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DECRETO Nº 59.018, 
DE 28 DE MARÇO DE 2013 
Dispõe sobre a fixação de percentual para fins de 
pagamento da Bonificação por Resultados - BR, 
instituída pela Lei Complementar nº 1.078, de 
17 de dezembro de 2008, relativo ao exercício 
de 2012 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e à vista do disposto no artigo 
9º da Lei Complementar nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008, 
Decreta: 
Artigo 1º - Para o exercício de 2012, o percentual a ser 
aplicado sobre o somatório da retribuição mensal do servidor no 
período de avaliação, para fins de pagamento da Bonificação por 
Resultados - BR, instituída pela Lei Complementar nº 1.078, de 
17 de dezembro de 2008, fica fixado em 20% (vinte por cento). 
Parágrafo único - O período de avaliação a que se refere o 
"caput" deste artigo será definido em resolução do Secretário 
da Educação. 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 28 de março de 2013 
GERALDO ALCKMIN 
David Zaia 
Secretário de Gestão Pública 
Andrea Sandro Calabi 
Secretário da Fazenda 
Julio Francisco Semeghini Neto 
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 28 de março de 2013. 
Casa Civil 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-1, de 27-3-2013 
Dispõe sobre a definição do indicador global e do 
indicador específico à Administração Central, do 
Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula 
Souza" - Ceeteps, para fins de pagamento da 
Bonificação por Resultados - BR, instituída pela LC 
1.086-2009, seus critérios de apuração e avaliação 
O Secretário-Chefe da Casa Civil e os Secretários de Gestão 
Pública, da Fazenda e de Planejamento e Desenvolvimento 
Regional, considerando as disposições transitórias da LC 1.086- 
2009, acrescentadas pela LC 1.087-2009, e o disposto no inc. I 
do art. 2º do Dec. 54.104-2009, resolvem: 
Artigo 1º - Fica instituído como indicador global, para fins 



de pagamento da Bonificação por Resultados - BR, instituída 
pela LC 1.086-2009, alterada pela LC 1.087-2009, o Índice de 
Desenvolvimento do Ensino Técnico e Tecnológico do Estado de 
São Paulo (IDETEC-SP), o qual será desdobrado nos seguintes 
grupos de avaliação: 
I - Índice de Desenvolvimento do Ensino Técnico e Tecnológico 
do Estado de São Paulo (IDETEC-SP) das escolas técnicas 
(ETEC); 
II - Índice de Desenvolvimento do Ensino Técnico e Tecnológico 
do Estado de São Paulo (IDETEC-SP) das faculdades de 
tecnologia (FATEC). 
§ 1° - Os grupos de avaliação do indicador a que se refere 
este artigo serão apurados e avaliados anualmente. 
§ 2° - Para o cálculo dos grupos de avaliação a que se 
referem os incs. I e II do "caput" deste artigo, o Idetec-SP de 
cada unidade escolar, apurado na conformidade desta resolução 
conjunta, será agregado por meio da média ponderada pelo 
número de matrículas em cada unidade escolar. 
Artigo 2º - O Idetec-SP das escolas técnicas será calculado 
como a média ponderada dos seguintes itens: 
I - índice obtido no grupo "processo" no Sistema de Avaliação 
Institucional (SAI); 
II - índice obtido no grupo "situação do egresso" no Sistema 
de Avaliação Institucional (SAI); 
III - índice obtido no grupo "benefício" no Sistema de Avaliação 
Institucional (SAI); 
IV - índice de produtividade; 
V - nota média da ETEC no Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM). 
§ 1º - Para o cálculo da média ponderada a que se refere o 
"caput" deste artigo, os ponderadores a serem utilizados estão 
fixados nos termos do Anexo desta resolução conjunta. 
§ 2º - Na inexistência de dados ou impossibilidade de cálculo 
de qualquer um dos indicadores referidos no "caput" deste 
artigo, o IDETEC-SP será calculado com os itens disponíveis, 
redistribuindo-se o peso do item faltante para os demais na 
proporção do ponderador de cada um. 
§ 3º - A nota média do ENEM, a que se refere o inciso V 
deste artigo, é a proporção entre o melhor resultado nacional 
e o resultado de cada ETEC divulgado pelo Ministério da Educação, 
após a aplicação do ajuste estatístico para correção do 
viés decorrente da diferença do número de participantes entre 
escolas. 
§ 4º - No caso das ETECs que não disponham de nota média 
no ENEM, deverá ser aplicado o valor médio das demais ETECs, 
calculado conforme disposto no § 3º deste artigo. 
Artigo 3º - O Idetec-SP das faculdades de tecnologia será 
calculado como a média ponderada dos seguintes itens: 
I - índice obtido no grupo "processo" no Sistema de Avaliação 
Institucional (SAI); 



