoria de Gestão da 

Educação 

Básica, caberá estabelecer os procedimentos e critérios do 

processo 

de atendimento escolar e gerenciar o processo de matrícula. 

Artigo 16 – Ao Departamento de Informação e Monitoramento, 

da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação 

Educacional, caberá: 

I - orientar as Diretorias de Ensino e Órgãos Municipais de 

Educação e a rede SESI/SP na utilização do Sistema de 

Cadastro 

de Alunos da SE; e 

II - coordenar o processo e as ações referentes ao 

gerenciamento 

do Sistema de Cadastro de Alunos do Estado da SE e ao 

cumprimento do cronograma. 

Artigo 17 – O atendimento à demanda, referente ao Projeto 

de Ensino Médio Integral, será objeto de procedimentos 

específicos, 

observadas as normas da presente resolução. 

Artigo 18 – Para cumprimento do disposto nesta resolução, 

as 

Coordenadorias de Gestão da Educação Básica e a de 

Informação, 

Monitoramento e Avaliação Educacional poderão baixar 

instruções 

que se fizerem necessárias. 

Artigo 19 – Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

ANEXO I 

Cronograma para atendimento à demanda do Ensino Médio 

1º/11 a 14/11/2012 - consulta para confirmação do interesse 

do aluno concluinte do Ensino Fundamental em escola 

pública, 



estadual e municipal, e em escola da rede SESI/SP em cursar 

o 

Ensino Médio em escola estadual; 

7 a 23/11/2012 - definição, no Sistema de Cadastro de 

Alunos, 

dos alunos da rede pública e da rede SESI/SP que 

confirmaram interesse 

em efetuar matrícula em escola estadual, no Ensino Médio; 

7 a 23/11/2012 - inscrição, pelas escolas estaduais, no 

Sistema 

de Cadastro de Alunos, dos candidatos que não frequentaram 

escola 

pública em 2012 e de candidatos que pretendam retomar os 

estudos 

em 2013, demandantes de vaga em qualquer série do Ensino 

Médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos; 

21/11 a 14/12/2012 – digitação das matrículas, para o ano 

letivo de 2013, dos alunos em continuidade de estudos, em 

todas 

as séries do Ensino Médio, inclusive na modalidade de 

Educação de 

Jovens e Adultos, para o ano letivo de 2012; 

26/11 a 7/12/2012 – compatibilização da demanda pelas 

Diretorias 

de Ensino e digitação das matrículas pela escola de 

destino, 

no Sistema de Cadastro de Alunos; 

A partir de 10/12/2012 - divulgação dos resultados nas 

escolas 

de origem, nas escolas de inscrição e nas escolas de 

destino da 

matrícula, para os inscritos conforme incisos II e III do 

artigo 2º da 

presente resolução; 

3 a 28/12/2012 - digitação do rendimento escolar 

individualizado 

de todos os alunos das escolas estaduais, no Sistema de 

Cadastro de Alunos; 

A partir de 8/1/2013 - inscrição/cadastramento dos 

candidatos 

à vaga na rede estadual que perderam os prazos previstos 

pelo 

Programa da Matrícula Antecipada 2013, executado em 2012, 

para 

o Ensino Médio. Nessa opção não deverão ser inscritos os 

alunos 

com matrícula ativa em 2013, ou seja, os casos 

caracterizados como 

deslocamento, transferência e intenção de transferência. 

Para essas 



situações, a inscrição deve ser registrada na opção 

específica do 

Sistema de Cadastro de Alunos. 

8/1 a 29/1/2013 – Inscrição por deslocamento – os alunos em 

continuidade de estudos e aqueles que se inscreveram e 

mudaram 

de bairro/distrito/município após a efetivação da 

matrícula/2013 

deverão dirigir-se à escola estadual mais próxima da nova 

residência 

ou do local de trabalho para formalizar a inscrição por 

deslocamento, 

no Sistema de Cadastro de Alunos. 

Após o início das aulas – Inscrição por transferência – os 

alunos em continuidade de estudos e aqueles que se 

inscreveram e 

mudaram de bairro/distrito/município após a efetivação da 

matrícula/ 

2013 deverão dirigir-se à escola estadual mais próxima da 

nova 

residência ou do local de trabalho para formalizar a 

inscrição por 

transferência, no Sistema de Cadastro de Alunos. 

Após o início das aulas – Inscrição por intenção de 

transferência 

– os alunos com matrícula ativa no ano letivo de 2013, sem 

alteração de endereço residencial ou indicativo, deverão 

procurar a 

escola pretendida para se inscrever por intenção de 

transferência, 

no Sistema de Cadastro de Alunos, podendo ter atendimento 

imediato 

desde que haja disponibilidade de vaga. 

A partir do mês de junho – Todos os candidatos cadastrados 

para os cursos de Educação de Jovens e Adultos serão 

atendidos nas 

turmas instaladas para o 2º semestre de 2013. 

A partir de 24/6 e no decorrer do 2º semestre – 

Compatibilização 

da demanda cadastrada na modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos, a partir de junho, para o 2º semestre de 2013. 

A partir de 1º julho e no decorrer do 2º semestre – 

Efetivação 

da matrícula de todos os candidatos cadastrados nos cursos 

da 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos e divulgação do 

resultado, 

sob a responsabilidade da escola de destino, sendo possível 

consultar informações em qualquer escola da rede pública 

estadual. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRETORIAS DE ENSINO 

 

50 – São Paulo, 122 (205) 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino 

De 16-10-2012 

O Dirigente Regional de Ensino, nos termos do Deliberação 

CEE 01/99 e a vista do que consta no Processo 

434/0068/2004, 

expede a presente Portaria: 

Art. 1º - Fica autorizado o encerramento das atividades 

escolares da Escola Pró-Arte, mantida pela Escola Pró-Arte 

S/C 

Ltda, CNPJ 54.339.411/0001-35, com sede à Av. Independência 

1916, Piracicaba, SP. 

