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DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 08-01- 

2013 

Ratificando o processo 1199/0068/2012 na modalidade 

Dispensa de licitação com fundamento no inciso II do artigo 

24 da Lei 8.666/93 a favor da empresa Padaria e Confeitaria 

Bela Massa Piracicaba Ltda - ME, nos termos do artigo 26 da 

Lei 8.666/93. 

 

 

 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

São Paulo, 123 (5) – 41 

Portaria CGRH 1, de 08-01-2013 

Fixa datas e prazos para a divulgação da classificação 

dos inscritos e estabelece cronograma e 

diretrizes para o processo de atribuição de classes 

e aulas do ano letivo de 2013, nos termos da 

Resolução SE 89, de 29-12-2011. 

O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos 

Humanos, considerando a necessidade de estabelecer datas, 

prazos e diretrizes para o desenvolvimento do processo de 

atribuição de classes e aulas do ano letivo de 2013, expede 

a 

presente Portaria. 

Artigo 1º - Após a entrega de documentos e a atualização 

dos registros de que tratam os artigos 3º e 4º da Portaria 

CGRH 

7, de 23-11-2012, dar-se-á a publicação da nova 

classificação 

dos docentes não efetivos e candidatos à contratação que 

estará 

disponível, em 21-01-2013, no endereço: 

http://drhunet.edunet. 

sp.gov.br/PortalNet. 

Parágrafo único – O docente que se encontra na condição 

de aluno, caso participe do processo de atribuição de 

classe/ 

aulas deverá comprovar matrícula e frequência no respectivo 

curso no momento da atribuição. 



Artigo 2º - A Diretoria de Ensino deverá adotar os 

procedimentos 

de inscrição e demais atualizações dos registros, até 

o dia 15-01-2013, ao docente ingressante que tomar posse do 

cargo até a citada data, sendo que a classificação estará 

disponível 

no endereço: http://drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet, 

em 21-01-2013. 

I – Ao docente ingressante que tomar posse após 15-01- 

2013 a classificação para o processo de atribuição de 

classes/ 

aulas deverá ser efetuada de forma manual. 

II – O ingressante que tomar posse até 22-01-2013 poderá 

concorrer, no processo inicial, à atribuição de aulas a 

título de 

carga suplementar de trabalho docente, desde que se 

comprometa 

a assumir o exercício no primeiro dia do ano letivo, 

01-02-2013. 

III – Ao docente ingressante que assumir o exercício do 

cargo após o início do ano letivo deverá ser observado o 

disposto 

no artigo 23 da Resolução SE 89, de 29-12-2011, que trata 

do 

atendimento à constituição de jornada de trabalho do 

titular de 

cargo no decorrer do ano. 

IV – O docente de que trata o inciso anterior poderá 

concorrer 

a atribuição de carga suplementar no processo regular de 

atribuição de classes e aulas durante o ano. 

Artigo 3º - A atribuição de classes/anos iniciais do Ensino 

Fundamental, aulas dos anos finais do Ensino Fundamental e 

Médio e aulas das classes/salas de recurso e de Educação 

Especial 

(SAPE), na Etapa I, a docentes habilitados de que trata o § 

1º do artigo 7º e o artigo 8º da Resolução SE 89, de 29-12-

2011, 

obedecerá ao seguinte cronograma: 

I - dia 23-01-2013 - MANHÃ - Fase 1- na Unidade Escolar, 

aos titulares de cargo, para constituição de jornada; 

II – dia 23-01-2013 - TARDE - Fase 2 - Diretoria de Ensino, 

aos titulares de cargo, não atendidos, parcial ou 

integralmente 

em nível de Unidade Escolar, para: 

a) Constituição de Jornada, na seguinte ordem: 

a.1 - aos docentes não atendidos totalmente, na Fase 1; 

a.2 - aos adidos em caráter obrigatório. 

b) Composição de Jornada, na seguinte ordem: 

b.1 - aos parcialmente atendidos na constituição; 

b.2 - aos adidos, em caráter obrigatório. 



III – dia 24-01-2013 - MANHÃ - Fase 1 - Unidade Escolar – 

aos titulares de cargo para: 

a) Ampliação de Jornada; 

b) Carga Suplementar de Trabalho Docente. 

IV – dia 24-01-2013 – TARDE - Fase 2 - Diretoria de Ensino 

- aos titulares de cargo não atendidos na Unidade Escolar, 

para 

Carga Suplementar de Trabalho Docente. 