II - índice obtido no grupo "situação do egresso" no Sistema 
de Avaliação Institucional (SAI); 
III - índice obtido no grupo "benefício" no Sistema de Avaliação 
Institucional (SAI); 
IV - índice de produtividade; 
V - reconhecimento dos cursos oferecidos pelas faculdades 
de tecnologia pelo Conselho Estadual de Educação, na forma do 
inciso XI e XII do art. 2º da Lei 10.403-71. 
§ 1º - Para o cálculo da média ponderada a que se refere 
o "caput" deste artigo, os ponderadores a serem utilizados são 
fixados nos termos do Anexo desta resolução conjunta. 
§ 2º - Na inexistência de dados ou impossibilidade de cálculo 
de qualquer um dos indicadores referidos no "caput" deste 
artigo, o IDETEC-SP será calculado com os itens disponíveis, 
redistribuindo-se o peso do item faltante para os demais na 
proporção do ponderador de cada um. 
§ 3º - O reconhecimento dos cursos a que se refere o inciso 
V deste artigo será pontuado na seguinte conformidade: 
1. 100% (cem por cento) da pontuação máxima para os 
casos de renovação do reconhecimento por 5 anos ou para 
os casos de primeiro reconhecimento do curso com validade 
de 3 anos; 
2. 80% (oitenta por cento) da pontuação máxima para os 
casos de renovação do reconhecimento por 4 anos ou para os 
casos de primeiro reconhecimento do curso com validade de 
2 anos; 
3. 75% (setenta e cinco por cento) da pontuação máxima 
para os casos de renovação do reconhecimento por 3 anos; 
4. 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima para os 
casos de renovação do reconhecimento por 2 anos; 
5. 0% (zero) da pontuação máxima nos demais casos. 
Artigo 4º - Fica instituído como indicador específico à 
Administração Central o Índice do Programa de Expansão de 
Educação Tecnológica do Centro Estadual de Educação Tecnológica 
"Paula Souza" - Ceeteps (Idetec-PE-SP), que será calculado 
como a média ponderada dos seguintes itens: 
I - a razão entre o número de matrículas adicionais no ensino 
médio ofertadas no ano de avaliação e o total de matrículas 
adicionais no ensino médio previstas no orçamento; 
II - a razão entre o número de matrículas adicionais no ensino 
técnico ofertadas no ano de avaliação e o total de matrículas 
adicionais no ensino técnico previstas no orçamento; 
III - a razão entre o número de matrículas adicionais no 
ensino tecnológico ofertadas no ano de avaliação e o total 
de matrículas adicionais no ensino tecnológico previstas no 
orçamento. 
Parágrafo único - O Centro Estadual de Educação Tecnológica 
"Paula Souza" - Ceeteps, mediante portaria do Diretor 
Superintendente, especificará o ponderador de cada inciso 
deste artigo. 



Artigo 5º - O Sistema de Avaliação Institucional (SAI) do 
Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - Ceeteps 
constitui-se em instrumento anual de pesquisa e avaliação 
dos processos de funcionamento das unidades escolares, de 
resultados e impactos na sociedade das atividades do Ceeteps. 
Artigo 6º - O índice obtido no grupo "processo" no SAI a 
que se refere o inc. I dos arts. 2º e 3º desta resolução conjunta 
reflete a eficiência interna da unidade escolar. 
§ 1º - O grupo "processo" avaliará aspectos do desempenho 
pedagógico, administração acadêmica, custo por aluno e 
índices de assiduidade de cada ETEC e FATEC. 
§ 2º - Os pontos máximos passíveis de serem obtidos no SAI 
em cada subgrupo do grupo "processo" serão iguais aos pontos 
máximos estabelecidos no SAI do ano anterior ao período de 
avaliação. 
Artigo 7º - O índice obtido no grupo "situação do egresso" 
no SAI, a que se refere o inc. II dos arts. 2º e 3º desta resolução 
conjunta, reflete a situação de empregabilidade e laborabilidade 
dos ex-alunos de cada ETEC e FATEC. 
Parágrafo único - Os pontos máximos passíveis de serem 
obtidos no SAI em cada subgrupo do grupo "situação do egresso" 
serão iguais aos pontos máximos estabelecidos no SAI do 
ano anterior ao período de avaliação. 
Artigo 8º - O índice obtido no grupo "benefício" no SAI a 
que se refere o inc. III dos arts. 2º e 3º desta resolução conjunta 
reflete a percepção e extensão de como a qualidade do processo 
e do produto integram a escola à sociedade. 
§ 1º - O grupo "benefício" avaliará o grau de satisfação, o 
nível de atendimento das expectativas e avaliação do curso por 
discentes, docentes, egressos de cada ETEC e FATEC e pelos pais, 
exclusivamente no caso das ETECs. 
§ 2º - Os pontos máximos passíveis de serem obtidos no 
SAI em cada subgrupo do grupo "benefícios" serão iguais 
aos pontos máximos estabelecidos no SAI do ano anterior ao 
período de avaliação. 
Artigo 9° - O índice de produtividade a que se refere o 
inc. IV dos arts. 2º e 3º desta resolução conjunta é calculado 
pela razão do número de alunos aprovados por disciplina em 
cada período e do número de matrículas por disciplina em cada 
período. 
Artigo 10 - As metas para os indicadores referidos no artigo 
1º e 4º desta resolução conjunta serão fixadas até o dia 31 de 
janeiro do respectivo exercício, por resolução conjunta da comissão 
a que se refere o art. 6º da LC 1.086-2009. 
Parágrafo único - As metas poderão ser revisadas a qualquer 
momento, a fim de incorporar alterações na legislação, 
mudanças curriculares e outros fatores supervenientes que 
afetem a consecução das mesmas. 
Artigo 11 - O Índice de Cumprimento de Metas - ICM, a ser 
calculado para cada grupo de avaliação do indicador global, e 