Art. 2º - Os alunos regularmente matriculados no ano letivo 

de 2007 tiveram continuidade de estudos garantida e envio 

de 

documentos às unidades de destino e/ou responsáveis. 

Art. 3º - Os documentos dos alunos inativos da referida 

unidade escolar estão mantidos sob a guarda da Escola Pró-

Arte 

Sorocaba, à Rua José Jorge Nardi de Souza, 35, Sorocaba, 

SP. 

Art. 4º - Essa Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

De 19-10-2012 

O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – 

Região de Piracicaba, com fundamento na Deliberação CEE 

10/97, Parecer CEE 67/98 e à vista do Processo 

908/0068/2012, 

expede a presente Portaria: 

Artigo 1º - Fica aprovado o Regimento da EE “Jardim dos 

Manacás”, sita à Rua Nilo Peçanha, s/nº – Bairro Parque 

Bela 

Vista, Piracicaba – SP. 

Artigo 2º - A Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba, 

responsável pela supervisão do estabelecimento de ensino, 

zelará pelo fiel cumprimento das normas contidas no 

Regimento 

Escolar, objeto desta Portaria. 

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

publicação, retroagindo seus efeitos para o início do ano 

letivo 

de 2012. 

(republicado por haver incorreções) 

 

 

Retificação do D.O. de 27-10-2012 

No Edital de Credenciamento 2013 Professor Mediador 



Escolar e Comunitário - Poder Executivo Seção I Editais 74 

– São 

Paulo, 122(204) Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba. 

Onde se Lê “em Escolas jurisdicionadas à Diretoria de 

Ensino de 

Itapetininga”, Leia-se em Escolas jurisdicionadas à 

Diretoria de 

Ensino de PIRACICABA. 

 

 

 

ESCOLA DE FORMAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES 

DO EST. DE SÃO PAULO PAULO RENATO 

COSTA SOUZA 

 

São Paulo, 122 (205) – 51 

Portaria do Coordenador, de 29-10-2012 

Convocando, nos termos do inciso I, artigo 7º da Resolução 

SE-61 de 6 de junho de 2012, os profissionais abaixo 

relacionados, 

para Videoconferência “São Paulo em Busca das Crianças e 

dos Adolescentes Desaparecidos”, conforme segue. 

CAPACITAÇÃO Nº 047/2012 

Diretorias de Ensino: todas as 91 Diretorias de Ensino 

Público Alvo: Professores Mediadores Escolares e 

Comunitários; 

Gestores Regionais do Sistema de Proteção Escolar, nos 

termos do art. 6º da Resolução SE 19 de 12-2-2010; e 

Coordenadores 

Regionais do Programa Escola da Família. 

Data: 06/11/2012 

Horário: 13h30 – 17h30 

Local: Salas de vídeo Conferência das Diretorias de Ensino 

da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. 

Unidade Orçamentária: 

Programa: 808 

Ação: 4158 (Ensino Fundamental) / 4159 (Ensino Médio). 

OBS.: Diária/Transporte - responsabilidade das Diretorias 

de Ensino. 

 

 

 

COORDENADORIA DE GESTÃO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

São Paulo, 122 (205) – 51 

CAPACITAÇÃO 847/2012 

Portaria CGEB, de 29-10-2012 

Convocando os profissionais abaixo relacionados para a 

Orientação Técnica “Prêmio Gestão Escolar 2012 – Premiação 



Nacional”, nos termos do inciso I, do artigo 7º, da 

Resolução 

SE – 61/2012. 

Público Alvo: Diretores de Escola e Supervisores de Ensino 

das escolas abaixo identificadas: 

