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COORDENADORIA DE 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

São Paulo, 122 (232) – 61 

Comunicado CGRH 17, de 11-12-2012 

O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos 

Humanos, com base no disposto pelo artigo 60, § 3º, da Lei 

10.261/68 e tendo em vista a Remoção, por Títulos e por 

União 

de Cônjuges de integrantes do Quadro de Apoio Escolar – 

QAE/2012, Agente de Serviços Escolares, comunica: 

I - Os titulares de cargo que forem removidos serão 

desligados 

da unidade de origem em 18-12-2012, devendo assumir 

o exercício na unidade de destino na mesma data, ou até 

26-12-2012, os que fizerem jus ao período de trânsito, 

conforme 

previsto no artigo 61 da Lei 10.261/68. 

II - O trânsito do removido, quando for o caso, será 

considerado 

na unidade/órgão de destino. 

III - Não haverá período de trânsito para o removido que, 

na ocasião da publicação da remoção, esteja em exercício em 

unidade sediada no município para o qual se removeu. 

IV - Os removidos que, na data da publicação do ato, 

se encontrarem em gozo de férias ou em licença, cujo saldo 

ultrapasse a(s) data(s) fixada(s) no inciso I, deverão 

comunicar 

esta situação ao superior imediato no órgão ou na unidade 

de 

destino e assumir exercício no primeiro dia útil 

subseqüente ao 

último dia do impedimento. 

V - Os removidos que se encontrem afastados, designados 

ou nomeados em comissão junto a outro órgão/unidade, 

poderão 

permanecer nessa situação, devendo comunicar ao órgão/ 

unidade de destino que estarão assumindo o exercício por 

ofício. 

VI – O Comunicado de Desligamento encontra-se publicado 

nesta mesma data – D.O, Seção I. 

 

 

 

 

 



Comunicado CGRH 18, de 11-12-2012 

O Coordenador de Gestão de Recursos Humanos, com base 

no disposto no artigo 60, § 3º, da Lei 10.261/68 e tendo em 

vista a publicação do ato de remoção, por títulos e por 

união de 

cônjuges, de Diretores de Escola do Quadro do Magistério - 

QM/ 

SE, comunica: 

I - Os titulares de cargo que forem removidos serão 

desligados 

da unidade de origem em 18-12-2012, devendo assumir o 

exercício na unidade de destino na mesma data, ou até 26-

12- 

2012, os que fizerem jus a período de trânsito, conforme 

previsto 

no artigo 61 da Lei 10.261/68. 

II - O trânsito do removido, quando for o caso, será 

considerado 

na unidade/órgão de destino. 

III - Não haverá período de trânsito para o removido que, 

à ocasião da publicação da remoção, esteja em exercício em 

unidade sediada no município para o qual se removeu. 

IV - Os removidos que, na data da publicação do ato, 

se encontrarem em gozo de férias ou em licença, cujo saldo 

ultrapasse a(s) data(s) fixada(s) no inciso I, deverão 

comunicar 

esta situação ao superior imediato no órgão ou na unidade 

de 

destino e assumir exercício no primeiro dia útil 

subsequente ao 

último dia do impedimento. 

V - Os removidos que se encontrem afastados, designados 

ou nomeados em comissão junto a outro órgão/unidade, 

poderão 

permanecer nessa situação, devendo comunicar ao órgão/ 

unidade de destino que irá assumir o exercício por ofício 

em 

18-12-2012. 

VI - Excetua-se da possibilidade de permanência, prevista 

no inciso anterior, o Diretor de Escola que, na data da 

publicação 

do ato de remoção, encontre-se designado na direção de 

unidade 

escolar sediada no mesmo município para o qual se removeu. 

VII - Após o exercício na unidade/órgão de destino, os 

removidos 

que acumulam cargos deverão ter publicado ato decisório 

referente à nova situação, de acordo com o disposto no 

artigo 

8º do Decreto 41.915/97. 

VIII – Caso ocorra apenas a saída do Diretor de Escola, 



que já se encontrava afastado a qualquer título e vinha 

sendo 

substituído, a designação do seu substituto será cessada 

impreterivelmente 

na data do desligamento do titular, em 18-12-2012, 

devendo a vaga ser oferecida em sessão regular de 

atribuição, 

obedecendo-se os prazos previstos nos incisos II e III do 

artigo 4º 

da Resolução SE 88/2011, tendo em vista a alteração do 

motivo 

da designação, tanto de substituição para a vacância, 

quando 

de vacância para substituição, ou de uma substituição para 

outra (troca de substituídos), nas situações em que o 

removido 

venha a assumir o exercício por ofício, conforme prevê o 

inciso 

V deste Comunicado. 

