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Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Resoluções, de 30-4-2013 
Homologando, com fundamento no § 1º do artigo 9º, 
da Lei 10.403, de 6 de julho de 1971, os pareceres abaixo 
relacionados: 
Parecer CEE 153/13 - que aprova, nos termos da Deliberação 
CEE 102/2010, o Projeto do Curso de Engenharia da Produção, 
apresentado pela Escola de Engenharia de Piracicaba, da Fundação 
Municipal de Ensino de Piracicaba-FUMEP. 
 
ESCOLA DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES 
DO EST. DE SÃO PAULO PAULO RENATO COSTA SOUZA 
Portaria do Coordenador, de 30-04-2013 
Homologando, nos termos da Resolução SE-58/2011, os 
seguintes cursos de atualização: 
“Programa Proinfo Integrado – Introdução à Educação 
Digital”, autorizado pela Portaria de Autorização EFAP de 11-05- 
2012, publicada no D.O. de 12-05-2012, realizado no período 
de 01-03-2012 a 29-12-2012 com 40 horas, nas Diretorias de 
Ensino Regionais e Unidades Escolares. 
“Programa Proinfo Integrado 2012 – Elaboração de Projetos”, 
autorizado pela Portaria de Autorização 24-10-2012, publicado 
no D.O. 25-10-2012, realizado no período de 01-09-2012 
a 30-12-2012 com 40 horas nas Diretorias de Ensino Regional 
e Unidades Escolares. 
“Programa Proinfo Integrado – Tecnologias na Educação: 
ensinando e aprendendo com as TICs”, autorizado pela Portaria 
de Autorização EFAP de 11-10-2012, publicado no D.O. 
12-10-2012, realizado no período de 01-03-2012 a 29-12-2012 
com 100 horas nas Diretorias de Ensino Regionais e Unidades 
Escolares. 
 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
CAPACITAÇÃO 223/2013 
Portaria CGEB, de 30-4-2013 
Convocando 
os profissionais abaixo relacionados para Orientação Técnica: 
Implementação do Currículo de Matemática nos Anos 
Iniciais - Projeto Educação Matemática nos Anos Iniciais (EMAI) 
nos Polos, nos termos do artigo 8º, da Resolução SE 58/2011, 
alterada pela Resolução SE 43, de 12-04-2012. 
Público Alvo: Todos os PCNP dos Anos Iniciais acompanhados 
por um Supervisor responsável pelas ações dos Anos iniciais 
e um PCNP de Matemática do Ensino Fundamental na DE. 



Polo de Formação/Diretorias de Ensino 
Polo de Formação Americana 
Diretorias de Ensino 
Americana, Limeira, Mogi Mirim, Piracicaba e São João da 
Boa Vista. 
Local: Diretoria de Ensino de Americana 
 
CAPACITAÇÃO 225/2013 
Portaria CGEB, de 30-4-2013 
Convocando os profissionais abaixo relacionados para a 
Orientação Técnica: “Acompanhamento Formativo - Anos Iniciais 
– Programa Ler e Escrever, nos termos do artigo 8º, da Resolução 
SE 58/2011, alterada pela Resolução SE 43, de 12-04-2012”. 
Público Alvo: Todos os PCNP dos Anos Iniciais, (1) Supervisor 
responsável pelas ações dos Anos iniciais do Ensino Fundamental 
na DE e o PCNP de Educação Especial. 
Polo de Formação Americana. 
Americana, Limeira, Mogi Mirim, Piracicaba, São João da 
Boa Vista. 
Local: Diretoria de Ensino Americana. 
Dias: 21 e 22-05-2013 - Horário: das 8h às 17h 
Local: Nos Polos 
Programa: 808 
Ação: 5148 (Ensino Fundamental) 
Diária/Transporte - responsabilidade das Diretorias de Ensino 
 
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA 
E SERVIÇOS ESCOLARES 
Comunicado 
CHAMADA PÚBLICA 001/CGEB/2013 
Chamada Pública para Inscrição de Títulos de Ficção e não 
Ficção para o Processo de Avaliação e Seleção de Obras para 
Alunos e Professores do Ensino Fundamental – Séries Finais 
(6º ao 9º ANO) e Ensino Médio, Regular e Educação de Jovens 
e Adultos – EJA. 
A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, por 
intermédio da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 
– CGEB, faz saber, aos editores titulares de direito autoral que 
se encontra aberta a inscrição para o processo de avaliação e 
seleção de obras de ficção e não ficção, para serem distribuídas 
às escolas públicas estaduais de Ensino Fundamental – séries 
finais (6º ao 9º ano), Ensino Médio e para Educação de Jovens e 
Adultos – EJA, nos mesmos níveis. 
1. DO OBJETO 
Esta Chamada Pública tem por objeto a convocação de 
editores titulares de direito autoral para inscrição de obras de 
ficção e não ficção no processo de avaliação e seleção de títulos 
destinados para alunos e professores do Ensino Fundamental 
séries finais (6º ao 9º ano), do Ensino Médio, regular e Educação 
de Jovens e Adultos – EJA, das escolas públicas da rede estadual. 



