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Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Resolução SE-20, de 9-4-2013 
Dispõe sobre a designação dos membros do 
Grupo de Trabalho de Material Excedente e dá 
providências correlatas 
O Secretário da Educação, à vista do disposto no artigo 2º, 
da Resolução nº 98, de 18 de dezembro de 2012, Resolve: 
Artigo 1º - Ficam designados para, sem prejuízo das atribuições 
do cargo ou função que exerçam, compor o Grupo de 
Trabalho de Material Excedente – GTMEX, criado pelo Decreto 
de 23 de julho de 1971, os seguintes funcionários e servidores: 
I – do Centro de Patrimônio - CEPAT: 
Francisco Ozeni Mesquita Júnior, RG 27.467.562-6, a quem 
caberá a coordenação do grupo 
Rosangela Pinto Camillo, RG 8.940.381 
Norma Benedita do Nascimento, RG 14.672.128-7 
Alene Francisca Torres Michelette, RG 12.133.846-0 
II – da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares 
- CISE, respectivamente, como titular e suplente: 
Luci Mara Barbosa Lima de Oliveira, RG 16.991.637-6 
Áureo Henrique da Rocha, RG 12.237.497-6 
III – da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e 
Avaliação Educacional – CIMA, respectivamente, como titular 
e suplente: 
Silvio Luiz Ventavele da Silva, RG 44.018.574-9 
Francisco Heleno Neves de Carvalho, RG 38.755.247-9 
Artigo 2º - No impedimento do coordenador do GTMEX, 
assumirá os trabalhos o membro subsequente, do Centro de 
Patrimônio – CEPAT, referido no inciso I do artigo 1º. 
Artigo 3º - O GTMEX poderá, respeitadas as normas e diretrizes 
emanadas do Centro de Material Excedente, propor a edição 
de medidas complementares visando ao melhor reaproveitamento 
dos materiais excedentes, com foco na sustentabilidade e 
na preservação do meio ambiente, conforme legislação vigente. 
Artigo 4º - O coordenador do GTMEX poderá convocar 
para as reuniões, sempre que necessário, as Equipes de Apoio 
de Materiais Excedentes – EAMEX, e outros funcionários e 
servidores da Pasta que, por seus conhecimentos e experiências 
profissionais, possam contribuir para discussão das matérias 
em exame. 
Artigo 5º - As designações dos membros das Equipes de 
Apoio de Materiais Excedentes - EAMEX ficarão a cargo dos 
Dirigentes Regionais de Ensino, na conformidade do disposto 
no artigo 5º na Resolução nº 98/12, objetivando a melhor operacionalização 
dos trabalhos propostos pelo respectivo grupo. 
Artigo 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 



publicação. 
 
Resolução SE-21, de 9-4-2013 
Estabelece normas relativas à Bonificação por 
Resultados - BR, instituída pela Lei Complementar 
nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008 
O Secretário da Educação, à vista do disposto na Lei Complementar 
nº 1.078, de 17 de dezembro de 2008, e na Resolução 
Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-2, de 30 de março de 2011, Resolve: 
CAPÍTULO I 
Do direito à percepção da Bonificação por Resultados – BR 
Artigo 1º - A Bonificação por Resultados - BR será paga ao 
servidor das unidades de ensino ou administrativas da Secretaria 
da Educação que tenha participado do processo para cumprimento 
das metas, com pelo menos 2/3 (dois terços) de efetivo 
exercício no período de avaliação. 
Parágrafo único - Obedecido ao disposto no caput deste 
artigo e nos termos desta resolução, a Bonificação por Resultados 
- BR também será paga ao servidor que, durante o período 
de avaliação: 
1. ingresse ou passe a ter exercício na Secretaria da Educação; 
2. seja afastado ou transferido das unidades administrativas 
da Secretaria Educação; 
3. venha a se aposentar ou falecer, ou seja exonerado ou 
dispensado. 
Artigo 2º - A Bonificação por Resultados - BR será devida 
também ao servidor que conte com pelo menos 2/3 (dois terços) 
de dias de efetivo exercício no período de avaliação, nos termos 
do inciso VI do artigo 4º da Lei Complementar nº 1.078 de 17 
de dezembro de 2008, na forma estabelecida em decreto, e que 
se encontre afastado: 
I - com fundamento na Lei Complementar nº 343, de 6 de 
janeiro de 1984; e 
II - para os fins do Programa de Ação de Parceria Educacional 
Estado-Município. 
Artigo 3º - Na determinação da participação do servidor no 
processo para cumprimento das metas a que se refere o artigo 
1º desta resolução deverão ser desprezadas as frações dos dias 
de efetivo exercício. 
CAPÍTULO II 
SEÇÃO I 
Dos critérios para cálculo da Bonificação por Resultados 
- BR 
Artigo 4º - A Bonificação por Resultados - BR será paga na 
proporção direta do cumprimento das metas do indicador global 
definido para cada unidade de ensino ou administrativa onde 
o servidor estiver desempenhando suas funções, observado o 
disposto no caput do artigo 1º desta resolução. 
Artigo 5º - O cumprimento de cada meta, de que trata o 
artigo 4º desta resolução, será apurado pelo Índice de Cumpri- 