para o indicador específico à Administração Central, é a razão 
entre o valor obtido no indicador (IN-EF) subtraído do valor considerado 
como linha de base do indicador (IN-BASE) e a meta do 
indicador (IN-META) subtraído do valor considerado como linha 
de base do indicador (IN-BASE), na seguinte forma: 
ICM = (IN-EF - IN-BASE) / (IN-META - IN-BASE) 
§ 1° - Para efeito de cálculo do Índice de Cumprimento de 
Metas - ICM, deverão ser considerados os seguintes valores 
como linha de base para cada indicador: 
1. Idetec-SP das escolas técnicas: resultado obtido no 
Idetec-SP das escolas técnicas no exercício anterior, apurado de 
acordo com os critérios fixados nesta resolução conjunta para 
a determinação do Idetec-SP efetivo do período de apuração; 
2. Idetec-SP das faculdades de tecnologia: resultado obtido 
no Idetec-SP das faculdades de tecnologia no exercício anterior, 
apurado de acordo com os critérios fixados nesta resolução 
conjunta para a determinação do Idetec-SP efetivo do período 
de apuração; 
3. (Idetec-PE-SP) do Ceeteps: 0 (zero). 
§ 2° - O valor de cada Índice de Cumprimento de Metas 
- ICM, será: 
1. igual a 1 quando as metas forem cumpridas integralmente; 
2. nunca inferior a 0 (zero); 
3. considerado até o limite de 1,2 (um inteiro e dois décimos), 
em caso de superação das metas anuais; 
4. considerado nunca inferior a 0,21 (vinte e um décimos) 
nos casos de manutenção da excelência. 
§ 3º - Entende-se como manutenção da excelência as unidades 
que se encontrem no decil superior em relação ao melhor 
desempenho de unidade do seu grupo de avaliação e cujo 
resultado obtido não seja inferior ao limite de 95 % (noventa e 
cinco por cento) do IN-META. 
Artigo 12 - Para o cálculo do Índice Agregado de Cumprimento 
de Metas - IACM referente a cada unidade escolar, 
deverá ser adotado, em sua integralidade, o resultado do Índice 
de Cumprimento de Metas - ICM correspondente ao respectivo 
grupo de avaliação. 
Artigo 13 - Para o cálculo do Índice Agregado de Cumprimento 
de Metas - IACM, referente à Administração Central, 
deverão ser adotados, para o Índice de Cumprimento de Metas 
- ICM - do indicador global e do respectivo indicador específico, 
os seguintes pesos: 
I - 70% (setenta por cento) para a média dos índices de 
cumprimento de metas das escolas técnicas (grupo IDETEC-SPETEC) 
e das faculdades de tecnologia (grupo IDETEC-SP-FATEC), 
ponderada pelo número de matrículas; 
II - 30% (trinta por cento) para o Índice de cumprimento 
de metas do Programa de Expansão da Educação Tecnológica 
do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - 
Ceeteps, conforme o § 2º do Dec. 56.125-2010. 



Artigo 14 - O Centro Estadual de Educação Tecnológica 
"Paula Souza" - Ceeteps, enviará relatórios anuais à comissão 
a que se refere o art. 6º da LC 1.086-2009, contendo uma avaliação 
do cumprimento das metas e as respectivas justificativas 
para o desempenho do período. 
Artigo 15 - Esta resolução conjunta entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º-1-2012, ficando 
revogada a Resolução Conjunta CC/SF/SEP/SGP-1, de 28-3-2012. 
ANEXO 
a que se referem os §§ 1º dos arts. 2º e 3º da 
Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-1, de 27-3-2013’ 

 
(Publicado novamente por ter saído com incorreções) 
 
Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-2, de 27-3-2013 
Dispõe sobre a fixação das metas para o indicador 
global, para o indicador específico à Administração 
Central, e para indicadores específicos das unidades 
escolares do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica "Paula Souza" - Ceeteps, para fins de 
pagamento da Bonificação por Resultados - BR, 
instituída pela LC 1.086-2009, para o exercício 
de 2012 
O Secretário-Chefe da Casa Civil e os Secretários de Gestão 
Pública, da Fazenda e de Planejamento e Desenvolvimento 
Regional, considerando o disposto no art. 6º da LC 1.086-2009, 
e no art. 10 da Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-1, de 27-3- 
2013, resolvem: 
Artigo 1º - Para o exercício de 2012, as metas específicas 
fixadas à Administração Central para os grupos de avaliação do 
indicador global, e de seu indicador específico a que se refere a 
Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-1, de 27-3-2013, para fins 
de pagamento da Bonificação por Resultados - BR, instituída 
pela LC 1.086-2009, ficam fixadas em: 
I - 84,38 (oitenta e quatro inteiros e trinta e oito décimos) 
para o Índice de Desenvolvimento do Ensino Técnico e Tecnológico 
do Estado de São Paulo (Idetec-SP), das escolas técnicas 
(ETEC); 
II - 82,34 (oitenta e dois inteiros e trinta e quatro décimos) 
para o Índice de Desenvolvimento do Ensino Técnico e Tecnológico 
do Estado de São Paulo (Idetec-SP), das faculdades de 
tecnologia (FATEC); 
III - 1 para o Índice do Programa de Expansão da Educação 
Tecnológica (Idetec-PE-SP), da Administração Central do Centro 



Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - Ceeteps. 
Parágrafo único - O número de matrículas adicionais previstas 
na Lei 14.675-2011, que orça a receita e fixa a despesa 
do Estado para o exercício de 2012 - Lei Orçamentária Anual, 
corresponde a 12.500, sendo: 
1. 7.500 para o ensino tecnológico; 
2. 0 para o ensino médio; 
3. 5.000 para o ensino técnico. 
Artigo 2º - Os valores dos grupos de avaliação do indicador 
global referentes ao exercício de 2012, a serem considerados 
como linha de base para os cálculos dos índices de cumprimento 
de metas e do índice agregado de cumprimento de metas 
da Administração Central do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica "Paula Souza" - Ceeteps, a que se refere a Resolução 
Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-1, de 27-3-2013, para fins de 
pagamento da Bonificação por Resultados - BR, instituída pela 
LC 1.086-2013, são: 
I - 82,40 (oitenta e dois inteiros e quarenta décimos) para 
o Índice de Desenvolvimento do Ensino Técnico e Tecnológico 
do Estado de São Paulo (Idetec-SP), das escolas técnicas (ETEC); 
II - 81,87 (oitenta e um inteiros e oitenta e sete décimos) 
para o Índice de Desenvolvimento do Ensino Técnico e Tecnológico 
do Estado de São Paulo (Idetec-SP), das faculdades de 
tecnologia (FATEC). 
Artigo 3º - Os valores das linhas de base e das metas específicas 
atribuídas a cada uma das unidades escolares do Centro 
Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - Ceeteps 
estão fixadas nos Anexos I e II desta resolução conjunta. 
Artigo 4º - Esta resolução conjunta entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo, excepcionalmente, seus efeitos 
a 1º-1-2012. 
ANEXO I 
a que se refere o art. 3º da 
Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-2, de 27-3-2013 
Linhas de Base e Metas Específicas IDETECS (ETEC) 

 

 
 

 
(Publicado novamente por ter saído com incorreções) 
 
Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-5, de 28-3-2013 
Dispõe sobre a fixação das metas para os indicadores globais da Secretaria da 
Educação, para fins de pagamento da 
Bonificação por Resultados - BR, instituída pela LC 1.078-2008, para o 
exercício de 2012. 
O Secretário-Chefe da Casa Civil e os Secretários de Gestão Pública, da 
Fazenda e de Planejamento e Desenvolvimento Regional, 