2. DO CADASTRO 
O editor titular de direito autoral deverá acessar o site 
www.educacao.sp.gov.br, link “Programas de Livros”, na opção 
“Leituras na Escola 2013”, campo “Editores”, no período de 
03-06-2013 18-06-2013 - para: 
2.1. Efetuar o cadastro da editora; 
2.2. Efetuar o cadastro de até no máximo 15 obras em cada 
uma das seguintes categorias: Ensino Fundamental séries finais 
regular (6º ao 9º ano), Ensino Médio regular (1ª a 3ª série), 
Educação de Jovens e Adultos - EJA (1º ao 4º termo do Ensino 
Fundamental, séries finais, 1º ao 3º termo do Ensino Médio) e 
Professor; 
2.3. Encaminhar juntamente com as obras cadastradas, o 
Protocolo de inscrição emitido pelo próprio site, ao local definido 
nos itens 4 e 5, conforme prazos e horários nele expressos. 
3. DAS OBRAS 
3.1. Cada obra poderá ser inscrita exclusivamente em uma 
das seguintes composições: 
3.1.1. Tinta; 
3.1.2. Tinta em caracteres ampliados; 
3.1.3. Tinta acompanhada de CD em Áudio ou DVD; 
3.1.4. Tinta acompanhada de CD ou DVD em Libras; 
3.1.5. Tinta acompanhada de CD em Áudio e CD ou DVD 
em Libras; 
3.1.6. Exclusivamente em CD – audiolivro e literatura 
congênere; 
3.1.7. Exclusivamente em DVD – filmes e ou documentários 
de apoio à prática pedagógica; 
3.1.8 Obras de Referência digitais e/ou em tinta. 
3.2. Cada obra poderá ser inscrita exclusivamente em cada 
uma das seguintes categorias: 
3.2.1. Obra para alunos do Ensino Fundamental Séries 
Finais (6º ao 9º ano); 
3.2.2. Obra para alunos do Ensino Médio; 
3.2.3. Obra para alunos do EJA (1º ao 4º termo do Ensino 
Fundamental Séries Finais (6.o ao 9.o ano); 
3.2.4 Obra para alunos do EJA (1º ao 3º termo do EM); 
3.2.5. Obra para professores. 
3.3. As obras de não ficção poderão ser inscritas nas seguintes 
áreas/disciplinas: 
3.3.1. Linguagens, Códigos e suas tecnologias - Língua 
Portuguesa, Leitura e Produção de Textos, Língua Estrangeira 
Moderna (Inglês e Espanhol), Arte, Informática e Educação 
Física; 
3.3.2. Matemática e suas tecnologias; 
3.3.3. Ciências Humanas e suas tecnologias - História, Geografia, 
Ensino Religioso, Filosofia e Sociologia; 
3.3.4. Ciências da Natureza e suas tecnologias - Ciências 
Físicas e Biológicas, Biologia, Física e Química; 
3.3.5. Educação e suas tecnologias. 



3.4. As obras de ficção deverão ser classificadas nos 
seguintes gêneros: poesia, conto, crônica, novela, teatro, texto 
da tradição popular; romance; memória, diário, biografia, relatos 
de experiências; livros de imagens e livros de histórias em quadrinhos 
e congêneres. 
3.5. Cada obra deverá apresentar-se em volume único e 
só poderá ser inscrita, individualmente, ainda que faça parte 
de coleção. 
3.6. Caso a obra contenha anexos ou complementos indispensáveis 
a sua adequada utilização, esses materiais deverão, 
obrigatoriamente, fazer parte do corpo da obra, não podendo 
constituir volume em separado. 
3.7 De cada obra inscrita no site, deverão ser enviados sem 
ônus à SEESP/CGEB dois exemplares exatamente iguais com as 
seguintes especificações: 
3.7.1 Publicados na mesma edição informada no cadastro 
da obra, inscrita no site, completa e finalizada, apresentando 
todos os textos e imagens, diagramação e número de páginas 
em suas formas definitivas; 
3.7.2. Na 1ª capa: o título da obra e o nome do(s) autor(es), 
como também, o nome do editor titular dos direitos autorais e/ 
ou seu nome fantasia; 
3.7.3. Ficha catalográfica e ISBN, no caso de obra em tinta 
e código de barras para obras exclusivamente em CD ou DVD; 
3.7.4. Na 3ª capa: CD ou DVD, caso a obra apresente 
formatos acessíveis previstos nos subitens 3.1.3 a 3.1.5, acondicionados 
em envelope; 
3.7.4.1. O CD ou DVD que fizer parte da obra em tinta a 
ser adquirida deverá ser acondicionado em envelope com bolsa 
para CD ou DVD, formato fechado, em cartão triplex 250 g/m ou 
em envelope PVC 0,10 micra, assegurando sua integridade física 
até o local de destino; 
3.7.4.2. O rótulo e a embalagem do CD ou DVD deverão 
manter identidade visual com a capa da obra em tinta, exceto 
para a embalagem em envelope PVC 0,10 micra. 
4. DO ENCAMINHAMENTO DAS OBRAS 
4.1. As obras cadastradas/inscritas pelo editor deverão ser 
encaminhadas aos cuidados da Equipe do Programa Estadual de 
Livros, junto com o protocolo emitido pelo site, ao seguinte local: 
Prédio da EFAP – Escola de Formação e Aperfeiçoamento de 
Professores Rua João Ramalho, 1546 – Sala D – Subsolo Perdizes 
CEP 05008-002 São Paulo - SP 
4.1.1 O recebimento das obras na EFAP se dará, em dias 
úteis, das 10h às 16h. 
5. DOS PRAZOS 
5.1. De as obras cadastradas 03-06-2013 18-06-2013 deverão 
ser entregues pelos editores titulares de direitos autorais ou 
por seus procuradores legalmente constituídos para este fim, 
pessoalmente ou por meio de remessa postal na modalidade de 
Aviso de Recebimento - AR ou qualquer outra modalidade de 