mento de Metas - IC, conforme definido na Resolução Conjunta 
CC/SGP/SF/SPDR-2, de 30.3.2011. 
Artigo 6º – Para fins de determinação da Bonificação por 
Resultados - BR, os servidores da Secretaria da Educação serão 
remunerados de acordo com o Índice de Cumprimento de Metas 
- IC, na seguinte forma: 
I - os servidores que atuam nas unidades escolares receberão 
de acordo com o Índice de Cumprimento de Metas - IC 
do nível de ensino da unidade escolar a que estão vinculados; 
II - os servidores que atuam nas unidades escolares e não 
estão vinculados a um nível de ensino específico receberão de 
acordo com o Índice de Cumprimento de Metas - IC agregado 
dessa unidade escolar, calculado através da soma das médias 
ponderadas de cada uma das parcelas que compõem os Índices 
de Cumprimento de Metas - IC dos níveis de ensino avaliados, 
utilizando como peso o número de alunos avaliados; 
III - os servidores que atuam nas Diretorias de Ensino 
receberão de acordo com a média ponderada dos Índices de 
Cumprimento de Metas - IC das unidades escolares vinculadas 
à sua respectiva Diretoria de Ensino, utilizando como peso o 
número de alunos avaliados; 
IV - Os servidores que atuam na administração central 
receberão de acordo com a média ponderada dos Índices de 
Cumprimento de Metas - IC de todas as unidades escolares 
da rede estadual de ensino, utilizando como peso o número de 
alunos avaliados. 
§ 1º - Para os fins do disposto no caput deste artigo, as 
unidades de ensino ou administrativas deverão ser submetidas 
à avaliação destinada a apurar os indicadores globais, em cada 
período. 
§ 2º - Os servidores que atuam em níveis de ensino que 
não possuem Índice de Cumprimento de Metas - IC próprio 
receberão pelo Índice de Cumprimento de Metas - IC agregado 
da unidade escolar, conforme definido no inciso II deste artigo. 
§ 3º - O Índice de Cumprimento de Metas - IC das unidades 
escolares não avaliadas será igual ao indicador: 
1. da respectiva Diretoria de Ensino, quando se tratar de 
Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos - CEEJAs ou 
unidade de ensino sem índice próprio de cumprimento de metas; 
2. da unidade vinculadora, quando se tratar de unidades de 
ensino multisseriadas e/ou vinculadas. 
§ 4º - Para fins do que dispõe o § 2º deste artigo, quando 
a inexistência de índice próprio de cumprimento de metas for 
decorrente da não adesão dos alunos ao Sistema de Avaliação 
de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP, motivada 
pela respectiva unidade de ensino, o indicador daquela 
unidade será igual a zero. 
Artigo 7º - Os servidores abrangidos pelo disposto no artigo 
2º desta resolução serão remunerados de acordo com o mesmo 
Índice de Cumprimento de Metas que se aplicar aos servidores 