Diretoria de Ensino - Escola 

Adamantina - EE Alfredo Machado 

Andradina - EE Profa. Lea Silva Moraes 

Americana - EE Prof Marcelino Tombi 

Apiaí - EE Profª Julia da Silveira Mello 

Araçatuba - EE Luiz Gama 

Araraquara - EE Prof. Roberto Veltre 

Assis - EE Profª Maria Aparecida Galharini dos Santos 

Avaré - EE Prof Dimas Mozart e Silva 

Barretos - EE Dr. Antonio Augusto Reis Neves 

Bauru - EE Prof Antonio Serralvo Sobrinho 

Birigui - EE Antonio Kassawara Katutok 

Botucatu - EE Prof José Predretti Netto 

Bragança Paulista - EE Francisco de Aguiar Peçanha 

Campinas Leste - EE Júlia Luiz Ruete 

Campinas Oeste - EE Dr. Manoel Alexandre Marcondes 

Machado 

Caraguatatuba - EE Profª Dulce Cesar Tavares 

Carapicuiba - EE Padre Antonio de Oliveira Godinho 

Centro - EE Eduardo Prado 

Centro Oeste - EE Anhanguera 

Franca - EE Profª Helena Cury de Tacca 

Guaratingueta - EE Geraldo Costa 

Guarulhos Norte - EE Glauber Rocha 

Guarulhos Sul - EE Prof Alberto Bacan 

Itapetininga - EE Prof Sebastião Pinto 

Itapeva - EE Prof João Baptista do Amaral Vasconcellos 

Itararé - EE Bairro do Tomé 

Itapevi - EE Prof Air Ferreira do Nascimento 

Itaquaquecetuba - EE Profª Vera Lucia Torres Rodrigues 

Affonso 

Itu - EE Prof Claudio Ribeiro da Silva 

Jaboticabal - EE Cel Benedito Ortiz 

Jacarei - EE Profª Ana Maria de Carvalho Pereira 

Jales - EE Prof José Joaquim dos Santos 

Jaú - EE Dr. Geraldo Pereira de Barros 

José Bonifácio - EE Gabriel Cozzetto 

Jundiaí - EE Profª Deolinda Copelle de Souza Lima 

Leste 1 - EE Dom Miguel Kruse 

Leste 4 - EE Marisa de Mello 

Leste 5 - EE José Chediak 

Lins - EE Jardim Bela Vista 

Marilia - EE Profª Dirce Belluzzo de Campos 

Maua - EE Profª Therezinha Sartore 

Miracatu - EE Prof Veiga Junior 

Mirante do Paranapanema - EE Dr. Moacyr Teixeira 



Mogi das Cruzes - EE José Ribeiro Guimarães 

Mogi Mirim - EE Capitão Agenor de Carvalho 

Norte 1 - EE Chiquinha Rodrigues 

Ourinhos - EE Prof Tomaz Ortega Garcia 

Penápolis - EE Augusto Pereira de Moraes 

Piracicaba - EE Profª Mellita Lobenwein Brasiliense 

Piraju - EE Profª Isabel Cristina Favaro Palma 

Pirassununga - EE Nelson Fernandes 

Presidente Prudente - EE Lucia Silva de Assumpção 

Registro - EE Capitão Bernardo Ferreira Machado 

Ribeirão Preto - EE Prof Romualdo Monteiro de Barros 

Santo Anastácio - EE Prof Jacinto de Oliveira Campos 

São Bernardo do Campo - EE Franciscos Cristiano Lima 

de Freitas 

São Carlos - EE Prof Alice Madeira São Francisco 

São João da Boa Vista - EE Prof José Zilah Gonçalves dos 

Santos 

São José Do Rio Preto - EE Dr. Waldemiro Naffah 

São José Dos Campos - EE Prof Dorival Monteiro de Oliveira 

São Vicente - EE Esmeraldo Soares Tarquinio de Campos 

Santos - EE Dona Coralina Ribeiro dos Santos Caldeira 

Sertãozinho - EE Anna Passamonti Balardin 

Sorocaba - EE Prof Jorge Madureira 

Sul 3 - EE Chácara das Corujas 

Sumaré - EE Profª Elysabeth de Mello Rodrigues 

Suzano - EE Conjunto Habitacional Parque Dourado IITaboão 

da Serra - EE Vila Olinda II 

Taboão da Serra - EE Vila Olinda II 

Taquaritinga - EE Prof Dr Ariovaldo da Fonseca 

Tupã - EE Parque das Nações 

Votorantim - EE Profª Maria Aparecida Mendes Silva 

Lacerda 

Votuporanga - EE Nova Luzitania 

Dia: 05-11-2012 - Horário: das 8h30 às 17h30 

Local: Auditório do Ibirapuera– Avenida Pedro Álvares 

Cabral, S/N - São Paulo/SP 

Programa: 808 

Ação: 5148 (Ensino Fundamental) e 5149 (Ensino Médio) 

Diária/Transporte - responsabilidade das Diretorias de 

Ensino. 

 

 

 

São Paulo, 122 (205) – 51 

CAPACITAÇÃO 848/2012 

Portaria CGEB, de 29-10-2012 

Convocando os profissionais abaixo relacionados para a 

Orientação Técnica “Comissão de Organização da Conferência 

Infantojuvenil pelo Meio Ambiente – preparando a Oficina de 

Conferência”, nos termos do inciso I, do artigo 7º, da 

Resolução 



SE 61/2012. 

02 PCNP “Interlocutores de Educação Ambiental” de cada 

uma das 91 Diretorias de Ensino 

01 PCNP de Educação Indígena, das 11 Diretorias de Ensino 

que tem Educação Indígena 

01 PCNP de Educação Quilombola das Diretorias de Ensino 

de Registro e Apiaí 

Professora Indígena: Aline Adão - RG: 48.446.717-7 (DE 

Sul 3) 

Professor Quilombola: Luiz Marcos de França Dias - RG: 

41.216.793-1 (DE Registro) 

Dia: 08 e 09-11-2012 - Horário: das 8h30 às 17h30 

Local: Hotel Fazenda Vale do Sol - Estrada Serra Negra/ 

Lindóia km 149,5 – São Paulo/SP 

Programa: 808 

Ação: 5148 (Ensino Fundamental) e 5149 (Ensino Médio) 

Diária/Transporte - responsabilidade da Diretoria de 

Ensino. 

 

 

 

São Paulo, 122 (205) – 51 

CAPACITAÇÃO 849/2012 

Portaria CGEB, de 29-10-2012 

Convocando os profissionais abaixo relacionados ao 

Seminário 

Internacional de Educação: práticas pedagógicas de leitura 

e escrita nos anos iniciais 2012 – programa ler e escrever, 

nos 

termos do inciso i, do artigo 7º, da resolução se 61/2012. 

Diretoria de ensino: 

Centro 

Ivan Cruz Rodrigues 

Piracicaba 

Eliane C. Guimarães. 