V – dia 28-01-2013 – MANHÃ - Fase 2 - Diretoria de Ensino 

- aos titulares de cargo para designações nos termos do 

artigo 

22 da Lei Complementar 444/1985. 

Artigo 4º - A atribuição de classes/anos iniciais do Ensino 

Fundamental, aulas dos anos finais do Ensino Fundamental e 

Médio e aulas das classes/salas de recurso e de Educação 

Especial 

(SAPE), na Etapa I, a docentes e candidatos à contratação 

habilitados conforme trata o § 1º do artigo 7º e o artigo 

8º da 

Resolução SE 89, de 29-12-2011, e será efetuada de acordo 

com 

o cronograma definido pela respectiva Diretoria de Ensino, 

com 

início em 28-01-2013, conforme sua especificidade, devendo 

ser 

amplamente divulgado e obedecendo à seguinte ordem: 

I) Fase 1 – Unidade Escolar - de carga horária aos docentes 

ocupantes de função-atividade, na seguinte conformidade: 

a) declarados estáveis nos termos da Constituição Federal 

de 1988; 

b) celetistas. 

c) ocupantes de função-atividade, a que se refere o §2º do 

artigo 2º da Lei Complementar 1010/2007; 

II) Fase 2 – Diretoria de Ensino - de carga horária aos 

docentes 

ocupantes de função-atividade, na seguinte conformidade: 

a) declarados estáveis nos termos da Constituição Federal 

de 1988; 

b) celetistas. 

c) ocupantes de função-atividade, a que se refere o § 2º do 

artigo 2º da Lei Complementar 1010/2007; 

III) Fase 2 – Diretoria de Ensino – para atribuição da 

carga 

horária aos candidatos à contratação. 

Artigo 5º - A atribuição de classes e aulas na Etapa II aos 

docentes de que tratam os incisos do artigo 7º e o § 1º do 

artigo 

8º da Resolução SE 89, de 29-12-2011 (qualificados), se 

processará 

na seguinte conformidade: 

I – 31-01-2013 – Unidade Escolar – MANHÃ- Fase 1 – aos 



docentes da unidade escolar na seguinte ordem: 

a) Efetivos; 

b) Declarados estáveis pela Constituição Federal de 1988; 

c) Celetistas; 

d) Abrangidos pelo § 2º do artigo 2º da LC. 1010/2007; 

e) Candidatos à docência já atendidos na Etapa I, com aulas 

atribuídas na respectiva unidade escolar. 

II - 31-01-2013 – Diretoria de Ensino – TARDE – Fase 2 – 

observada a sequência: 

a) Os docentes de que trata o inciso anterior, não atendida 

totalmente nas unidades escolares, observada a mesma ordem; 

b) Candidatos à contratação. 

Artigo 6º - No caso de alguma das datas previstas nos 

incisos I a IV do artigo 3º desta resolução recair em 

feriado 

no município-sede da Diretoria de Ensino, o evento poderá 

ser adequado utilizando-se o dia 25-01-2013, desde que seja 

amplamente divulgado. 

Artigo 7.º - A atribuição de classes e aulas de acordo com 

o 

cronograma definido conforme os artigos anteriores, 

envolvendo 

os docentes não efetivos e os candidatos à contratação, 

abrange 

apenas aos que alcançaram os índices mínimos fixados em 

legislação específica para a prova do processo seletivo 

simplificado 

ou os que foram dispensados de participação do referido 

processo conforme legislação vigente. 

§ 1º – A atribuição aos docentes e candidatos que não 

alcançaram os índices fixados somente poderá ocorrer 

durante 

o ano letivo, para classes e aulas do ensino regular e 

depois 

de esgotadas todas as possibilidades de atribuição aos 

demais 

docentes e candidatos devidamente inscritos e/ou 

cadastrados. 

§ 2º - Nos termos do artigo 21 da Resolução SE 89, de 

29-12-2011, será aberto em todas as Diretorias de Ensino, 

nos 

dias 01 e 04-02-2013, o cadastramento de docentes e 

candidatos 

à contração. 

§ 3º - A divulgação da classificação dos docentes 

mencionados 

no parágrafo anterior deverá ocorrer em 06-02-2013 e, 

a partir desta data, as Diretorias de Ensino poderão 

proceder à 

atribuição de classe/aulas. 