da administração central. 
Artigo 8º - O período de avaliação a que se refere o § 1º 
do artigo 8º da Lei Complementar nº 1.078/08, corresponde ao 
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. 
Artigo 9º - A Secretaria da Educação adotará as providências 
necessárias para publicar, anualmente, o valor do 
Índice de Cumprimento de Metas - IC das unidades de ensino 
ou administrativas, no primeiro trimestre do exercício seguinte 
ao considerado. 
§ 1º - O dirigente de unidade de ensino ou administrativa 
que discordar dos valores dos índices a que se refere o caput 
deste artigo poderão apresentar recurso dirigido à Coordenadoria 
de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional 
– CIMA, para manifestação, no prazo não superior a 30 (trinta) 
dias da data de sua publicação. 
§ 2º - O recurso a que se refere o § 1º deste artigo deverá ser 
instruído com as razões que o originaram, relatórios, planilhas 
de cálculo e outros documentos que comprovem as divergências 
dos valores publicados em relação aos pleiteados. 
§ 3º - A Coordenadoria de Informação, Monitoramento e 
Avaliação Educacional – CIMA, a que se refere o § 1º deste 
artigo, por meio do Departamento de Avaliação Educacional – 
DAVED, deverá se manifestar sobre o recurso no prazo de 10 
(dez) dias úteis e encaminhá-lo para decisão do Secretário da 
Educação, que: 
1. acolhendo o recurso, total ou parcialmente, fará publicar 
o novo valor do Índice de Cumprimento de Metas - IC da unidade 
recorrente até o último dia útil do mês subsequente ao da 
publicação a que se refere o caput deste artigo; 
2. não acolhendo o recurso, informará ao impetrante as 
razões da manutenção do valor já publicado. 
SEÇÃO II 
Do valor da Bonificação por Resultados - BR 
Artigo 10 - O valor da Bonificação por Resultados - BR será 
apurado na seguinte forma BR = P x RM x IC x DEPA. 
§ 1º - Os elementos da fórmula a que se refere este artigo 
têm os seguintes significados: 
1. P: percentual a que se refere o artigo 9º e § 1º da Lei 
Complementar nº 1.078/08, na forma definida em decreto e, 
quando for o caso, em resolução conjunta editada pela comissão 
a que se refere o artigo 6º da referida lei complementar; 
2. RM: Retribuição Mensal do Servidor no Período de 
Avaliação, calculada nos termos do inciso V do artigo 4º da Lei 
Complementar nº 1.078/08, e que servirá de base de cálculo 
para determinação do valor da Bonificação por Resultados - BR, 
deverá ser acumulada dentro do exercício considerado; 
3. IC: Índice de Cumprimento de Metas, valor apurado para 
a unidade de ensino ou administrativa em que o servidor exerça 
suas atividades; 
4. DEPA: Índice de Dias de Efetivo Exercício no Período de 



Avaliação, relação percentual estabelecida entre os dias de efetivo 
exercício e o total de dias do período de avaliação em que o 
servidor deveria ter exercido regularmente suas funções, conforme 
estabelecido o artigo 4º da Lei Complementar nº 1.078/08. 
§ 2º - Para fins do disposto no § 1º deste artigo, a Retribuição 
Mensal do Servidor no Período de Avaliação - RM de 
servidor com opção de retribuição pelo vínculo empregatício 
originário, nos termos da legislação vigente, corresponderá à 
retribuição do cargo ocupado na Secretaria da Educação. 
Artigo 11 - Obedecidas as disposições da Lei Complementar 
nº 1.078/08 e desta resolução, o valor da Bonificação por 
Resultados - BR será calculado e pago proporcionalmente em 
relação à retribuição mensal, aos dias de efetivo exercício e ao 
Índices de Cumprimento de Metas - IC, correspondente a cada 
situação funcional, quando se tratar de servidores do Quadro do 
Magistério em exercício: 
I - em mais de um nível de ensino na mesma unidade; 
II - em um ou mais níveis de ensino em unidades diferentes. 
Artigo 12 - O valor da Bonificação por Resultados - BR, 
calculado e pago proporcionalmente à retribuição mensal, aos 
dias de efetivo exercício e ao Índice de Cumprimento de Metas 
- IC, correspondente a cada situação funcional, obedecidas as 
disposições da Lei Complementar nº 1.078/08 e desta resolução, 
será pago ao servidor que durante o período de avaliação, na 
mesma Secretaria, seja: 
1. nomeado em comissão ou designado para responder por 
cargo vago ou por função retribuída mediante pro labore de 
coordenação, direção, chefia e encarregatura; 
2. ocupante de cargo ou função-atividade que venha a 
exercer outro cargo efetivo ou função-atividade; e 
3. removido para outra unidade escolar ou administrativa. 
Parágrafo único - Aplicam-se as disposições do caput deste 
artigo ao servidor designado para substituição nos termos do 
artigo 80 da Lei Complementar nº 180, de 12 de maio de 1978. 
Artigo 13 - O valor dos Índices de Cumprimento de Metas 
– IC obtido na avaliação do exercício considerado, para fins 
de cálculo da Bonificação por Resultados - BR, não poderá ser 
superior a 1 (um). 
Artigo 14 - Se na avaliação do exercício considerado o 
Índice de Cumprimento de Metas – IC for superior a 1 (um), 
poderá ser pago um adicional a cada servidor, nos termos do 
§ 2º do artigo 9º da Lei Complementar nº 1.078, de 17 de 
dezembro de 2008. 
Parágrafo único - O adicional a que se refere o caput deste 
artigo será calculado mediante a aplicação do excedente do 
valor dos Índices de Cumprimento de Metas – IC, até o limite 
de 20%, sobre a soma das parcelas pagas ou devidas a título 
de Bonificação por Resultados - BR, relativas ao exercício 
considerado. 
Artigo 15 - Para os servidores que se encontrem nas situações 