serviço de encomenda, que emita comprovante de recebimento, 
no local e horário estabelecidos no item 4; 
5.2. De 19-06-2013 a 05/7/2013 as editoras deverão inserir 
em campo próprio a imagem da capa de cada obra cadastrada 
e entregue. 
6. DAS EXIGÊNCIAS GERAIS 
6.1. O editor titular de direito autoral deverá enviar ao local 
e nos prazos estabelecidos neste edital conforme ítens 4.1 e 
5.1, sem qualquer ônus ao destinatário, um catálogo datado, da 
editora, contendo as obras cadastradas, com suas respectivas 
resenhas e listagens de preços com sua respectiva validade. 
6.2. A ficha de cadastro de cada livro deverá ser totalmente 
preenchida, no site, inclusive o campo “imagem da capa”, respeitadas 
as condições expressas no subitem 5.2. 
6.3 O editor só poderá cadastrar e apresentar obras, desde 
que tenha capacidade técnica para sua produção e garantias 
de fornecimento. 
8. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 
A seleção das obras para cada um desses projetos será 
feita em duas etapas: na primeira, será realizada uma ampla 
pré-seleção de obras classificadas como altamente recomendáveis 
e recomendáveis por técnicos da CGEB, com apoio dos 
PCNP- Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos e 
por consultores externos. Na segunda, uma banca com representantes 
da CGEB e consultores especialistas em literatura e 
nos demais componentes curriculares, com experiência docente, 
indicará metade dos títulos de cada um dos projetos, observando 
os critérios a serem pré-estabelecidos pela comissão nomeada 
pela Resolução SE 15, de 14/3/2013 (DOC.07) e cujas atribuições 
encontram-se explicitadas na Resolução SE 12, de 12-02-2010 
(DOC.08) que dispõe sobre a criação de Comissão Especial de 
Análise e Validação de Documentos de apoio ao Currículo do 
Ensino Fundamental e Médio, das Escolas Estaduais, e dá providências 
correlatas (ambas anexas). A outra metade dos títulos 
de cada projeto resultará daqueles mais votados pelas escolas, 
em sistema online, a partir também da ampla lista composta 
pelos títulos avaliados como recomendáveis e altamente recomendáveis 
pelo corpo de analistas. 
Serão considerados no processo de seleção os seguintes critérios: 
projeto gráfico (letra, impressão, diagramação, ilustração, 
capa); qualidade dos textos para um trabalho diversificado em 
sala de aula, variedade de temas e linguagens, nas diferentes 
áreas do conhecimento; compatibilização da obra com os pressupostos 
e princípios do Currículo da SEE-SP, com os Projetos 
Pedagógicos das Unidades Escolares e os eixos organizadores 
dos PCNs; inexistência de erros de revisão e/ou de impressão, 
inexistência de erros conceituais, bem como a sua indução; 
atualização conforme as normas do Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa, em cumprimento ao Decreto Legislativo 54 do 
Senado Federal, de 18-04-1995, à Resolução 17 do MEC/FNDE, 



de 7 de maio de 2008 e ao Decreto Federal 6.583, de 30-09- 
2008; atendimento às preferências e necessidades dos alunos e 
professores dos Ensinos Fundamental séries finais (6º ao 9º ano) 
e do Ensino Médio, regular e EJA. Quanto às obras de ficção, 
devem contemplar: diversidade de gêneros literários; diversidade 
de temas; adequação aos diferentes níveis de aquisição de 
linguagem; diversidade de autores consagrados e ou relevantes; 
qualidade literária inquestionável. Texto original, completo, ortografia 
correta com as adequações necessárias às regras ortográficas 
atuais; capa atrativa, criativa, com ilustração pertinente 
ao espírito da obra e apropriada ao projeto estético-literário da 
mesma; uso de tipos gráficos, tamanho de fonte, espaçamento 
entre linhas, palavras e letras e distribuição espacial adequados 
aos leitores das faixas etárias/ séries do Ensino Fundamental II 
e Ensino Médio, respectivamente, a fim de permitir a leitura sem 
dificuldade; Uso de papel adequado à leitura, sem transparência. 
Alvura mínima de 80% e opacidade mínima de 82%. As ilustrações, 
quando houver, devem ter qualidade artística, apresentar 
equilíbrio entre texto e imagem; dialogar com o texto, ampliar 
seu significado. Prefácio (aproximadamente 10 páginas) com 
vida e obra do autor e sua contextualização no universo literário. 
para auxiliar o leitor. Outras informações como Notas devem ter 
por objetivo a ampliação das possibilidades de leitura. As obras 
devem estar claramente identificadas: a capa, a folha de rosto 
e seu verso devem conter título, autoria, editora, local, data, 
edição, dados sobre os autor(es) e ficha catalográfica. A quarta 
capa deve conter o ISBN; A obra, quanto à qualidade de impressão 
deve ser livre de borrões, falhas, ou quaisquer problemas 
que dificultem ou impeçam a leitura; 
Serão excluídas, nessa fase, as obras que apresentarem 
lacunas ou espaços que possibilitem ou induzam o leitor a 
realizar atividades no próprio livro, inviabilizando o seu uso 
coletivo, bem como as espiraladas, os livros-brinquedo, as obras 
não cadastradas no site, as não protocoladas no referido site e 
as que não atenderem às exigências gerais constantes do item 6. 
Serão também excluídas as obras que não estiverem claramente 
identificadas com título, autoria, editora, local, data, edição, 
ficha catalográfica e ISBN. 
Em nenhuma hipótese serão aceitas obras não finalizadas, 
com falta de páginas, rasuras, indicação de modificações futuras 
e propaganda de qualquer natureza. Também não serão aceitas 
as preponderantemente didáticas, doutrinárias, religiosas, moralizantes 
ou que tenham por objetivo induzir o comportamento 
dos leitores. 
As obras pré-selecionadas serão encaminhadas à seleção 
final, a ser realizada em parte por técnicos e consultores da 
CGEB e em parte pelas escolas. 
A eventual e futura aquisição das obras selecionadas estará 
sujeita aos comandos da Lei de Licitações, mormente quanto à 
regularidade jurídica, fiscal e econômica da contratada, e mais, 