São José Dos Campos 

Maria Regina dos Santos Machado e Andréia Carla Lobo 

da Silva. 

Penápolis 

Vanessa de Oliveira Zordan 

Público Alvo: Professor Coordenador, PCNP e Diretor de 

Escola. 

Dias: 29, 30,31/10/2012 e 1/11/2012. - Horário: das 8h 

ás 17h 

Local: Hotel Monte Real – Águas de Lindóia - Avenida São 

Paulo 622 - Centro – São Paulo/SP 

Programa: 808 

Ação: 5148 (Ensino Fundamental) 

Diária/Transporte – responsabilidade das diretorias de 

Ensino. 

 



São Paulo, 122 (205) – 51 

CAPACITAÇÃO 850/2012 

Portaria CGEB, de 29-10-2012 

Convocando os profissionais abaixo relacionados para a 

Orientação Técnica “Encontro de Supervisores e Diretores 

dos 

Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA”, 

nos termos do inciso I, do artigo 7º, da Resolução SE – 

61/2012. 

Diretorias de Ensino 

Leste 5, Mauá, Americana, Bauru, Campinas Leste, 

Jaboticabal, 

Marília, Miracatu, Piracicaba, Presidente Prudente, 

Registro, 

Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, São Vicente, 

Sorocaba, 

Taubaté e Votorantim. 

Público Alvo: 01 Supervisor de Ensino e 01 Diretor do CEEJA 

Dia: 09-11-2012 - Horário: das 8h às 17h. 

Local: Auditório II – EFAP - Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento 

de Professores “Paulo Renato Costa Souza” - Rua João 

Ramalho, 1.546 – Perdizes – São Paulo/SP 

Ação: 5148 (Ensino Fundamental) ou 5149 (Ensino Médio) 

Diária/Transporte - responsabilidade das Diretorias de 

Ensino. 

 

 

 

EDITAIS 

 

84 – São Paulo, 122 (205) 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 

PIRACICABA 

Comunicado 

Edital de Credenciamento para Atribuição de Aulas na 

Fundação CASA Ano Letivo de 2013 

O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino - 

Região Piracicaba, torna público o Edital de 

Credenciamento, 

condições de classificação e procedimentos para atribuição 

de 

aulas, para os docentes interessados em atuar na Unidade da 

Fundação CASA (Centro de Atendimento Sócio-educativo ao 

Adolescente), jurisdicionada a esta Diretoria de Ensino, 

durante 

o ano letivo de 2013. 

- Este credenciamento se aplica à Unidade de Internação 

(UI) e à Unidade de Internação Provisória (UIP), existentes 

na 

unidade da Fundação CASA jurisdicionada. 



- Poderão atuar neste projeto os docentes devidamente 

inscritos e classificados na Diretoria de Ensino Região 

Piracicaba, 

para ministrar aulas no ano letivo de 2013. 

I – DO PERFIL DOCENTE 

Espera-se do docente interessado em ministrar aulas nas 

Unidades da Fundação CASA o seguinte perfil: 

1) que exerça liderança e autoridade tendo como referência 

uma postura democrática; 

2) que seja assíduo e pontual; 

3) que tenha conhecimento da especificidade do trabalho 

pedagógico a ser desenvolvido em unidade da Fundação CASA 

com adolescentes em cumprimento de medida sócio-educativa; 

4) que tenha conhecimento aprofundado do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90); 

5) que utilize metodologias de trabalho que, respeitando a 

proposta pedagógica da unidade da Fundação CASA, promovam 

a reflexão, a solidariedade, a troca de experiências e a 

aprendizagem 

dos conteúdos escolares pelos alunos; 

6) que seja capaz de promover, cotidianamente, a autoestima 

do educando. 

7) que tenha disponibilidade para o desenvolvimento do 

trabalho em equipe; 

8) que seja capaz de estabelecer relações interpessoais 

fundamentadas no respeito à diferença com os educandos, com 

o corpo docente e com os funcionários da Fundação CASA; 

9) que tenha conhecimento dos documentos oficiais da 

Fundação CASA, disponíveis em www.casa.sp.gov.br; 

10) que tenha conhecimento dos documentos e procedimentos 

em relação a sua vida funcional, conforme disposto pela 

escola vinculadora, consoante à legislação vigente; 

11) que tenha disponibilidade para participar de programas 

de capacitação oferecidos pela SEE e órgãos conveniados, 

socializando 

e aplicando os novos conhecimentos adquiridos; 

12) que seja frequente ao horário de trabalho pedagógico 

coletivo (HTPC), promovidos pela Unidade da Fundação CASA, 

pela escola vinculadora ou pela Diretoria de Ensino; 

13) que participe dos Conselhos de Classe e Série; 

14) que seja capaz de manter atualizados os documentos 

escolares de sua competência; 

15) que zele por suas atribuições de docente e de 

funcionário 

público nos termos da legislação vigente. 

II – DA DATA, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES PARA O 

CREDENCIAMENTO. 

1) A Data do credenciamento: de 29/10/2012 a 09/11/2012 

Horário: 08h às 18h 

2) O credenciamento ocorrerá na sede da Diretoria de 

Ensino, 



à Rua João Sampaio, 666, São Dimas, Piracicaba. 

3) No ato do credenciamento o candidato deverá: 

3.1 – Apresentar toda a documentação exigida, conforme 

item IV deste edital; 

3.2 – Apresentar a proposta de trabalho, conforme item V 

deste edital; 

3.3 - Estar preparado para realização de entrevista, 

conforme 

item VI deste edital. 