 

 

Comunicado CGRH 19, de 11-12-2012 

O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos 

Humanos, com base no disposto no artigo 60, § 3º, da Lei 

10.261/68 e tendo em vista a publicação dos atos de 

remoção, 

por títulos e por união de cônjuges, de Supervisores de 

Ensino 

do Quadro do Magistério - QM/SE, comunica: 

I - Os titulares de cargo que forem removidos serão 

desligados 

da unidade de origem em 18-12-2012, devendo assumir o 

exercício na unidade de destino na mesma data, ou até 26-

12- 

2012, os que fizerem jus a período de trânsito, conforme 

previsto 

no artigo 61 da Lei 10.261/68. 

II - O trânsito do removido, quando for o caso, será 

considerado 

na unidade/órgão de destino. 

III - Não haverá período de trânsito para o removido que, 

à ocasião da publicação da remoção, esteja em exercício em 

unidade sediada no município para o qual se removeu. 

IV - Os removidos que, na data da publicação do ato, 

se encontrarem em gozo de férias ou em licença, cujo saldo 

ultrapasse a(s) data(s) fixada(s) no inciso I, deverão 

comunicar 

esta situação ao superior imediato no órgão ou na unidade 

de 

destino e assumir exercício no primeiro dia útil 

subseqüente ao 



último dia do impedimento. 

V - Os removidos que se encontrem afastados, designados 

ou nomeados em comissão junto a outro órgão/unidade, 

poderão 

permanecer nessa situação, devendo comunicar ao órgão/ 

unidade de destino que irá assumir o exercício por ofício 

em 

18-12-2012. 

VI - Após o exercício na unidade/órgão de destino, os 

removidos 

que acumulam cargos deverão ter publicado ato decisório 

referente à nova situação, de acordo com o disposto no 

artigo 

8º do Decreto 41.915/97. 

VII - Na remoção de Supervisores de Ensino, a Diretoria de 

Ensino deverá observar rigorosamente o disposto no artigo 

9º da 

Resolução SE-88/2011. 

VIII - Na Diretoria de Ensino em que a chegada de um 

Supervisor de Ensino coincida com a saída de outro, que se 

encontre em afastamento a qualquer título e sendo 

substituído, 

a cessação da designação em substituição não implicará a 

aplicação 

do dispositivo legal de que trata o inciso anterior. 

IX - Se, na Diretoria de Ensino, ocorrer apenas saída de 

Supervisor de Ensino, que já se encontrava afastado a 

qualquer 

título e vinha sendo substituído, a designação do seu 

substituto 

será cessada impreterivelmente na data do desligamento 

do titular, em 18-12-2012, devendo a vaga remanescente ser 

oferecida em sessão regular de atribuição, obedecendo-se os 

prazos previstos nos incisos II e III do artigo 4º da 

Resolução 

SE-88/2011. 

 

 

 

Diário Oficial Poder Executivo - Seção II 

 

 

 

Educação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

 

28 – São Paulo, 122 (232) 

Cessando, 

a partir das datas a seguir mencionadas, os efeitos da 

Resolução, 

na parte em que concedeu adicional de insalubridade a: 



A partir de 6-12-2011 

Resolução SE de 30-6, publicada em 1-7-1997, MARIA 

ALICE PINTO MARCHI, RG 26.345.529-4, Agente de Serviços 

Escolares, SQC-III-QAE, da EE José Abílio de Paula, em São 

Pedro, 

Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba (P. 

0076/0068/1999); 

 

 

 

COORDENADORIA DE GESTÃO 

DE RECURSOS HUMANOS 

 

São Paulo, 122 (232) – 47 

Portaria do Coordenador, de 11-12-2012 

Removendo POR CONCURSO, nos termos do artigo 24 da 

Lei Complementar 444/85, do Decreto 55.143/2009 e da 

Resolução 

SE 95/2009, Supervisor de Ensino, do SQC-II-QM, por União 

de Cônjuges e por Títulos, conforme segue: 

 

 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, 

de 11-12-2012 

CLASSIF=00113, SIMONE HELENA PESSUTTI COLPAS, 

RG=000013914078 

DA UA/DIRET/MUNIC=LIMEIRA, LIMEIRA,, 

PARA UA/DIRET/MUNIC=PIRACICABA, PIRACICABA,, 

CLASSIF=00134, ELAYNE BATISTA SIQUEIRA BRANCALION, 

RG=000023079679 

DA UA/DIRET/MUNIC=NORTE 1, SAO PAULO,, 

PARA UA/DIRET/MUNIC=PIRACICABA, PIRACICABA,, 

 

 

 

COORDENADORIA 

DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO 

E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Portaria do Coordenador, de 10-12-2012 

Considerando efetivo exercício, nos termos do item IV, 

art.º 7º, da Resolução SE 61/2012, o dia em que os 

servidores 

abaixo relacionados estiveram participando da REUNIÃO PARA 

A AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEINF, conforme Portaria de 

Convocação publicada no D.O. de 09-11-2012. 