à inexistência de apontamentos junto ao “Site Sanções” e ao 
CADIN–ESTADUAL. 
As obras que forem selecionadas deverão ser entregues no 
formato digital acessível Mec Daisy para integrarem o acervo 
digital acessível das escolas estaduais, em atendimento a Lei 
Federal 10.098/2000 e Decreto Estadual 56.307/2010. 
Os exemplares das obras inscritas não serão devolvidos 
após o processo de avaliação. 
8. DOS TÍTULOS DE DOMÍNIO PÚBLICO, DICIONÁRIOS, 
GRAMÁTICAS e ATLAS 
Esta Chamada Pública não inclui obras de domínio público, 
dicionários, gramáticas e atlas. 
9. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
9.1. São vedadas aos editores titulares de direitos autorais 
e/ou seus representantes as seguintes condutas: 
9.1.1. Oferecer vantagem de qualquer espécie a pessoa(s) 
vinculada(s) à seleção e escolha dos livros; 
9.1.2. Veicular catálogo ou outro material que induza os 
professores à escolha dos livros; 
9.1.3. Utilizar a senha das escolas, a qual é de uso exclusivo 
das mesmas; 
9.1.4. Utilizar logomarcas oficiais, para efeito de propaganda 
e publicidade, em especial aquelas que, de alguma 
forma, induzam ao entendimento de que as obras, objeto da 
propaganda, publicidade ou divulgação, sejam indicadas, preferencialmente, 
pela SEE-SP, para adoção nas escolas, ou que o 
sejam em detrimento de outras; 
9.1.5. Violar os dispositivos e princípios constitucionais da 
Lei de Licitações e Contratos Públicos 8666/93. 
9.2.O não cumprimento das condições estabelecidas acarretará 
a suspensão da participação do titular de direitos autorais 
do processo de negociação dos livros. 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
A inscrição da(s) obra(s) implica aceitação, pelo participante, 
de forma integral e irretratável, dos termos desta Chamada 
Pública, bem como da legislação aplicável, especialmente em 
matéria de direito autoral, inclusive no que se refere ao resultado 
da triagem, da avaliação e da seleção das obras, não cabendo 
controvérsias posteriores. 
As etapas do processo de avaliação e seleção das obras 
estarão sob a integral responsabilidade da SEE-SP/CGEB. 
A SEE-SP/CGEB poderá, a qualquer momento, desde que 
devidamente comprovado por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente, revogar, total ou parcialmente, 
o presente processo. 
Será de inteira responsabilidade dos titulares de direito 
autoral a validade das informações fornecidas no cadastro da 
empresa e das obras, tendo em vista que essas informações 
serão utilizadas nas demais etapas do processo. Essas informações 
serão importantes fontes de referência e deverão conter 



todos os dados atualizados relativos à editora e às obras inscritas. 
A inscrição, a avaliação e a seleção da(s) obra(s) não implicam 
a obrigatoriedade de firmatura de contrato de aquisição por 
parte da SEE-SP/CGEB, tampouco confere direitos a indenizações 
a título de reposição de despesas realizadas no cumprimento de 
etapas desta Chamada Pública e na produção da obra ou direito 
a lucro cessante, em caso da não aprovação no processo de 
triagem e/ou avaliação pedagógica, seleção e aquisição. 
As dúvidas deverão ser comunicadas pelo “Fale Conosco”, 
no próprio site www.educacao.sp.gov.br nos campos indicados 
neste edital. 
As situações não previstas nesta Chamada Pública serão 
analisadas pela SEE-SP/CGEB, de acordo com as suas competências 
e com a natureza do assunto. 
 
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
Extratos de Ordens de Serviços e/ou Fornecimento 
Ordem de Fornecimento: 36/00467/13/05-001 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$ 
139.000,00 - Data de Assinatura: 05/04/13. 
Ordem de Fornecimento: 36/00468/13/05-001 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$ 
6.250,00 - Data de Assinatura: 05/04/13. 
Ordem de Fornecimento: 36/00500/13/05-001 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$ 
243.000,00 - Data de Assinatura: 11/04/13. 
Ordem de Fornecimento: 36/00501/13/05-001 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$ 
13.000,00 - Data de Assinatura: 11/04/13. 
 
Concursos 
EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA 
DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA SOCIOCULTURAL, 
ANALISTA ADMINISTRATIVO 
E AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE/2013 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS 
PROVAS 
O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos 
Humanos da Secretaria de Estado da Educação, nos termos do 
Capítulo VII das Instruções Especiais SE nº 01/ 2013, publicadas 
no DOE 13/03/2013, disciplinadoras do Concurso Público para 
provimento de cargos de ANALISTA SOCIOCULTURAL, ANALISTA 
ADMINISTRATIVO E AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA 
À SAÚDE, CONVOCA os candidatos inscritos no concurso em 
questão para a prestação da Prova Objetiva e de Redação, que 
será realizada nos Municípios-sede das Diretorias de Ensino de 
opção dos candidatos, de acordo com as seguintes orientações: 
I - DATA E HORÁRIO DE APLICAÇÃO DA PROVA 
1. - As provas serão realizadas nos municípios-sede das 91 
(noventa e uma) Diretorias de Ensino da Secretaria da Educação, 
conforme segue: 
1.1 - Analista Administrativo - Data da prova: 12/05/2013 
(domingo) 
1.2 - Analista Sociocultural - Data da prova: 19/05/2013 
(domingo) 
1.3 - Agente Técnico de Assistência à Saúde - Data da prova: 
19/05/2013 (domingo) 
2. Período de Aplicação: MANHÃ (horário local) 
Horário de apresentação: 8h00 
Horário de Fechamento dos Portões e início das Provas: 
9h00 
Duração total da Prova: 06 (seis) horas. 
3. A prova será composta de: 
a) - Parte Objetiva e 
b) - De Redação 
3.1 A 1.ª parte da Prova – Objetiva, de caráter eliminatório 
e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento teórico do 
candidato, necessário ao desempenho do cargo e terá duração 
máxima de 05 (cinco) horas. 
3.1.1 A parte objetiva será constituída de 80 questões de 
múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada, sendo 40 
(quarenta) questões de Conhecimentos Gerais e 40 questões de 
Conhecimentos Específicos. 
3.1.2 - A parte Objetiva será avaliada de 0 (zero) a 120 
(cento e vinte) pontos. 
4. A parte dissertativa, constituída de 01 (uma) Redação, de 
caráter classificatório, visa avaliar a capacidade de expressão na 
modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto 
da Língua Portuguesa, terá duração de 01 (uma) hora. 
4.1 A Redação ocorrerá, no mesmo local e na mesma data, 