Artigo 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
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GABINETE DO SECRETÁRIO 

 

30 – São Paulo, 123 (5) 

Resoluções, de 8-1-2013 

Aplicando, em face dos elementos de instrução contidos 

nos autos, em especial o Relatório 1072/7/2012 da 

Procuradoria 

de Procedimentos Disciplinares, a pena de repreensão, por 

mitigação à penalidade de suspensão, em face de MÁRCIA 

RODRIGUES VICENTE, RG 5.549.517, Professor Educação Básica 

I, dispensada na EE “Sud Mennuci”, localizada no Município 

de Piracicaba, circunscrita à Diretoria de Ensino Região de 

Piracicaba, nos termos do disposto nos artigos 251, inciso 

I, 253 

e 254 da Lei 10.261/68, por restar configurada a 

irregularidade 

apontada na Portaria de Enquadramento Inicial encartada às 

fls. 

35/36 dos autos. Considerando, entretanto, a precedente 

dispensa 

da servidora da referida função a partir de 17-12-2011, 

fica 

suspensa a execução da pena, procedendo-se às anotações de 

estilo em seu prontuário, para salvaguarda de eventuais 

interesses 

da Administração.(Processo 2905/0000/2010 (02 volumes)) 

(Int.: Dra. Márcia Rodrigues Vicente, OAB/SP 128.548). 

 

 

 

38 – São Paulo, 123 (5) 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, 

de 08-01-2013 

Admitindo com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 

500/74 e parágrafos 1º e 2º do artº 17 da LC 444/85, 

Joanita 

Luzia Silvestrim, RG 7.892.399 para a partir de 12-02-1990 

ocupar a função de Professor I, na EE Deovaldo Teixeira de 

Carvalho, em Limeira. 



Dispensando com fundamento no inciso do artº 35 da 

LC 500/74, a partir de 01-01-1990, Joanita Luzia 

Silvestrim, RG 

7.892.399. 

Publicado para acerto de vida funcional. 

Admitindo com fundamento no artº 10 do Decreto 

24.948/85, Marina Capelato Cardoso, RG 4.948.734-6 para a 

partir de 19-03-1962, ocupar a função de Professora 

Substituta 

-Eventual na Escola Industrial “Cel. Fernando Febeliano da 

Costa” em Piracicaba. 

Admitindo com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 

500/74 e parágrafos 1º e 2º do artº 17 da LC 444/85, Marina 

Capelato Cardoso, RG 4.948.734-6 para o período de 06-04- 

1962 a 29-01-1963 ocupar a função de Professor Substituto, 

na Escola Industrial “Cel. Fernando Febeliano da Costa”, em 

Piracicaba. 

Admitindo com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 

500/74 e parágrafos 1º e 2º do artº 17 da LC 444/85, Marina 

Capelato Cardoso, RG 4.948.734-6 para o período de 01-12- 

1964 a 31-01-1967 ocupar a função de Professor Substituto 

Efetivo, na Escola Industrial “Cel. Fernando Febeliano da 

Costa”, 

em Piracicaba. 

Dispensando com fundamento no inciso do artº 35 da LC 

500/74, a partir de 19-04-1963, Marina Capelato Cardoso, RG 

4.948.734-6. 

Dispensando com fundamento no inciso do artº 35 da LC 

500/74, a partir de 23-05-1963, Marina Capelato Cardoso, RG 

4.948.734-6. 

Dispensando com fundamento no inciso do artº 35 da LC 

500/74, a partir de 24-11-1963, Marina Capelato Cardoso, RG 

4.948.734-6. 

Dispensando com fundamento no inciso do artº 35 da LC 

500/74, a partir de 01-01-1972, Marina Capelato Cardoso, RG 

4.948.734-6. 

Publicado para acerto de vida funcional. 

Concedendo, com fundamento no artigo 129 da Constituição 

do Estado de São Paulo combinado com o D.N.G. de 22, 

publicado no D.O. de 23-11-2011, a Sexta-Parte dos 

vencimentos, 

ao servidor abaixo identificado, por contar vinte anos de 

efetivo exercício: 

MARTA MARIA MENDES DOS REIS BONTORIM, RG 

7290605, PEB II, SQF-I-QM-SE, da EE Angelo Franzin: 

Vigência em 29-11-2012 

Designando, a partir de 02-01-2013, no uso da competência 

definida pelo Decreto 52.833/2008, o servidor abaixo 

relacionado 

para exercer a função de GERENTE DE ORGANIZAÇÃO 

ESCOLAR, fazendo jus à Gratificação “Pró-Labore” calculada 



de acordo com o disposto no artº 15 da L.C. 1144/2011, 

CELIA 

CRISTINA BOSCARIOL, RG 17208904, Agente de Organização 

Escolar, SQC-III-QAE, classificada na EE Vicente Luis 

Grosso, em 

Piracicaba – Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, para 

exercer 

a função na EE Profª Mellita Lobenwein Brasiliense. 