4) Este credenciamento não poderá ser feito por procuração. 

III – DA HABILITAÇÃO ACADÊMICA 

O candidato deverá comprovar no ato do credenciamento: 

1) estar inscrito para o processo de atribuição de aulas 

com opção para ministrar aulas na Diretoria de Ensino - 

Região 

Piracicaba; 

2) ser portador de Diploma de Pedagogia com habilitação 

para o magistério nas séries iniciais do Ensino Fundamental 

ou 

Magistério de Nível Superior, se docente interessado em 

ministrar 

aulas no Ciclo I do Ensino Fundamental; 

3) ser portador de Diploma de Licenciatura Plena em 

disciplina 

da área em que pretende atuar, se docente interessado 

em ministrar aulas no Ciclo II do Ensino Fundamental e/ou 

no 

Ensino Médio; 

4) ser portador de Diploma de Bacharel ou de Tecnólogo de 

Nível Superior em disciplina do currículo; 

5) ser aluno de último ano de curso de Licenciatura Plena 

nas disciplinas que compõe o currículo; 

6) ser aluno de curso de Licenciatura Plena das disciplinas 

que compõe o currículo; 

7) ser aluno de curso de bacharelado das disciplinas que 

compõe o currículo. 

IV – DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CREDENCIAMENTO 

1) No ato do credenciamento o docente deverá apresentar 

os documentos organizados na sequência em que aparecem no 

item 2, abaixo. 

1.1) Deverá apresentar cópias dos documentos acompanhadas 

de seus respectivos originais para conferência no ato 

do credenciamento. 

1.1.1) As cópias ficarão retidas. 

1.2) A não apresentação de qualquer um dos documentos 

abaixo implicará no indeferimento do pedido de 

credenciamento. 

2) São documentos necessários para o credenciamento: 

2.1) RG; 

2.2) CPF; 



2.3) Comprovação de estar inscrito no processo de 

atribuição 

de aulas na Diretoria de Ensino - Região Piracicaba; 

2.4) Comprovação de habilitação acadêmica conforme item 

III deste edital, nos seguintes termos: 

2.4.1) Diploma ou Certificado de Conclusão de curso de 

Licenciatura Plena, acompanhado de Histórico Escolar, com 

habilitação para a área em que pretende atuar ou 

2.4.2) Diploma de Bacharel ou Tecnólogo de Nível Superior, 

em disciplina do currículo, acompanhado do Histórico 

Escolar ou 

2.4.3) Protocolo de inscrição como aluno de curso de 

licenciatura 

ou bacharelado/tecnologia nesta DERSV; 

2.5) Certidão de Tempo e Títulos (CTA, antigo Anexo I), 

para comprovação de Tempo de Serviço prestado no Magistério 

Público Oficial do Estado de São Paulo; 

2.6) Certificado de participação em cursos de capacitação 

homologados pela SEE, com carga horária mínima de 30h, 

realizado 

nos últimos três anos (data base 30/11/2010 - se possuir); 

2.7) Declaração do Diretor de Escola Vinculadora de unidade 

da Fundação CASA, constando o tempo, em dias, de atuação 

como docente em unidades da Fundação CASA, data base 

30/06/2012, e o tempo no Magistério Público Oficial do 

Estado 

de São Paulo, data base 30/06/2012, também em dias, para 

docentes com experiência anterior no magistério em unidades 

da Fundação CASA. 

V – DA PROPOSTA DE TRABALHO 

1) A Proposta de trabalho, escrita de próprio punho e 

devidamente 

assinada, deverá contemplar os itens abaixo: 

1.1) O objetivo do docente para o trabalho em unidade da 

Fundação CASA. 

1.2) A concepção do docente sobre o adolescente em 

cumprimento 

de medida sócio-educativa. 

2 – A proposta de trabalho não deverá exceder duas laudas. 

3 – A proposta de trabalho, de caráter eliminatório, será 

avaliada em escala de zero a dez pontos, sendo necessária 

para 

o credenciamento nota igual ou superior a cinco. 

VI – DA ENTREVISTA 

1) Posterior ao credenciamento, os docentes serão 

submetidos 

à entrevista que versará sobre sua proposta de trabalho. 

2) São critérios para avaliação da entrevista: 

2.1) Clareza na exposição. 

2.2) Uso dos recursos da língua. 

2.3) Conteúdo pertinente à proposta de trabalho. 



2.4) Postura ética. 

3) A entrevista, de caráter eliminatório, será avaliada em 

escala de zero a dez pontos, sendo necessária para o 

credenciamento 

nota igual ou superior a cinco. 

VII – DO TEMPO DE SERVIÇO E TÍTULOS: 

Os docentes serão classificados na seguinte conformidade: 

1 – Tempo no magistério público estadual – 0,001 por dia; 

2 – Tempo de serviço em unidade da Fundação CASA – 

0,005 por dia; 

3 – Certificados de programas de formação continuada 

homologados pela SEE – 0,5 pontos por curso de, no mínimo, 

30 horas. 

VIII – DA CLASSIFICAÇÃO 

Os docentes serão classificados considerando-se: 

1 – O tempo de serviço e os títulos; 

2 – A nota da entrevista, de caráter eliminatório; 

3 – A nota da proposta de trabalho, de caráter 

eliminatório. 

IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1) O docente para o qual forem atribuídas aulas e/ou 

classes 

em unidade da Fundação CASA, não poderá exercer nenhuma 

outra atividade ou prestação de serviços que implique em 

afastamento 

das funções para as quais foi admitido ou contratado. 