no mesmo período de realização da prova objetiva. 
5. A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, 
visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário 
ao desempenho do cargo e é composta de 80 questões de 
múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada, de acordo com 
o constante das Instruções Especiais SE 01/2013 disciplinadoras 
do Concurso, e constituída de: 
5.1 Conhecimentos Gerais; 
5.2 Conhecimentos Específico. 
6. A Prova Objetiva versará sobre os conteúdos programáticos 
constantes do Anexo II das supracitadas Instruções Especiais. 
7. O candidato deverá comparecer ao local de prova com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos, munido de: 
a) original de um dos seguintes documentos de identificação: 
Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas 
Secretarias de Segurança Públicas, pelas Forças Armadas, pela 
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de 
Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas 
por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal 
valem como documento de identidade, como por exemplo, as 
da OAB, CREA, CRM, CRC, etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como 
Carteira Nacional de habilitação (com fotografia, na forma da 
Lei nº 9.503/97); 
b) caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis nº 2 
e borracha. 
8. O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação 
da prova depois de transcorrido o tempo mínimo de 75% 
da duração da respectiva prova, levando consigo somente o 
material fornecido para conferência da prova realizada. 
II - LOCAIS DE PROVAS 
1. - A confirmação da data, turma e as informações 
sobre horários e locais de Provas serão divulgadas a partir de 
03/05/2013, no site da Fundação VUNESP: www.vunesp.com. 
br, sendo de inteira responsabilidade do candidato seu acompanhamento, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
1.1 A partir de 03/05/2013, o candidato poderá consultar: 
1.1.1 o endereço eletrônico da VUNESP; 
1.1.2 o Disque VUNESP, de segunda-feira a sábado, das 8 
às 20 horas. 
1.2 Eventualmente se, por qualquer motivo, o nome do 
candidato não constar da Convocação, esse deverá entrar em 
contato com a Fundação VUNESP, por meio do Disque VUNESP: 
fone (11) 3874-6300 – de segunda-feira a sábado - das 8 às 20 
horas, para verificar o ocorrido. 
2. - Ao candidato só será permitido a realização da prova no 
respectivo local, data e horário constante na consulta disponível 
no site www.vunesp.com.br da Fundação VUNESP. 
2.1 O horário de início da prova será definido em cada sala 



de aplicação, após os devidos esclarecimentos. 
3. Na hipótese de não constar o nome do candidato nas 
listagens oficiais relativas aos locais de prova, a Fundação 
VUNESP, no dia da realização da prova, procederá à inclusão 
mediante a apresentação, pelo candidato, do boleto bancário 
com comprovação de pagamento efetuado nos moldes previstos 
nas Instruções Especiais nº 01/2013, devendo, para tanto, preencher, 
datar e assinar, no dia das provas, formulário específico. 
3.1 - A inclusão de que trata o subitem anterior será realizada 
de forma condicional, sujeita à posterior verificação da 
regularidade da referida inscrição. 
3.1.1 Constatada eventual irregularidade na inscrição, a 
inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem 
direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, 
considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
3.2 - Não serão aceitas as solicitações de inclusão de cadastro 
cujo pedido de redução de pagamento do valor de inscrição 
fora julgado improcedente. 
4. - Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de 
Diretoria de Ensino e/ou condição de portador de deficiência, o 
candidato deverá entrar em contato com a Fundação VUNESP, 
por meio do Disque VUNESP: fone (11) 3874-6300 - de segundafeira 
a sábado - das 8 às 20 horas, para verificar o ocorrido. 
4.1 - O candidato que não entrar em contato com o Disque 
VUNESP até 10/05/2013 será o único responsável pelas consequências 
advindas de sua omissão. 
5. - Em hipótese nenhuma será realizada prova fora da data, 
local e horários determinados. 
6. O candidato não poderá alegar desconhecimentos acerca 
da data, local e horários de realização da prova como justificativa 
de sua ausência. 
6.1 - O não comparecimento à prova, independentemente 
do motivo alegado, caracterizará desistência do candidato e 
resultará em sua eliminação do Concurso Público. 
III – IDENTIFICAÇÃO 
1. - Somente será admitido na sala de prova o candidato 
que estiver portando original de um dos seguintes documentos 
de identificação: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas 
pelas Secretarias de Segurança Públicas, pelas Forças Armadas, 
pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; 
Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade 
fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força 
de Lei Federal valem como documento de identidade, como 
por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC, etc.; Certificado de 
Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
bem como Carteira Nacional de habilitação (com fotografia, na 
forma da Lei nº 9.503/97). 
1.1 - O documento a ser apresentado pelo candidato deverá 
estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, 
sua identificação. 