Exonerando, com fundamento no artº 58, inciso I - § 1º 

- item I da Lei Complementar 180/78, a partir de 28-12-

2012. 

JOSIANE MEIRE TOLOTI CARNEIRO - RG 21848135, do 

cargo de PEB-II – SQC-II-QM-SE, disciplina de Química – DI-

1, 

da EE Prof José Martins de Toledo, em Piracicaba – para 

qual 

foi nomeado por Decreto de 04-01-2012 – publicado em 

05-01-2012. 

Cessando, a partir de 31-12-2012, no uso da competência 

com fundamento no inciso III, alínea c do artº 8º do 

Decreto 

43.409/98, os efeitos da Portaria de Designação - publicada 

em 

06-03-2012, na parte em que designou para o Posto de 

Trabalho 

destinado à função de VICE-DIRETOR DE ESCOLA, o docente 

abaixo identificado: 

ANDRESA FERNANDA RIZZO, RG 26749362, PEB II – SQC-IIQM- 

SE, classificado na EE Jardim dos Manacas. 

Cessando, a partir de 01-01-2013, no uso da competência 

com fundamento no inciso I do artº 8º do Decreto 43.409/98, 

os 

efeitos da Portaria de Designação - publicada em 25-02-

2012, 

na parte em que designou para o Posto de Trabalho destinado 

à função de VICE-DIRETOR DE ESCOLA, o docente abaixo 

identificado: 

EDILAINE PASTORI, RG 20346127, PEB II – SQC-II-QMSE, 

classificado na EE Profª Catharina Casale Padovani, em 

Piracicaba. 

Cessando, a partir de 01-01-2013, no uso da competência 

com fundamento no inciso I do artº 8º do Decreto 43.409/98, 

os 

efeitos da Portaria de Designação - publicada em 14-02-

2012, 

na parte em que designou para o Posto de Trabalho destinado 

à função de VICE-DIRETOR DE ESCOLA, o docente abaixo 

identificado: 

MARIA APARECIDA CARDOSO ZAMBETTA, RG 14298351, 

PEB II – SQF-I-QM-SE, classificado na EE Prof Jose Martins 

de 



Toledo, em Piracicaba. 

Comunicados 

EE DR. JOÃO SAMPAIO 

Escala válida a partir de 02-01-2013. 

Relação de cargos e das funções correspondentes a 

atribuições 

designadas das Unidades Administrativas, com indicação 

devidamente aprovada de seus substitutos, organizadas de 

acordo com o artº 79, 80 e 83 do Decreto 42.850/63. 

DANIELA TAIS ZAMPAULO, RG 46.198.325-4, GERENTE DE 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR, SQC-II-QAE, Faixa 1, Nível I, 

classificado 

na EE Dr. João Sampaio, D.E. - Região de Piracicaba. 

1 – Marcos Antonio Tolaine, RG 19.133.661, Agente de 

Organização Escolar, SQC-III-QAE, Faixa 1, Nível I, 

classificada na 

EE Carolina Mendes Thame, D.E. – Região de Piracicaba. 

EE DR. DARIO BRASIL 

Escala válida a partir de 01-01-2013 

Relação de cargos e das funções correspondentes a 

atribuições 

designadas das Unidades Administrativas, com indicação 

devidamente aprovada de seus substitutos, organizadas de 

acordo com o artº 79, 80 e 83 do Decreto 42.850/63. 

Ivan José Ferraz Formigoni, RG 4.204.654, DIRETOR DE 

ESCOLA, SQC-II-QM-SE, Faixa 1, Nível III, classificado na 

EE Dario 

Brasil, em Piracicaba, D.E. - Região de Piracicaba. 

1 – Andrea Fernanda Polezi, RG 21.908.147, PEB II, SQFI- 

QM-SE, Faixa 1, Nível II, classificado na EE Jardim Gilda, 

em 

Piracicaba, D.E – Região de Piracicaba. 

2 – Leia Aparecida P. Boaventura, RG 16.393.997, PEB I, 

SQC-II-QM-SE, Faixa 3, Nível V, classificado na EE Dr. 

Dario Brasil, 

em Piracicaba, D.E. - Região de Piracicaba. 