previstas no artigo 12 desta resolução, o adicional a que 
se refere o artigo 14 desta resolução será calculado mediante a 
aplicação do excedente do valor do Índice de Cumprimento de 
Metas – IC, proporcionalmente aos dias de efetivo exercício nas 
respectivas unidades, sobre as correspondentes parcelas pagas 
ou devidas a título de Bonificação por Resultados - BR, relativas 
ao exercício considerado. 
SEÇÃO III 
Do pagamento da Bonificação por Resultados – BR 
Artigo 16 - O pagamento da Bonificação por Resultados 
- BR, do exercício considerado, calculada na forma desta resolução, 
será efetuado até o mês de março do exercício seguinte. 
SEÇÃO IV 
Das Disposições Finais 
Artigo 17 - É vedado o pagamento da Bonificação por 
Resultados - BR, de que trata esta resolução aos: 
I - servidores que percebam vantagens de mesma natureza; 
e 
II - aposentados e pensionistas. 
Artigo 18 - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário e retroagindo 
seus efeitos a 1º de janeiro de 2012. 
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DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 9-4-2013 
Designando, em conformidade com o artigo 3º do Decreto 
47.297/2002 e artigo 7º da Resolução CC-27/2006, para atuar 
no Pregão Eletrônico objetivando a Contratação de Empresa 
para prestação de serviços de Vigilância/Segurança Patrimonial 
(desarmada) na Unidade Pericial Médica junto a EE Honorato 
Faustino Jurisdicionadas a Diretoria de ensino Região de Piracicaba, 
visando atender a necessidade da Unidade Escolar, sob 
área de abrangência da Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, 
os funcionários: Kelly Cristiane Corrente RG: 19.224.488 
como Pregoeiro; Giselle Sodrzeieski, RG: 12.693.025 como Subscritor 
do Edital; Giselle Sodrzeieski RG: 12.693.025; Delcinéia 
Fernanda Fabretti Berto RG: 20.081.160-5 e Daniel Cavalcanti 
Carneiro da Silva RG: MG 7.595.009, como Equipe de Apoio. 
PROCESSO: 406/0068/2013. 
Declarando regularizada, na EE. Sud Mennucci, a vida 
escolar da aluna Jacqueline dos Santos Araruna, RA 110743588- 
2, referente aos estudos do 6º ano do Ensino fundamental, 
com fundamento nos itens 3.1.1,3.1.2 e 4.1 da Indicação CEE 
08/86, integrante da Deliberação 18/86 e no constante Processo 
322/0068/2013 com data de 25/03/2013 da Diretoria de Ensino 
–Região de Piracicaba. 
Convocando, nos termos da Resolução SE 61/2012, c/c 



art. 8º, II da Resolução SE 58/2011, 01 (um) professor para 
participar de Orientação Técnica "CIÊNCIAS DA NATUREZA E 
CIÊNCIAS HUMANAS: INTEGRANDO CURRÍCULOS II” – Meio 
Ambiente (Prêmio Arcelor Mittal de Meio Ambiente/2013), 
a ser realizada no dia 16/04/213 (terça feira) das 8h às 17h 
no Anfiteatro da ArcelorMitall de Piracicaba situado na Av. 
Marechal Castelo Branco, 101 – Vila Rezende, na seguinte 
conformidade: Professores Representantes da Disciplina de 
CIÊNCIAS /BIOLOGIA: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/ DionettiCallegaroMiori/ 
Edson Rontani / EduirBenedictoScarpari/ 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/Professores Representantes da Disciplina 
de GEOGRAFIA: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/ João Guidotti / João Sampaio 
/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. 
 
