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Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015. 

 

 

A-)ESCOLA: 

 

 

EE "PROF. JOSÉ ROMÃO" 

 

Convocamos nos termos do Estatuto Padrão em vigor, os membros e associados, para 

participarem da Assembléia Geral da Associação de Pais e Mestres da EE "Prof. 

José Romão", que será realizada no dia 03 de março de 2015, em 1ª convocação às 17h30 e 

às 18h00 em 2ª convocação, nesta cidade, à Av. Manoel Conceição nº 381, Bairro Vila 

Rezende, para deliberar quanto à eleição da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo 

e Fiscal. 

 

 

E.E. JARDIM DOS MANACÁS  

 

A Direção da E.E. Jardim dos Manacás, situada à Rua Nilo Peçanha, s/n, Bairro Bela 

Vista, CEP 13408-025, Piracicaba/SP, convoca, em caráter de urgência, Giselle Gusmão de 

Morais, RG 20.328.996, PEB II, para tratar de assunto de seu interesse. 

 

 

EE ANGELO FRANZIN  

 

A Diretoria Executiva da APM da EE Angelo Franzin, sita na Av. Dr. Angelo Nogueira 

Vila, s/nº, em Águas de São Pedro, torna pública a Abertura do Processo de Licitação 

para a administração dos serviços da Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos 

interessados que as instruções deverão ser retiradas no endereço acima, no período de 

23/02/2015 a 27/02/2015, no horário das 8h às 16h, mediante a comprovação do 

recolhimento de R$ 42,50, correspondente a 2 (duas) UFESP´s, em nome da APM junto ao 

Banco do Brasil, Agência 6566-8, conta corrente 442-1, sem devolução. As propostas 

deverão ser encaminhadas em envelopes lacrados para o mesmo local até o dia 05/03/2015 

às 16h. A abertura dos envelopes, contendo as propostas será realizada em sessão 

pública no dia 06/03/2015, às 10h, nas dependências da escola, pela Comissão Julgadora 

designada pelo Diretor Executivo da APM. 

 

 

EE. PROF. HELIO NEHRING 

 

A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da EE. Prof. Helio Nehring, 

situada na rua Escolástica Couto Aranha, nº 170, Bairro São Jorge, torna pública a 

Abertura do Processo de Licitação para a administração dos serviços da Cantina Escolar 

da referida Escola e comunica aos interessados que as instruções deverão ser retiradas 

no endereço acima, no período de 23/02/2015 a 25/02/2015, no horário das 9h00 às 16h00, 

mediante a comprovação do recolhimento de R$ 42,50 (Quarenta e dois reais e cinquenta 

centavos), correspondente a 2 (duas) UFESP’s, em nome da APM junto ao Banco do Brasil, 

agência nº 6516-1, conta corrente nº 2236-5, sem devolução. As propostas deverão ser 

encaminhadas em envelopes lacrados para o mesmo local até o dia 02/03/2015 até às 

16h00. A abertura dos envelopes contendo as propostas será realizada em sessão pública 

no dia 03/03/2015 às 14h, nas dependências da escola, pela Comissão Julgadora designada 

pelo Diretor Executivo da APM. 

 

 

E.E. “JARDIM BOTÂNICO” 

 

A Direção da E.E. “Jardim Botânico” convoca os pais, professores, funcionários e 

comunidade para a Assembleia Geral para eleição da nova diretoria e órgãos 

deliberativos e administrativos da Associação de Pais e Mestres, que será realizada em 

uma das dependências da Unidade Escolar, situada a Avenida Angelo Franzin, nº 1.120, 

Jardim Botânico, São Pedro no dia três de março de dois mil e quinze em primeira 

chamada às dezoito horas e trinta minutos; em segunda chamada às dezenove horas. 
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CEEJA PROF. ANTONIO JOSÉ FALCONE 

 

A Direção comunica que estarão abertas as matriculas para a EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) do Ensino Fundamental e Médio - 1º semestre a partir de 23/02/2015. Retirar 

lista de documentos necessários na escola. 

Maiores informações: Rua do Rosário, 272 – Centro. Telefone 19 – 3422-0096 

A idade mínima para o Ensino Fundamental e Ensino Médio é de 18 anos completos. 

 

 

B-)AFUSE: 

 

 

A Sub Sede da AFUSE de Piracicaba, informa seus associados, que no dia 06 de março, 

estaremos realizando Reunião de RUT (Representante de Unidade de Trabalho) 

um por escola, com dispensa de ponto, código de afastamento 114 no BFE. 

Na ocasião trataremos de assuntos pertinentes à Promoção do QAE, Meritocracia do QSE, 

Reenquadramento da lei 1144/2011, proposta salarial. 

A presença do Associado é de suma importância para que a entidade tenha um bom diálogo 

com a categoria. 

A Reunião será realizada no dia 03 de março às 09 horas da manhã na sede da APEOESP, à 

Rua Alferes José Caetano, 968 - Centro - Piracicaba.  

Att. Antonio Carlos - Diretor Estadual 

 