EE PROFº DIONETTI CALLEGARO MIORI 

Escala válida a partir de 02-01-2013 

Relação de cargos e das funções correspondentes a 

atribuições 

designadas das Unidades Administrativas, com indicação 

devidamente aprovada de seus substitutos, organizadas de 

acordo com o artº 79, 80 e 83 do Decreto 42.850/63. 

Vanessa Cristina Frassetto, RG 22.851.293-1, DIRETOR DE 

ESCOLA, SQC-II-QM-SE, Faixa 3, Nível III, classificado na 

EE 

Profª Dionetti Callegaro Miori, em Piracicaba, D.E. - 

Região de 

Piracicaba. 

1 – Katia Regina Parisoto Lopes e Lopes, RG 11.739.123, PEB 



II, SQC-II-QM-SE, Faixa 1, Nível I, classificado na EE 

Profª Dionetti 

Callegaro Miori, em Piracicaba, D.E – Região de Piracicaba. 

 

 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, 

de 08-01-2013 

Retificando o D.O. de 10-11-2012 em nome de: SIUMARA 

REGINA VIANNA, RG 11290459, Professor Educação Básica I, 

SQC-II-QM, da EE Prof Augusto Saes, em Piracicaba: 

Onde se lê: 17-08-2012 

Leia-se: 02-07-2012. 

Retificando o D.O. de 23-11-2012 em nome de: MARCO 

PIRES DO PRADO, RG 21909447, Professor Educação Básica II, 

SQC-II-QM, da EE José Martins de Toledo, em Piracicaba: 

Onde se lê: 20-05-2010 

Leia-se: 01-02-2012. 

Retificação do D.O. de 07-05-2012 

Portaria de Admissão de Marcia Regina Carvalho Franco 

Miranda, RG 34.803, EE Prof. José Martins de Toledo. 

Onde se lê: Período de 18/11/82 a 18/12/82 

Leia-se: Período de 18/11/82 a 17/12/82 

 

 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portarias do Diretor de Escola, de 08-01-2013 

EE PROFª CAROLINA MENDES THAME 

Cessando, a partir de 28-11-2012, no uso da competência 

com fundamento no Inciso II do Artigo 1º da Resolução SE 42 

de 11-04-2012, combinado com o Inciso III do Artigo 8º da 

Resolução SE – 88 de 19-12-2007, os efeitos da Portaria de 

25-07-2012, publicada em 02-08-2012, na parte em que 

designou 

para o Posto de Trabalho destinado à função de PROFESSOR 

COORDENADOR, o docente abaixo identificado: MARTA REGINA 

GOMES, RG 26799497, PEB II, SQF-I-QM-SE, classsificado na 

EE 

Profª Carolina Mendes Thame, em Piracicaba, Diretoria de 

Ensino 

– Região de Piracicaba. 

Cessando, a partir de 28-11-2012, no uso da competência 

com fundamento no Inciso I do Artigo 8º da Resolução SE – 

88 

de 19-12-2007, os efeitos da Portaria de 24-03-2008, 

publicada 

em 26-03-2008, na parte em que designou para o Posto de 

Trabalho destinado à função de PROFESSOR COORDENADOR, o 

docente abaixo identificado: 

CLAUDIA REGINA NASTARI TANNO, RG 18620709, PEB I, 



SQC-II-QM-SE, classificado na EE Profª Mirandolina de 

Almeida 

Canto, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de 

Piracicaba. 

Cessando, a partir de 28-11-2012, no uso da competência 

com fundamento no Inciso I do Artigo 8º da Resolução SE – 

88 

de 19-12-2007, os efeitos da Portaria de 13-02-2012, 

publicada 

em 14-02-2012, na parte em que designou para o Posto de 

Trabalho destinado à função de PROFESSOR COORDENADOR, o 

docente abaixo identificado: 

HELIO EDUARDO ALVES MORENO, PEB II, SQF-I-QM-SE, 

classificado na EE Prof Helio Nehring, em Piracicaba, 

Diretoria 

de Ensino – Região de Piracicaba. 

 

 

Despacho do Diretor de Escola, de 08-01-2013 

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 Olívia Bianco 

02/2013 – ELISABETH DALL ARA ANGELOCCI RG: 5.586.659, 

PEB-II, SQC-II-QM-SE, acumula com Professor Educação Básica 

II 

Aposentado. Acúmulo Legal. 

EE Augusto Melega 

01/2013 – MÁRIO DÍLSON PERON RG: 3.775.890, Diretor de 

Escola, SQC-II-QM-SE, acumula com Professor Educação Básica 

II Aposentado. Acúmulo Legal. 