2. - O candidato que não apresentar o documento conforme 
item 1 não fará a prova, sendo considerado ausente e eliminado 
do Concurso Público. 
3. - Não serão aceitos protocolo, cópia de documentos 
citados no item 1, ainda que autenticada, ou quaisquer outros 
documentos não constantes deste Edital, inclusive carteira 
funcional de ordem pública ou privada. Caso o candidato esteja 
impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, 
documento de identidade original, por motivo de perda, furto 
ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro 
da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 
(trinta) dias, sendo submetido à identificação especial, que compreenderá 
coleta de dados, de assinatura e de impressão digital 
em formulário próprio. 
4. - A identificação especial será exigida, também, do 
candidato cujo documento de identificação gere dúvidas quanto 
à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do 
documento. 
IV - DA PROVA OBJETIVA 
1. - Na prova objetiva o candidato deverá observar, total e 
atentamente, os itens anteriores deste Capítulo, não podendo 
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
2. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá 
a folha de respostas e o caderno de questões. 
2.1 Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de 
respostas (parte Objetiva/ Redação) por erro do candidato. 
2.2 A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade 
do candidato, é o único documento válido para a 
correção eletrônica e deverá ser entregue, no final da prova, ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões. 
2.3 O candidato deverá conferir os seus dados pessoais 
impressos na folha de respostas, em especial seu nome, número 
de inscrição e número do documento de identidade. 
2.4 O candidato deverá transcrever as respostas para a 
folha de respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta, bem como assinar no campo apropriado. 
2.4.1 O candidato que tenha solicitado à Fundação VUNESP 
fiscal transcritor deverá indicar os alvéolos a serem preenchidos 
pelo fiscal designado para tal finalidade. 
2.4.2 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente 
na folha de respostas serão de inteira responsabilidade 
do candidato. 
2.5 Não serão computadas questões não assinaladas na 
folha de respostas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível, mesmo que uma delas 
esteja correta. 
2.6 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar 
prejuízo ao desempenho do candidato. 
2.7 Após o término do prazo previsto para a duração da 



prova, não será concedido tempo adicional para o candidato 
continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição 
para a folha de respostas ou de redação. 
3. O candidato, ao terminar a Prova, entregará ao fiscal, 
juntamente com a folha de respostas, o caderno de questões. 
4. O gabarito das questões da prova será disponibilizado 
no site WWW.vunesp.com.br, somente após sua publicação no 
Diário Oficial do Estado – previsto para 14 e 21/05, respectivamente. 
4.1 O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado, 
no endereço eletrônico da Fundação VUNESP, na data 
da divulgação dos gabaritos. 
V - DA PROVA DE REDAÇÃO 
1. - No ato da realização da prova de redação, simultânea 
à Prova Objetiva, o candidato receberá o caderno da prova de 
redação. 
2. - A redação deverá ser manuscrita, em letra legível, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, a fim de que, eventualmente, 
o candidato não seja prejudicado na avaliação por 
parte da Banca Examinadora. 
2.1. Não será permitida a interferência e/ou participação 
de outras pessoas, salvo em caso de Candidato com Deficiência, 
cuja deficiência impossibilitar a confecção da redação pelo 
próprio candidato, bem como de candidato que solicitou atendimento 
especial, observado o disposto no item 13 do Capítulo 
IV – DAS INSCRIÇÕES e no item 4 alínea “b” do Capítulo V – 
DAS INCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. Nesse 
caso, o candidato será acompanhado por fiscal da Fundação 
VUNESP, devidamente treinado, para o qual deve ditar o texto, 
especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos 
de pontuação. 
3. - Nenhuma das folhas de rascunho e/ou texto definitivo 
da redação poderão ser assinadas, rubricadas ou conter, em 
outro local que não o apropriado, qualquer palavra e/ou marca 
que identifiquem o candidato, sob pena de anulação da prova. 
Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço 
destinado ao rascunho e ao texto definitivo acarretará a anulação 
da prova e, consequentemente, a eliminação do candidato 
deste Concurso Público. 
4. - A folha de texto definitivo será o único documento 
válido para avaliação da redação. A folha para rascunho será 
de preenchimento facultativo e não será considerada para a 
avaliação da redação. 
5. - O caderno de redação, cuja produção da redação é de 
responsabilidade do candidato, deverá ser entregue integralmente 
ao final da prova ao fiscal da sala. 
6. - O candidato deverá observar atentamente os termos 
das instruções contidas na capa do caderno de redação. 
7. - Em hipótese alguma, haverá substituição do caderno da 
prova de redação por erro do candidato. 
8. - Após o término do prazo previsto para a duração da 



prova, não será concedido tempo adicional para o candidato 
continuar procedendo à transcrição, exceto para o candidato 
com deficiência que tenha solicitado tempo de prova diferenciado. 
VI - DO JULGAMENTO DA PROVA 
1. A avaliação da Prova Objetiva será efetuada por processamento 
eletrônico. 
1.1 A prova objetiva será avaliada na escala 0 a 120 pontos, 
valendo: 
a) Conhecimentos Gerais: 1 (um) ponto cada questão, 
totalizando 40 pontos e 
b) Conhecimentos Específicos: 2 (dois) pontos cada questão, 
totalizando 80 pontos. 
1.2 Será considerado aprovado na parte objetiva da prova, 
o candidato que obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) 
pontos. 
2. A avaliação da Redação será efetuada por Banca Examinadora, 
sob inteira responsabilidade da Fundação VUNESP. 
2.1 A Redação será avaliada de 0 (zero) a 100 pontos. 
2.2 Somente será corrigida a Redação do candidato considerado 
aprovado na Prova – Parte Objetiva. 
2.3 Serão avaliados na correção, a capacidade de fundamentação 
e conclusão, a clareza da exposição e o domínio da 
norma culta na modalidade escrita do idioma. 
2.4 Será atribuída nota zero à prova de redação que: 
a) for assinada fora do local apropriado; 
b) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite 
a identificação do candidato; 
c) for escrita a lápis, em parte ou na totalidade; 
d) estiver em branco; 
e) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; 
f) fugir ao tema ou a modalidade textual propostos; 
g) ultrapassar a extensão máxima de 30 (trinta) linhas 
estabelecida para a redação. 
2.5 Na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião 
da avaliação do desempenho na prova de redação, poderá o 
candidato valer-se das normas ortográficas implementadas pelo 
Decreto Presidencial nº 6.583, de 29 de setembro de 2008, em 
decorrência do período de transição previsto no art. 2º, parágrafo 
único da citada norma, que estabeleceu acordo ortográfico 
da Língua Portuguesa. 
VII - OUTRAS DISPOSIÇÕES 
1. - Não será admitido na sala ou no local de provas o 
candidato que se apresentar após o horário estabelecido para 
o seu início. 
2. - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem 
aplicação das provas fora do local, sala, turma, data e horário 
preestabelecidos. 
3. - A candidata lactante deverá levar um acompanhante, 
que ficará em local reservado para tal finalidade e será responsável 