II – Dia - Horário: 

 

São Paulo, 122 (232) – 47 

Início: 29-11-2012 – às 09h Término às 17h – Atividade: 

Avaliação das atividades do DEINF durante o ano de 2012 - 



Órgãos Internos Envolvidos: 

Fabio Augusto Negreiros – RG 13.266.661; Leni Aparecida 

Pinto 

– RG 14.031.239; 

 

 

Portaria do Coordenador, de 11-12-2012 

Removendo POR CONCURSO, nos termos do artigo 24 da 

Lei Complementar 444/85, do Decreto 55.143/2009 e da 

Resolução 

SE 95/2009, Diretor de Escola, do SQC-II-QM, por União de 

Cônjuges e por Títulos, conforme segue: 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 11-12- 

2012 

* ATO DE REMOCAO - DIRETOR ** UNIAO DE CONJUGES 

** 

 

São Paulo, 122 (232) – 49 

CLASSIF=00105, ODIMIR ROBERTO BELATO, 

RG=000007724732 

DA UA/DIRET/MUNIC=EE JOAO SAMPAIO DOUTOR, PIRACICABA, 

PIRACICABA 

PARA UA/DIRET/MUNIC=EE RIO BRANCO BARAO DO, PIRACICABA, 

PIRACICABA 

CLASSIF=00106, ANGELO MANOEL COBRA, 

RG=000017668142 

DA UA/DIRET/MUNIC=EE SUD MENNUCCI, PIRACICABA, 

PIRACICABA 

PARA UA/DIRET/MUNIC=EE JORGE COURY DOUTOR, PIRACICABA, 

PIRACICABA 

CLASSIF=00160, SANDRA NOVAES FRANZINI SUTILO, 

RG=000017225202 

DA UA/DIRET/MUNIC=EE ESTACAO GEORGE OETTERER, 

ITU, IPERO 

PARA UA/DIRET/MUNIC=EE JETHRO VAZ DE TOLEDO PROFESSOR, 

PIRACICABA, PIRACICABA 

CLASSIF=00167, JULIANA MARIA DE OLIVEIRA AMARAL 

MELLO, RG=000017991726 

DA UA/DIRET/MUNIC=EE EMILIO ROMI COMENDADOR, 

AMERICANA, SANTA BARBARA D'OESTE 

PARA UA/DIRET/MUNIC=EE JOSE DE MELLO MORAES PROFESSOR, 

PIRACICABA, PIRACICABA 

CLASSIF=00341, JOSE FRANCISCO AMBROZANO, 

RG=000005619899 

DA UA/DIRET/MUNIC=EE MARIO DEDINI COMENDADOR, 

PIRACICABA, PIRACICABA 

PARA UA/DIRET/MUNIC=EE JOAO SAMPAIO DOUTOR, 

PIRACICABA, PIRACICABA 

CLASSIF=00478, MARIA DE LOURDES CARRARO, 

RG=000005125232 

DA UA/DIRET/MUNIC=EE MARIA FRIZZARIN PROFA, AMERICANA, 



AMERICANA 

PARA UA/DIRET/MUNIC=EE JACANA ALTAIR PEREIRA 

GUERRINI PROFESSORA, PIRACICABA, PIRACICABA 

CLASSIF=00515, SELMA APARECIDA DUARTE DE SOUZA, 

RG=000008457531 

DA UA/DIRET/MUNIC=EE BAIRRO SANTO ANTONIO, PIRACICABA, 

PIRACICABA 

PARA UA/DIRET/MUNIC=EE POUSADA DA ESPERANCA, 

BAURU, BAURU 

CLASSIF=00591, MARCIA APARECIDA RODRIGUES, 

RG=000011950313 

DA UA/DIRET/MUNIC=EE ANIGER FRANCISCO DE MARIA 

MELILLO DOM, PIRACICABA, PIRACICABA 

PARA UA/DIRET/MUNIC=EE MARIA MATHILDE CASTEIN 

CASTILHO PROFESSORA, BIRIGUI, GLICERIO 

CLASSIF=00377, LAZARA REGINA NASCIMENTO GIROTI, 

RG=000018659387 

DA UA/DIRET/MUNIC=EE LUIZ GONZAGA DE CAMPOS 

TOLEDO DOUTOR, PIRACICABA, PIRACICABA 

PARA UA/DIRET/MUNIC=EE MARIA APARECIDA SOARES DE 

LUCCA PROFESSORA, LIMEIRA, LIMEIRA. 