considerando o disposto no art. 6º da LC 1.078-2008, e no art. 8º da Resolução 
Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-2, de 30-3-2011, resolvem: 
Artigo 1º - Para o exercício de 2012, as metas para os indicadores globais da 
Secretaria da Educação a que se refere o artigo 
1º da Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-2, de 30-3-2011, para fins de 
pagamento da Bonificação por Resultados - BR, instituída 
pela LC 1.078-2008, ficam fixadas em: 
I - 4,38 (quatro inteiros e trinta e oito centésimos) para o Índice de 
Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 
(IDESP) do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da rede estadual de ensino; 
II - 2,76 (dois inteiros e setenta e seis centésimos) para o Índice de 
Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 
(IDESP) do 6º ao 7º ano do ensino fundamental da rede estadual de ensino; 
III - 1,97 (um inteiro e noventa e sete centésimos) para o Índice de 
Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo 
(IDESP) do ensino médio da rede estadual de ensino. 
Artigo 2º - O Anexo desta resolução conjunta apresenta as metas para o 
IDESP, por unidade escolar e nível de ensino, conforme 
o art. 4º da Resolução SE-74, de 6-11-2008. 
Artigo 3º - Esta resolução conjunta entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 1º-1-2012. 
ANEXO 
a que se refere o art. 2º da 
Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-5, de 28-3-2013 
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Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-6, de 28-3-2013 
Dispõe sobre a autorização de pagamento da 
Bonificação por Resultados - BR, instituída pela 
LC 1.078-2008, aos servidores da Secretaria da 
Educação, referente ao período de avaliação de 
janeiro a dezembro de 2012, e dá providências 
correlatas 
O Secretário-Chefe da Casa Civil e os Secretários de Gestão 
Pública, da Fazenda e de Planejamento e Desenvolvimento 
Regional, à vista do disposto no art. 2° do Dec. 56.125-2010, 
no art. 9° da Resolução SE-20, de 30-3-2011, e nas Resoluções 
Conjuntas CC/SF/SPDR/SGP-2, de 30-3-2011, e CC/SGP/SF/ 
SPDR-5, de 28-3-2013, para fins de pagamento da Bonificação 
por Resultados - BR, instituída pela LC 1.078-2008, resolvem: 
Artigo 1º - Ficam autorizados os pagamentos de Bonificação 
por Resultados - BR, relativos ao período de avaliação de janeiro 
a dezembro de 2012, aos servidores da Secretaria da Educação, 
conforme os valores do Índice de Cumprimento de Metas - IC, 
das unidades escolares e administrativas da Secretaria da 
Educação. 
Artigo 2º - Fica concedido aos servidores da Secretaria da 



Educação o adicional de 20% (vinte por cento), previsto no § 2º 
do art. 9º da LC 1.078-2008, conforme o parágrafo único do art. 
14 da Resolução SE-20, de 30-3-2011. 
Artigo 3º - Esta resolução conjunta entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º-1-2012. 
 
Educação 
ESCOLA DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES 
DO EST. DE SÃO PAULO PAULO RENATO 
COSTA SOUZA 
Portaria do Coordenador, de 28-3-2013 
Convocando, nos termos do inciso I, artigo 7º, da Resolução 
SE-61 de 6 de junho de 2012, alterada pela Resolução 
SE-104 de 28 de dezembro de 2012, os servidores das Diretorias 
de Ensino abaixo relacionadas, para participar da Orientação 
Técnica: “Prêmio Gestão Escolar 2013”, conforme segue: 
Capacitação nº 014/2013 
Dias: 09 e 10/04/2013 
Horário: das 8h30min. às 17h30min. 
Local: EFAP – Rua João Ramalho, 1.546 – Perdizes, São 
Paulo/SP – sala 10. 
Público Alvo: Supervisores de Ensino, conforme a seguinte 
tabela: 
Nome RG Unidade 
1 Iara Morales Lisboa RG 17.971.793-6 DER PIRACICABA 
2 Nilcea de Araujo Rollo RG 6.190.159 DER MIRACATU 
3 Beatriz de Mello Marques RG 10.229.830 DER RIBEIRÃO PRETO 
Ação: 5148 (Ensino Fundamental) / 5149 (Ensino Médio) 
 
Retificação do D.O. de 26-3-2013 
Na publicação, Seção I, pág. 32, na Portaria do Coordenador, 
de 22/03/2013 – Capacitação nº 012/2013, onde se lê: 
DIRETORIA DE ENSINO QUANTIDADE DE PARTICIPANTES 
DE Miracatu 06 (seis) 
DE Osasco 14 (catorze) 
DE Pindamonhangaba 06 (seis) 
DE Piracicaba 11 (onze) 
DE Presidente Prudente 09 (nove) 
DE Santo André 11 (onze) 
DE São Vicente 13 (treze) 
DE Sul 1 13 (treze) 
DE Suzano 13 (treze) 
Leia-se: 
DIRETORIA DE ENSINO QUANTIDADE DE PARTICIPANTES 
DE Miracatu 07 (sete) 
DE Osasco 13 (treze) 
DE Pindamonhangaba 07 (sete) 
DE Piracicaba 12 (doze) 
DE Presidente Prudente 08 (oito) 



DE Santo André 12 (doze) 
DE São Vicente 14 (catorze) 
DE Sul 1 12 (doze) 
DE Suzano 15 (quinze 
 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
Portaria do Coordenador, de 28-3-2013 
Tornando sem efeito a Portaria de 27, publicada no DOE de 28-03-2013, que 
convoca nos termos do parágrafo único, artº 8º, 
da Resolução SE 58-11, com redação alterada pela Resolução SE 43-12, os 
servidores para REUNIÃO DE TRABALHO envolvendo os 
órgãos da pasta, dia 02/04/2013 - Horário – 9h às 13h / Local: SEE – Praça da 
República, 53 – 2º andar - Salão Nobre - Centro - São 
Paulo - SP. 
 