pela guarda da criança. 
3.1 - No momento da amamentação, a candidata deverá ser 
acompanhada por uma fiscal. 
3.2 - Não haverá compensação do tempo de amamentação 
à duração das provas da candidata. 
4. - Excetuada a situação prevista no item 3 deste Capítulo, 
não será permitida a permanência de qualquer acompanhante 
nas dependências do local de realização das provas, podendo 
ocasionar inclusive a não participação do(a) candidato(a) no 
Concurso. 
5. - O candidato que, eventualmente, necessitar alterar 
algum dado cadastral, no dia das provas, deverá solicitar formulário 
específico para tal finalidade, que deverá ser preenchido, 
datado, assinado e devolvido ao fiscal. 
5.1 - O candidato que queira fazer alguma reclamação ou 
sugestão deverá procurar a sala de coordenação no local em que 
estiver prestando as provas. 
6. O candidato que não atender aos termos do subitem 5.1 
deste Capítulo deverá arcar, exclusivamente, com as consequências 
advindas de sua omissão. 
7. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação 
das provas em virtude de afastamento, por qualquer motivo, 
de candidato da sala ou local de provas. 
8. São de responsabilidade do candidato, inclusive no que 
diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e a conferência 
do material entregue pela Fundação VUNESP, para a 
realização das provas. 
9. Durante as provas, não serão permitidas qualquer espécie 
de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização 
de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, 
utilização de outro material não fornecido pela Fundação 
VUNESP, uso de telefone celular, protetor auricular, boné, gorro, 
chapéu e óculos de sol. 
10. O telefone celular, durante a aplicação das provas, 
deverá permanecer desligado. 
11. Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) não comparecer às provas, ou qualquer das etapas, 
conforme convocação oficial, publicada no DOE, seja qual for 
o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e/ou do 
horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme 
o previsto na alínea “a” do item 7 Capítulo VII das Instruções 
Especiais nº 01/2013; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de 
provas sem o acompanhamento de um fiscal; 
e) estiver durante a aplicação das provas, fazendo uso de 
calculadora e relógio com calculadora, agenda eletrônica ou 
similar, aparelhos sonoros, BIP, pager, walkman, gravador e/ou 
qualquer outro tipo de receptor e emissor de mensagens, bem 



como fazendo uso ou com o celular ligado; 
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazendo uso 
de material não permitido para a realização das provas; 
g) utilizar meios ilícitos para a realização das provas; 
h) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação das 
provas, fornecido pela Fundação VUNESP; 
i) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo 
porte; 
j) durante o processo, não atender a qualquer das disposições 
estabelecidas nestas Instruções Especiais; 
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
l) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer 
membro da equipe encarregada da aplicação das provas. 
12. Os eventuais pertences pessoais dos candidatos, tais 
como: bolsas, sacolas bonés, chapéus, gorros ou similares, 
equipamentos eletrônicos deverão ser desligados pelo candidato 
antes do início da prova, e acomodados em local a ser indicado 
pelos fiscais de sala de prova durante todo período de permanência 
dos candidatos no local de prova. 
12.1 No caso do aparelho tocar, o mesmo será eliminado 
do certame sem direito a reclamação, por qualquer formalidade, 
considerados nulos todos os atos praticados. 
12.2 Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados 
até a saída do candidato do local de realização das Provas. 
13. - Em hipótese alguma haverá vista de prova, seja qual 
for o motivo alegado. 
14. - Após a realização da prova, se for constatado, por meio 
eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, ter o candidato 
utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e ele será 
automaticamente eliminado do Concurso. 
 
 

------------------------------------------------------------ 
 
Diário Oficial Poder Executivo - Seção II 
quarta-feira, 01 de maio de 2013 
 
Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 30-04-2013 
Admitindo: 
com fundamento no inciso I do art. 1º Lei 500/74 e parágrafos 
1º e 2º do art. 17 da LC 444/85, Cilene Maria Claudio Razera, 
RG 18.135.300 para a partir de 12-08-1985 ocupar a função de 
Professor I, na EEPG Prof. Abigail de Azevedo Grillo, em Piracicaba. 
(Publicado para acerto de vida funcional). 
com fundamento no inciso I do art. 1º Lei 500/74 e parágrafos 