2) Os casos omissos ao disposto no presente edital serão 

analisados pela Comissão de Atribuição de Aulas da 

Diretoria de 

Ensino - Região Piracicaba. 

3) Novas orientações publicadas pelos órgãos centrais da 

SEE poderão determinar alterações no presente edital. 

Comunicado 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2013 

O Dirigente Regional de Ensino torna público a abertura 

de inscrição para docentes devidamente inscritos no 

Processo 

Anual de Atribuição de Classes/Aulas – 2013, interessados 

em exercer atribuições de PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR 

E COMUNITÁRIO, em Escolas jurisdicionadas à Diretoria de 

Ensino de Itapetininga, conforme disposto na Resolução SE 

– 07, de 19/01/2012 e na Instrução Conjunta CGEB/CGRH, de 

03/02/2012, quais sejam: 

1-DA DATA, LOCAL E HORÁRIO DO CREDENCIAMENTO: 

* DATA: de 29 de outubro a 09 de novembro de 2012. 

* LOCAL: Diretoria Regional de Ensino de Piracicaba– Rua 

João Sampaio, 666 – São dimas. 

* HORÁRIO: das 8h30 às 17h30. 

2-DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA O CREDENCIAMENTO: 

De acordo com o disposto no artigo 2º da Resolução 



SE – 07, de 19/01/2012, poderão inscrever-se para 

participar 

da seleção referente ao desempenho das atribuições de 

Professor 

Mediador Escolar e Comunitário, os docentes abaixo 

relacionados: 

I - titular de cargo docente da disciplina de Psicologia, 

que 

se encontre na condição de adido, classificado na própria 

escola, 

sem descaracterizar essa condição; 

II - titular de cargo docente da disciplina de Psicologia, 

que 

se encontre na condição de adido, classificado em outra 

unidade 

escolar da mesma Diretoria de Ensino, sem descaracterizar 

essa 

condição; 

III - titular de cargo docente de qualquer disciplina, que 

se 

encontre na condição de adido, classificado na própria 

escola, 

sem descaracterizar essa condição; 

IV - titular de cargo docente de qualquer disciplina, que 

se 

encontre na condição de adido, classificado em outra 

unidade 

escolar da mesma Diretoria de Ensino, sem descaracterizar 

essa 

condição; 

V - docente readaptado em exercício na escola, que seja 

detentor de perfil adequado à natureza das atribuições de 

Professor 

Mediador Escolar e Comunitário e que apresente histórico 

de bom relacionamento com alunos e com a comunidade, 

verificada 

a compatibilidade do seu rol de atribuições, estabelecido 

pela Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde - CAAS; 

VI - titular de cargo docente, classificado 

preferencialmente 

na própria escola, ao qual se venha atribuindo, por mais de 

um 

ano letivo, somente a carga horária correspondente à 

Jornada 

Reduzida de Trabalho docente; 

VII - docente ocupante de função-atividade, abrangido 

pelo disposto no § 2º do artigo 2º da Lei Complementar Nº 

1.010/2007, e que se encontre na situação prevista no 

inciso II 

do artigo 1º das Disposições Transitórias da Lei 

Complementar 



Nº 1.093/2009: 

a) da própria escola; 

b) de outra unidade escolar, da mesma Diretoria de Ensino; 

VIII - docente ocupante de função-atividade, abrangido 

pelo disposto no § 2º do artigo 2º da Lei Complementar Nº 

1.010/2007, e que se encontre na situação prevista no 

inciso V 

do artigo 1º das Disposições Transitórias da Lei 

Complementar 

Nº 1.093/2009: 

a) da própria escola; 

b) de outra unidade escolar, da mesma Diretoria de Ensino. 

OBSERVAÇÃO: Interessados incluídos na Categoria “ O 

“ e candidatos à contratação NÃO poderão inscrever-se para 

desempenhar as atribuições de Professor Mediador Escolar e 

Comunitário, conforme disposto na legislação vigente. 

3-DA DOCUMENTAÇÃO: 

Para efetivar sua inscrição, o candidato deverá apresentar 

na Diretoria de Ensino: 

a)Carta de motivação em que apresente exposição sucinta 

das razões pelas quais opta por exercer as funções de 

Professor 

Mediador Escolar e Comunitário, considerando as atribuições 

elencadas nos incisos I a VI do artigo 7º da Resolução SE 

nº 19, 

de 12/02/2010, com a redação dada pelo artigo 10 da 

Resolução 

SE – 07, de 19/01/2012; 

b)Certificados de cursos ou comprovação de prévia 

participação 

em ações ou projetos relacionados aos temas afetos 

à Proteção Escolar, tais como mediação de conflitos, 

Justiça 

Restaurativa, bullying, articulação comunitária, entre 

outros; 

c)Xérox do RG e do CPF; 

d)Currículo sucinto de suas experiências profissionais; 

e)Xérox da consulta sobre a categoria em que encontrase 

incluído (retirar na Secretaria da Escola onde tem sede de 

controle de frequência). 

f)Declaração assinada pelo Diretor da Escola onde tem sede 

de controle de frequência informando a quantidade de aulas 

que 

tem atribuídas até a presente data. 

4-DA ENTREVISTA INDIVIDUAL: 

Os candidatos que efetivarem seu credenciamento serão 

submetidos à entrevista com os responsáveis pela Gestão 

Regional 

do Sistema de proteção Escolar, em data publicada 

posteriormente 

no site da Diretoria de Ensino – www.derita.com.br 



5-DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO PROFESSOR MEDIADOR 

ESCOLAR E COMUNITÁRIO 

A seleção e classificação do candidato dar-se-a conforme 

disposto no artigo 3º da Resolução SE – 07/12, acrescida 

das 

orientações contidas no item 1.1 da Instrução Conjunta 

CGEB/ 

CGRH, de 03/02/2012. 