Comunicado CGRH-5, de 28-3-2013 
O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, nos 
termos do Subitem 7.1 e 18.3 do Edital de Credenciamento 
de Médico para Inspeção Médica, publicado no DOE de 16/01/2013 e 
Republicado no DOE de 23/01/2013, torna público 
aos interessados a Relação Final de Candidatos Credenciados e as decisões 
das análises dos recursos apresentados e CONVOCA os 
candidatos Credenciados a comparecer no dia 06/04/2013, das 8h30 às 17h30, 
para escolha e atribuição de agenda profissional, 
bem como orientações técnicas a serem desenvolvidas, na Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento de Professores - EFAP, Rua João 
Ramalho, 1546 - Perdizes - São Paulo/SP. 
I - Lista de Candidatos Credenciados: 
Páginas116 e117 
II - Recurso julgados Improcedentes: 
Página117 
 
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E 
FINANÇAS 
Portaria do Coordenador, de 28-3-2013 
Convocando, nos termos do parágrafo único, artº 8º, da 
Resolução SE 58-11, com redação alterada pela Resolução SE 
43-12, os servidores abaixo citados para REUNIÃO DE SERVIÇO 
envolvendo os órgãos subsetorias da pasta, com as seguintes 
características: 
I - Objetivo: Orientação / Capacitação do Sistema de Gestão 
de Prestação de Contas – SiGPC/FNDE. 
II – Público Alvo: um funcionário da área de Financeira 
indicado na resposta ao Ofício 347/13 e um Supervisor de Ensino 
que acompanha os Programas Dinheiro Direto na Escola – PDDE, 
Mais Educação ou PDE Escola - MEC/FNDE das 91 Diretorias 
de Ensino. 
III – Data e horário: Dia 04-04-2013 – 09h às 17h. 
IV- Local: Teatro Fernando de Azevedo / sede da SEE – Praça 
da República, 53 - Centro – São Paulo. 



V– Cada unidade se responsabilizará pelas despesas de 
diárias/transporte. 
VI– Informações: NCPO/COFI – (11) 3218 2170. 
 
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO 
Extratos de Ordens de Serviços e/ou Fornecimento 
Ordem de Fornecimento: 36/00281/13/05-001 referente 
à ata 36/00527/12/05-001 - Empresa: Inforshop Suprimentos 
Ltda. - Objeto: registro de preços para aquisição de consumíveis 
através da Rede de Suprimentos para as escolas da CEI - POLO 
- 5A - Diretorias de Ensino - Americana, Campinas Leste, Campi- 
nas Oeste, Capivari, Piracicaba e Sumaré - Prazo: 5 dias - Valor: 
R$17.839,00 - Data de Assinatura: 27/02/13 
Ordem de Fornecimento: 36/00325/13/05-001 referente 
à ata 36/00527/12/05-001 - Empresa: Inforshop Suprimentos 
Ltda. - Objeto: registro de preços para aquisição de consumíveis 
através da Rede de Suprimentos para as escolas da CEI - POLO 
- 5A - Diretorias de Ensino - Americana, Campinas Leste, Campinas 
Oeste, Capivari, Piracicaba e Sumaré - Prazo: 5 dias - Valor: 
R$218.700,00 - Data de Assinatura: 05/03/13. 
Ordem de Fornecimento: 36/00326/13/05-001 referente 
à ata 36/00527/12/05-001 - Empresa: Inforshop Suprimentos 
Ltda. - Objeto: registro de preços para aquisição de consumíveis 
através da Rede de Suprimentos para as escolas da CEI - POLO 
- 5A - Diretorias de Ensino - Americana, Campinas Leste, Campinas 
Oeste, Capivari, Piracicaba e Sumaré - Prazo: 5 dias - Valor: 
R$6.000,00 - Data de Assinatura: 05/03/13. 
Ordem de Fornecimento: 36/00356/13/05-001 referente 
à ata 36/00527/12/05-001 - Empresa: Inforshop Suprimentos 
Ltda. - Objeto: registro de preços para aquisição de consumíveis 
através da Rede de Suprimentos para as escolas da CEI - POLO 
- 5A - Diretorias de Ensino - Americana, Campinas Leste, Campinas 
Oeste, Capivari, Piracicaba e Sumaré - Prazo: 5 dias - Valor: 
R$84.410,00 - Data de Assinatura: 13/03/13. 
Ordem de Fornecimento: 36/00357/13/05-001 referente 
à ata 36/00527/12/05-001 - Empresa: Inforshop Suprimentos 
Ltda. - Objeto: registro de preços para aquisição de consumíveis 
através da Rede de Suprimentos para as escolas da CEI - POLO 
- 5A - Diretorias de Ensino - Americana, Campinas Leste, Campinas 
Oeste, Capivari, Piracicaba e Sumaré - Prazo: 5 dias - Valor: 
R$22.400,00 - Data de Assinatura: 13/03/13. 
 