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 
Portaria do Coordenador, de 9-4-2013 
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: Alinhamento de ações das áreas orçamentária 
e financeira 
II – Público Alvo: Dirigentes Regionais de Ensino, Diretor 
do Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura e Diretor 
do Núcleo de Finanças das Diretorias de Ensino abaixo citadas: 
Dia 17-04-2013 – 08h30 às 12h30 
Araraquara, Barretos, Bragança Paulista, Campinas Leste, 
Campinas Oeste, Capivari, Caraguatatuba, Guaratinguetá, Itapecerica 
da Serra, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Itu, Jaboticabal, 
Jaú, Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4, Leste 5, Limeira, Mogi das 
Cruzes, Pindamonhangaba, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santo 
André, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José 
dos Campos, São Vicente, Sumaré. 
III- Local: Auditório da CGRH - Largo do Arouche, nº 302, 16º 
andar, Centro – São Paulo. 



IV– Cada Órgão se responsabilizará pelas despesas de 
diárias/transporte. 
V– Informações: DEFIN/CPDES – (11) 3218 2081. 
 
Negócios Públicos 
EDUCAÇÃO 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Execução de Serviços de Transporte Mediante Fretamento 
em Caráter Eventual, jurisdicionada a Diretoria de Ensino 
Região de Piracicaba. Data de início do prazo para envio da 
proposta eletrônica: 11/04/2013. Data da realização da Seção: 
23/04/2013. Horário: 10 horas. O Edital encontra-se disponível 
nos endereços eletrônicos: www.bec.sp.gov.br ou www.bec. 
fazenda.sp.gov.br ou www.imesp.com.br na opção e-negociospublicos 
080327000012013OC00031. 
 
Concursos 
EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
PORTARIA FDE Nº064/2013 de 08/04/2013 
BARJAS NEGRI, Presidente da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação - FDE, no exercício de suas atribuições 
legais, com fundamento no art. 16, inciso XI do Estatuto aprovado 
pelo Decreto nº 51.925, de 22 de junho de 2007, 
RESOLVE: 
I – Admitir, sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT e em conformidade com o Decreto nº 57.995, de 20 de 
abril de 2012, os seguintes candidatos aprovados no Concurso 
Público 001/2010, realizado pela Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação – FDE em 2010, cujo resultado foi publicado 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 01/07/2010, observada 
a ordem de classificação: 
ASSISTENTE I 
Administrativa, Almoxarifado e Secretaria 
Cleber Caires Clemente Junior - RG: 46.291.867-1 / SP 
Patrizia Andrea Muffo - RG: 19.153.848 / SP 
II – A Diretoria Administrativa e Financeira – DAF, através 
da Gerência de Recursos Humanos – GRH adotará as medidas 
necessárias à contratação, registro e início do exercício do pessoal 
admitido, procedendo às anotações cabíveis. 
Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
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Educação 



DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portaria do Diretor, de 09-04-2013 
Averbando 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 1.048/08 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 Hélio Nehring 
Hélio Eduardo Alves Moreno, RG 17022811, PEB- II – 
SQF-I-QM, PULP 258/0068/2013, Certidão 75/2013 – período 
09-08-2001 a 03-02-2002; 15-04-2002 a 04-07-2002; 16-08- 
2002 a 29-11-2002; 06-01-2003 a 30-01-2003; 10-02-2003 a 
13-01-2007. 
EE João Alves de Almeida 
Matilde Pandolfi Marchiori, RG 12374169, PEB-I- SQF-I-QM, 
PULP 1263/0068/2012, Certidão 76/2013 – período 21-11-2001 
a 19-11-2006. 
EE Pedro de Mello 
Ercilia Maria Boareto Rissato, RG 14419142, Agente de 
Organização Escolar - SQF-I-QAE, PULP 389/0068/2012, Certidão 
78/2013 – período 07-11-2007 a 04-11-2012. 
EE Catharina Casale Padovani 
Raquel Galvão de Oliveira Righeto, RG 5818919, PEB-ISQF- 
I-QM, PULP 279/0068/2013, Certidão 70/2013 – período 
18-01-2008 a 15-01-2013. 
EE Jethro Vaz de Toledo 
Domingos Silva Souza, RG 18406798, PEB-II-SQF-I-QM, 
PULP 920/0068/2012, Certidão 77/2013 – período 05-05-2006 
a 03-05-2011. 
EE Avelina Palma Losso 
Eliana Galvão Ferreira, RG 16661416, PEB-I-SQF-I-QM 
PULP 0060/0068/2007, Certidão 69/2013 – período 13-04- 
2006 a 06-01-2009; 16-02-2009 a 04-07-2009; 17-08-2009 a 
03-07-2011. 
EE Alcides Guidetti Zagatto 
Raquel Fernandes Rodrigues da Silva, RG 16106028-6, Auxiliar 
de Serviços – SQF –I – QSE, PULP 280/0068/2013, Certidão 
73/2013 – período 19-08-2003 a 16-08-2008. 
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 Avelina Palma Losso 
Luciane Rodrigues Françoso, RG 22851501-04, PEB-II- SQCII- 
QM, PULP 330/0068/2013, Certidão 71/2013 período 27-08- 
1993 a 13-02-1996; 25-03-1996 a 08-02-1998; 16-02-1998 a 
11-10-1998. 