 

 

 

Diário Oficial Poder Executivo - Seção II 

 

 

 

Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 

 

São Paulo, 122 (205) – 33 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino 

O Dirigente de Ensino da Diretoria de Ensino da Região de 

Piracicaba torna efetivo exercício, nos termos da Resolução 

SE 

61/2012, c/c Resolução SE 43/2012 e art. 8º, II da 

Resolução SE 

58/2011, o dia 26-10-2012 – 04 horas – Período da manhã – 

das 8h30 às 12h30 em que os servidores abaixo relacionados 

estiveram na Orientação Técnica “Devolutiva da Avaliação da 

Aprendizagem em Processo”. Local: Diretoria de Ensino 

Região 

de Piracicaba - sala Paulo Freire: 

Nome, RG; Danilo Rodrigo Alves, RG. 46.165.586-x; Valdir 

Gomes dos Santos, RG. 8.838.394; Cristina Paschoalotti 

Jacintho, 

RG. 9.678.542-1; Rozangela Pedrolli Marim, RG. 12.650.130; 

Adriano Domingos Ferreira, RG. 25.534.411-9; José Roberto 

Moimaz, RG. 8.475.673; Maria Vania Pizzol Sabbadotto, 

RG. 13.079.149; Maria Aparecida Romanini de Oliveira, RG. 

9.677.493-9; Cristiano Oriani, RG. 26.747.220-1; Regina E. 

T. C. 

Campeão, RG. 19.924.467-4; Rita Franco Martini, RG. 

6.529.412- 

9; Eduardo Barbosa, RG. 29.002.870-x; Jaqueline Benedita 

Natividade Favarin, RG. 15.433.363-3; Marily Silva 

Fortunato, 

RG. 12.694.653-x; Flávia Trombim, RG. 22.851.224-4; Marina 

Shizuko Assato, RG. 6.003.379; Regiane de Matos Rosa, RG. 

32.774.870-9; Pedro Luís Cardoso de Morais, RG. 15.779.471; 

Lucia Yuka Mayeda, RG. 14.947.414; Adriano Domingos 

Ferreira, 



RG. 25.534.411-9; Rosecler Janaina Zampaulo Lamatriz, RG. 

25.694.045-9; Aline Zanon da Silva, RG. 8.541.468-2; Tania 

C. A. 

Rochelle Rizzolo, RG. 13.753.678-1; Edmilson J. Zampaulo, 

RG. 

18.621.195; Mauricio Cesar Diehl, RG. 27.129.332-9; Gláucia 

R. Ferreira, RG. 14.784.910-x; Mauricio Francisco João, RG. 

16.108.708-5; Luzia Aparecida Vidal Martins, RG. 7.192.164-

3; 

Suzana Mayara de Oliveira, RG. 33.988.943-3; Eloisa 

Ferreira 

da Silva Costa, RG. 16.107.908-8; Priscila de Souza, RG. 

45.439.973-x; Ricardo Rodrigues Piazza, RG. 32.755.443-5; 

Ana 

Cristina S. O. L. Bragion, RG. 19.571.537-8; Fernanda da 

Silva 

Lopes, RG. 45.902.925-3; Michele Marques Ferreira Cabrera, 

RG. 1.027.586; Cristiane do Carmo B. Borba, RG. 21.417.388- 

4; Marcia Regina Medeiros Silva, RG. 17.668.055; Vanderlei 

Benedito Luis de Moura, RG. 12.201.444-3; Nilma P. Santos 

Leite, RG. 39.998.223-1; Norma Cristina Smaniotto Campion, 

RG. 16.510.383; Salvio Ferreira Leitão, RG. 26.396.248-9; 

Jose 

Luiz Martim, RG. 17.572.788; Elaine Cristina Geraldini Zem, 

RG. 19.224.018-3; Angela Maria Lopes da Silva Rosolem, RG. 

9.987.968-2; Ana Paula Lourenço Chiarinelli, RG. 

34.031.462- 

x; Sandro Storani Engler, RG: 43.693.757-8; Marcela Eliane 

Pinheiro, RG. 33.249.868-2; Camila Pedroso Sgrigneiro, RG. 

40.385.592-5; Claudia Regina Cardoso Salgado, RG. 

11.884.381- 

3; Maria Rosa A. de Andrade, RG. 13.681.887; Rosicler Funes 

de Américo, RG. 14.941.733; Jorge Torres, RG. 21.156.756-5; 

Ariadne Bicheri Viccino, RG. 23.495.589-2. 

O Dirigente de Ensino da Diretoria de Ensino da Região de 

Piracicaba, nos termos da Resolução SE 61/2012, c/c art. 