================ 
Diário Oficial Poder Executivo - Seção II 
sexta-feira, 29 de março de 2013  
 
Atos do Governador 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
Decreto de 28-3-2013 



Nomeando, nos termos do art. 20, I, da LC 180-78, o abaixo 
indicado, para exercer, em comissão e em Jornada Completa de 
Trabalho, o cargo a seguir mencionado, na referência da EV-C, a 
que se refere a LC 1080-2008, do SQC-I-QSE: 
Assessor Técnico de Gabinete, Ref. 15 
Gabinete do Secretário: Jorge Sagae, RG 9.765.105, em 
cargo criado pela Lei 14.690-2012. 
 
Educação 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 28-03-2013 
Dispensando com fundamento no inciso III do artº 35 da 
LC 500/74, CECILIA APARECIDA C. CHITTOLINA PETTAN, RG 
9.005.665, Professor III a partir de 01/09/84. 
Admitindo com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 
500/74 e parágrafos 1º e 2º do artº 17 da LC 444/85, CECILIA 
APARECIDA C. CHITTOLINA PETTAN, RG 9.005.665 para a partir 
de 01/09/84 ocupar a função de Professor III, na EE Prof. Adolpho 
Carvalho, em Piracicaba. 
Dispensando com fundamento no inciso III do artº 35 da 
LC 500/74, CECILIA APARECIDA C. CHITTOLINA PETTAN, RG 
9.005.665, Professor III a partir de 20/09/84. 
Admitindo com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 
500/74 e parágrafos 1º e 2º do artº 17 da LC 444/85, CECILIA 
APARECIDA C. CHITTOLINA PETTAN, RG 9.005.665 para no período 
de 17/06/85 a 10/07/85 ocupar a função de Professor III, na 
EE Dr. João Sampaio, em Piracicaba. 
Dispensando com fundamento no inciso III do artº 35 da 
LC 500/74, CECILIA APARECIDA C. CHITTOLINA PETTAN, RG 
9.005.665, Professor III a partir de 03/01/86. 
Admitindo com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 
500/74 e parágrafos 1º e 2º do art. 17 da LC 444/85, CECILIA 
APARECIDA C. CHITTOLINA PETTAN, RG 9.005.665 para a partir 
de 17/02/86 ocupar a função de Professor III, na EE Angelo 
Franzin, em Águas de São Pedro. 
Dispensando: 
com fundamento no inciso III do artº 35 da LC 500/74, CECILIA 
APARECIDA C. CHITTOLINA PETTAN, RG 9.005.665, Professor 
III a partir de 30/03/89. 
com fundamento no inciso III do artº 35 da LC 500/74, CECILIA 
APARECIDA C. CHITTOLINA PETTAN, RG 9.005.665, Professor 
III a partir de 01/01/90. Publicado para acerto de vida funcional. 
Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 
de 28-03-2013 
Núcleo de Frequência e Pagamento 
Averbando: 
a Certidão de Licença – Prêmio, nos termos dos Artigos 209 
e 214 da Lei 10.261/68, nova redação dada pela LC 1.048/2008 
aos funcionários das respectivas Unidades Escolares, abaixo 



identificados, 90 dias de licença-prêmio a que faz jus, referente 
ao período aquisitivo mencionado: 
EE Augusto Saes 
Juli Anne Mirabal Lascano Bargiela, RG: 17671835-7, 
Diretor de Escola - SQC-II-QM, PULP 75/0017/2002, Certidão 
67/2013, período 27-10-2007 a 24-10-2012. 
Certidão de Licença – Prêmio, nos termos dos Artigos 209 
e 214 da Lei 10.261/68, LC 1.015/07 e da nova redação da LC 
1048/08 e Despacho do Governador de 22, publicado no D.O. 
de 23-11-2011 aos funcionários das respectivas Unidades Escolares, 
abaixo identificados, 90 dias de licença-prêmio a que faz 
jus, referente ao período aquisitivo mencionado: 
EE Catharina Casale Padovani 
Raquel Galvão de Oliveira Righeto, RG: 5818919, PEB-ISQF- 
I-QM, PULP 279/0068/2013 – Certidão 63/2013 – período 
12-02-1999 a 06-02-2000; 01-04-2003 a 08-02-2004; 28-02- 
2004 a 13-02-2005; 03-03-2005 a 12-02-2006; 29-05-2006 a 
30-06-2006; 19-07-2006 a 05-09-2006; 28-09-2006 a 18-10- 
2006; 03-02-2007 a 17-01-2008. 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portaria do Diretor de Escola, de 28-03-2013 
EE Joao Sampaio 
Autorizando, fruição de licença-prêmio nos termos dos 
Artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, NR pela Lei 1.048/08 de 
10-06-2008 a Rubens Lopes Calçada, RG 4.778.696, Agente 
de Organização Escolar, SQC-III-QAE, 15 dias referente ao 
período 09-07-2005 a 07-07-2010 certidão 194/2010 PULP 
748/0068/2006. 
EE Profª Avelina Palma Losso 
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: JOÃO LEONARDO PREZOTTO SCHUBERT SOUTO, 
RG 34.320.394 7/SP, Professor Educação Básica II, SQC-II-QMCD, 
30 dias referente ao período de 13-02-2006 a 11-02-2011, Certidão 
129/2011-PULP 540/0068/2011. 
EE Prof. José de Mello Moraes 
Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 8.213 
de 24/07/91, combinado com o Comunicado Conjunto UCRH/ 
CAF – 1, de 21/11/08, publicado no D.O. de 22/11/08 e republicado 
no D.O. de 29/11/08, ao interessado abaixo relacionado: 
ARICELIS BISCARO MELA, RG: 41.339.240, Professor de 
Educação Básica II, SQF-I-QM, classificado na EE Prof. José de 
Mello Moraes, 02 dias de auxílio-doença a partir de 25-03-2013 
a 26-03-2013. 
EE Jose Abilio De Paula 
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: ELIANA MUNIZ, RG 13.832.744, Professor de 
Educação Básica II, SQC-II-QM, 15 dias referente aos períodos de 