EE Hélio Penteado de Castro 
Tania Cristina Almeida Rochelle Rizzollo, RG 13753678-1, 
PEB -II – SQC-II-QM, PULP 480/0068/2007, Certidão 68/2013 
período 01-07-2007 a 28-06-2012. 
EE Alcides Guidetti Zagatto 
Tais Bettiol Vieira Malteze, RG 16108024-8, PEB-II– SQC-IIQM, 
PULP 0005/0068/2008, Certidão 74/2013 período 08-03- 
2008 a 06-03-2013. 
EE José Romão 
Renata Chiarini Alves Bueno, RG 26849517-8, PEB-II- SQCII- 
QM, PULP 192/0068/2008, Certidão 72/2013 período 25-08- 
2007 a 22-08-2012. 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portaria do Diretor de Escola, de 09-04-2013 
EE Morais Barros 
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 Meire Maria Michelon Duarte, RG 16.342.161, 
Peb I– SQF-I-QM, 15 dias referente ao período de 22/11/07 a 
21/12/07, Certidão 041/2007 - PULP 491/0068/2007, Mandado 
de Segurança – Processo 451.01.2006.0264.39-6/000000-000 
– Ordem 1308/2 
EE Dr. Alfredo Cardoso 
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. 
SYLVIO LISBOA FARGETTI – RG 11.565.632 - PEB_II- SQC-IIQM- 
SE – 15 dias referentes ao período de 06-02-2002 a 04-02- 
2007 – Certidão 150/2009 PULP 802/0068/2009. 
EE Ademar Vieira Pisco 
Concedendo, nos termos do §3º do artigo 60 da Lei 8213 
de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto UCRH/ 
CAF – 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 ao 
interessado abaixo relacionado: 
ERCIDIO DONIZETE MARIANO - RG 15.235.309 PEB I 
(aulas), classificado na EE Ademar Vieira Pisco, 05 dias de auxílio 
doença no período de 25/03/13 a 29/03/13. 
EE José Abilio de Paula 
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, ao interessada abaixo 
relacionado: 
DJALMA SOARES NEVES - RG 9.138.510-6, Agente de 
Organização Escolar, SQF-I-QM-SE, classificada na EE José Abilio 
de Paula, 15 dias de auxílio-doença a partir de 05/04/ 2013 a 
19/ 04/2013. 
Despacho do Diretor de Escola, de 09-04-2013 
Os Diretores das Escolas, jurisdicionadas à Diretoria de 



Ensino Região de Piracicaba, com base no Decreto 52.833/2008, 
combinado com o art. 8º do Decreto 41.915/97, expedem os 
seguintes Atos Decisórios: 
Ceeja Antonio José Falcone 
454/2013 – LUCIA CRISTINA BARBOSA, RG 19.924.477-7, 
PEB II, SQF-I-QM-SE, acumula com Professor junto a Prefeitura 
de Rio das Pedras. Acúmulo Legal. 
EE João Sampaio 
455/2013 – IVANI VIEIRA, RG 16.662.395, PEB II, SQF-IQM- 
SE, acumula com Professor junto a Prefeitura de Piracicaba. 
Acúmulo Legal. 
 
 
 