8º, II 

da Resolução SE 58/2011, convoca 01 (um) professor 

referente 

aos componentes curriculares de Ciências ou Geografia de 

cada 

unidade escolar jurisdicionada por esta DER, para a 

Orientação 

Técnica "CIÊNCIAS DA NATUREZA E CIÊNCIAS HUMANAS: 

INTEGRANDO CURRÍCULOS I" a ser realizada aos 05-11-2012, 

das 08h às 17h na ESALQ, Departamento de Ciências 

Biológicas 

situ à Avenida Pádua Dias, 11, Piracicaba-SP, na seguinte 

conformidade: 

Professores Representantes da Disciplina de CIÊNCIAS: 



Escolas Abigail de Azevedo Grillo/ Adolpho Carvalho / 

Afonso 

José Fioravante / Antonio de Mello Cotrim / Antonio José 

Falcone 

/Avelina Palma Losso/ Bairro Santo Antônio / Barão do Rio 

Branco/ Catharina Casale Padovani / Carolina Mendes Thame/ 

Dario Brasil/ Dionetti Callegaro Miori/ Edson Rontani / 

Eduir 

Benedicto Scarpari/ Elias de Mello Ayres/ Felipe Cardoso/ 

Hélio 

Penteado de Castro/ Jardim Costa Rica / Jardim Gilda/ Jorge 

Coury/ João Conceição/ João Chiarini/ José Martins de 

Toledo/ 

José Romão / Luciano Guidotti/ Luiz Gonzaga de Campos 

Toledo/ 

Manoel Dias de Almeida / Sud Menucci/ Pedro Crem Filho / 

Vicente Luis Grosso. 

Professores Representantes da Disciplina de GEOGRAFIA: 

Escolas Ademar Vieira Pisco / Aniger Francisco de M. 

Mellillo/ 

Antonio Pinto de Almeida Ferraz / Alfredo Cardoso/ Augusto 

Melega / Bairro Santa Fé / Benedito Dutra Teixeira / Hélio 

Nehring / João Alves de Almeida/ Jardim dos Manacás/ Jardim 

Levorato/ João Guidotti / João Sampaio / José Abilio de 

Paula / 

José de Mello Moraes / Jeronymo Gallo / Jethro Vaz de 

Toledo/ 

Juracy Neves de Mello Ferraciú/ Francisco Mariano da Costa 

/ 

Manassés Ephrain Pereira / Maria de Lourdes S. Consentino/ 

Paulo Luiz Valério / Samuel de Castro Neves/ Olivia Bianco 

/ 

Pedro de Mello / Pedro Moraes Cavalcanti / Prudente. 

 

 

Despacho do Diretor, de 29-10-2012 

Declarando nos termos dos Artigos 213 e 214 da Lei 

10.261/68, nova redação dada pela Lei Complementar 1048/08 

que foi autorizado pelo superior imediato a fruição de 

licençaprêmio 

a KELLY CRISTIANE CORRENTE, RG 19.224.488, PEB-IISQC- 

II-QM, classificado na EE Catharina Casale Padovani, 15 

dias referente a Certidão 240/2007, período de 03-02-2002 a 

01-02-2007. 

 

 

Comunicado 

O Dirigente Regional de Ensino de Piracicaba comunica a 

realização da sessão de atribuição de classe para 

descaracterização 

da condição de adido que acontecerá em 1º/11/2012, 



às 9h na Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba, 

localizada 

na Rua João Sampaio, 666 – São Dimas. Será oferecida a 

seguinte classe: 

5º Ano – Período: Manhã – EE “Profª Mirandolina de 

Almeida Canto” 

 

 

Retificação do D.O, de 27-10-2012 

Portaria de Concessão de Licença-Prêmio de ALESSANDRO 

D. FRANCO 

ONDE SE LÊ: 24-10-2003 a 30-11-2003; LEIA-SE: 24-10- 

2003 a 20-11-2003. 

 

 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portaria do Diretor de Escola, de 29-10-2012 

EE Prof. Manassés Ephrain Pereira 

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: 

ERMINIA APARECIDA LUZ, RG 11.897.623 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA II, SQC-II-QM, 15 dias 

referente ao Período de 07-06-2004 A 05-06-2009, Certidão 

249/2009 – PULP 888/0068/2007 

 

EE PROFª CATHARINA CASALE PADOVANI 

Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 8.213 

de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto UCRH/ 

CAF – 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 

e republicado no D.O. de 29-11-2008, à interessada abaixo 

relacionada: 

Simone Tamagnini de Aquino Bizatto, RG: 20.954.960-9, 

Agente de Organização Escolar, classificada na EE Profª 

Catharina 

Casale Padovani, 05 dias de auxílio-doença de 28-10-2012 

a 01-11-2012. 

 

EE "Comendador Luciano Guidotti" 

Portaria do Diretor de Escola 29-10-2012 

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: 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 0184/2010 - PULP 0553/0068/2010. 

 

 



EE “Profª Mellita Lobenwein Brasiliense 

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 ELZA ALTAFINI, RG: 14.298.283-0/SP, PEB- I, 

SQCII- 

QM-SE, 45 dias referente ao período de 29/08/04 a 27/08/09, 

Certidão 170/09, Pulp 256/0068/05. 

 

 

Despacho do Diretor de Escola, de 29-10-2012 

O Diretor de Escola, com base no art. 64, inciso I, do 

Decreto 

17.329/81, combinado com o art. 8º do Decreto 41.915/97, 

expede o seguinte Ato Decisório: 

EE ADEMAR VIEIRA PISCO 

585/2012 – JAQUELINE SANTANA DO PRADO, RG 518109/ 

MS, PEB-I, SQF-I-QM-SE, acumula com cargo de Professor de 

Educação Infantil junto a Prefeitura de Santa Maria da 

Serra. 

Acúmulo Legal. 

 

 

 

Educação I 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

 

40 – São Paulo, 122 (205) 

-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 II- 

-BEATRIZ ORSINI DE MARCHI, RG 41692250, 

EE JOAO GUIDOTTI, F/N=01-I A PARTIR DE 25-10-2012. 