02/03/05 a 12/02/06 e 20/02/06 a 07/07/10, Certidão 122/2010 
- PULP 750/0068/2010. 
 
Educação I 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
-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 I- 
-SANDRA REGINA DA COSTA, RG 20248642, 
EE MARIA L.S.COSENTINO-PROFA, F/N=01-IV A PARTIR DE 
20-03-2013 
CONTRATANDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 13 DO DECRETO 
54.682 DE 13-08-2009, PARA EXERCER A ATIVIDADE DE: 
-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR- 
-ADRIANA PAULA DE SOUZA SANTANA, RG 46269193, 
EE LUCIANO GUIDOTTI-COMENDADOR, F/N=01-I NO 
PERIODO DE 22-03-2013 
ATE 21-03-2014 
-ADRIELE LAIS DE SOUZA, RG 47605536, 
EE JOSE ROMAO-PROF, F/N=01-I NO PERIODO DE 22-03- 
2013 
ATE 21-03-2014 
-ANGELA MARIA ORIANI, RG 16342152, 
EE JOAO SAMPAIO-DR, F/N=01-I NO PERIODO DE 25-03- 
2013 
ATE 24-03-2014 
-CLEUZA MENDONCA DA SILVA DINIZ, RG 27129096, 
EE CATHARINA C.PADOVANI-PROFA, F/N=01-I NO PERIODO 
DE 22-03-2013 
ATE 21-03-2014 
-EDILENE CRISTINA LOPES PINHEIRO, RG 28837356, 
EE JERONIMO GALLO-MONSENHOR, F/N=01-I NO PERIODO 
DE 25-03-2013 
ATE 24-03-2014 
-FABIANA CRISTINA DUARTE, RG 33916139, 
EE JERONIMO GALLO-MONSENHOR, F/N=01-I NO PERIODO 
DE 25-03-2013 
ATE 24-03-2014 
-GISELE CRISTINA ALVES DE ANDRADE GIROTO, RG 
46429667, 
EE ABIGAIL AZEVEDO GRILLO-PROF, F/N=01-I NO PERIODO 
DE 20-03-2013 
ATE 19-03-2014 
-JACKSON JOSE ROSSI, RG 30300465, 
EE ELIAS DE MELLO AYRES-PROF, F/N=01-I NO PERIODO 
DE 25-03-2013 
ATE 24-03-2014 
-KELDMY OBROWNICK DA COSTA, RG 49735077, 



EE BENEDITO DUTRA TEIXEIRA-PF, F/N=01-I NO PERIODO 
DE 22-03-2013 
ATE 21-03-2014 
-LUCIANE ADRIANE MEDEIROS, RG 17209390, 
EE JOAO SAMPAIO-DR, F/N=01-I NO PERIODO DE 25-03- 
2013 
ATE 24-03-2014 
-MARIA ANGELA AGUILAR VITTI, RG 18897091, 
EE JARDIM GILDA, F/N=01-I NO PERIODO DE 21-03-2013 
ATE 20-03-2014 
-THIAGO ECHEVARRIA SARTORI, RG 45746888, 
EE ALCIDES GUIDETTI ZAGATTO-PF, F/N=01-I NO PERIODO 
DE 21-03-2013 
ATE 20-03-2014 
-WALKYRIA NASSAR FRACETTO, RG 8723156, 
CEEJA ANTONIO JOSE FALCONE-PF, F/N=01-I NO PERIODO 
DE 21-03-2013 
ATE 20-03-2014 
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 II- 
-GABRIELA RIGOTTI FUINI, RG 42385638, F/N=01-I, 
EE JORGE COURY-DR, CTD.76/2013, PUB 05-03-2013, VIG 
22-03-2013 