1º e 2º do art. 17 da LC 444/85, Cilene Maria Claudio Razera, 
RG 18.135.300 para a partir de 29-04-1987 ocupar a função de 
Professor I, na EEPG Prof. José Martins de Toledo, em Piracicaba. 
(Publicado para acerto de vida funcional). 
com fundamento no inciso I do art. 1º Lei 500/74 e parágrafos 
1º e 2º do art. 17 da LC 444/85, Maria de Lourdes Carvalho, 
RG 10.722.857 para a partir de 10-03-1982 ocupar a função de 
Professor II, na EEPSG Ademar Vieira Pisco, em Santa Maria da 
Serra. (Publicado para acerto de vida funcional). 
com fundamento no inciso I do art. 1º Lei 500/74 e parágrafos 
1º e 2º do art. 17 da LC 444/85, Maria de Lourdes Carvalho, 
RG 10.722.857 para a partir de 01-09-1982 ocupar a função de 
Professor II, na EEPSG Ademar Vieira Pisco, em Santa Maria da 
Serra. (Publicado para acerto de vida funcional). 
com fundamento no inciso I do art. 1º Lei 500/74 e parágrafos 
1º e 2º do art. 17 da LC 444/85, Maria de Lourdes Carvalho, 
RG 10.722.857 para a partir de 01-05-1984 ocupar a função de 
Professor III, na EEPSG Ademar Vieira Pisco, em Santa Maria da 
Serra. (Publicado para acerto de vida funcional). 
com fundamento no inciso I do art. 1º Lei 500/74 e parágrafos 
1º e 2º do art. 17 da LC 444/85, Maria de Lourdes Carvalho, 
RG 10.722.857 para a partir de 01-03-1986 ocupar a função de 
Professor III, na EEPSG Dr. Jorge Coury, em Piracicaba. (Publicado 
para acerto de vida funcional). 
Dispensando: 
com fundamento no inciso III do art. 35 da LC 500/74, 
Cilene Maria Claudio Razera, RG 18.135.300, professor I a partir 
de 10-12-1985. 
com fundamento no inciso III do art. 35 da LC 500/74, 
Sandra Maria de Mori Praconi, RG 16.512.494, Professor de 
Educação Básica II a partir de 07-02-2000. (Publicado para 
acerto de vida funcional). 
com fundamento no inciso III do art. 35 da LC 500/74, Maria 
de Lourdes Carvalho, RG 10.722.857, Professor II a partir de 
30-06-1982. (Publicado para acerto de vida funcional). 
com fundamento no inciso III do art. 35 da LC 500/74, Maria 
de Lourdes Carvalho, RG 10.722.857, Professor II a partir de 
23-04-1983. (Publicado para acerto de vida funcional). 
com fundamento no inciso III do art. 35 da LC 500/74, 
Maria de Lourdes Carvalho Caldara, RG 10.722.857, Professor 
de Educação Básica II a partir de 31-01-2005. (Publicado para 
acerto de vida funcional). 
Apostila do Dirigente Regional de Ensino, de 30-04-2013 
Declarando: 
de acordo com o Decreto 52.833/08, teve alterado o número 
do Registro Geral (RG) o interessado abaixo: 
MICHELLE BARRETO, CPF 221.575.198-31, D-1, PEB II, 
CTD Categoria O, Diretoria de Ensino Região de Piracicaba: De 
34.249.998-1/SP para 13.283.125-4/PR. 
(Republicado por Conter Incorreções) 



nos termos do artigo 71, inciso III, alínea “a” do Decreto 
17.329/81, que em virtude de casamento de MICHELLE BARRETO, 
RG 13.283.125, Professor Educacao Basica II, CTD Categoria 
O, passa a assinar: MICHELLE BARRETO NASCIMENTO. (Republicado 
por conter incorreções). 
Apostilando nos termos do artigo 10 da LC 836/97 e no 
artigo 7º do decreto 42965/98, combinado com a LC 1094/2009, 
a alteração de jornada inicial de trabalho docente para jornada 
básica de trabalho docente a partir de: 
12/04/2013 - Cristina Aparecida Vila Nova Araujo RG 
19.927.306, PEB I, SQC-II-QM-SE. 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portarias dos Diretores de Escola, de 30-4-2013 
E.E.JARDIM GILDA 
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, o interessado abaixo 
relacionado: 
ROSEMEIRE DE FATIMA AGUIAR, R.G. 24.322.137-X, SQFI- 
QM-SE, classificado na E.E.JARDIM GILDA, 03 dias de auxíliodoença 
a partir de 16-04-2013 a 18-04-2013. 
EE PROFª MARIA DE LOURDES SILVEIRA COSENTINO 
Autorizando, fruição de licença-prêmio nos termos dos 
artigos 209 e 213 da Lei 10.261/68, com redação alterada 
pela LC 857/99, a ELIZETE SIQUEIRA DE MEDEIROS MOREIRA, 
RG: 17.575.095, PEB-II, SQC-II-QM-SE, 15 dias referente ao 
período de 16-09-2004 a 14-09-2009;– Certidão 189/2010 Pulp 
176/0068/2005. 
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 DO de 29/11/08, ao interessado abaixo relacionado: 
- RENAN BASTOS DA SILVA, RG: 54.013.924, PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, SQF-I-QM, classificado na EE “Prof. 
José de Mello Moraes”, 15 dias de auxílio-doença a partir de 
25-04-2013 a 09-05-2013. 
EE "Prof. Eduir Benedicto Scarppari" 
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: SONIA REGINA CIOFFI MALUTA, RG11.650.632, Professor 
Educação Básica II, SQC-II-QM,15 dias referente ao período 
de 09-03-2002 A 07-03-2007 Certidão 192/2007- PULP 
1218/0068/2007. 
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: TIEO 
DE MORAES ANDRADE, RG 34.725.795, Professor Educação 



Básica II, SQC-II-QM,45 dias referente ao período de 29/03/04 A 
28/06/04; 07/04/05 A 30/06/05; 13/09/05 A 15/11/05; 18/08/06 
A 30/11/06; 12/02/07 A 01-03-2011 Certidão 55/2013- PULP 
257/0068/2003. 
Despacho do Diretor de Escola, de 30-04-2013 
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. 
EE Francisco Mariano da Costa 
467/2013 – MIRELA ROSANI FLORIDA DE CAMPOS, RG 
26.799.687-1, PEB II, SQF-I-QM-SE, acumula com Professor junto 
a Prefeitura de Piracicaba. Acúmulo Legal. 
EE Vicente Luís Grosso 
468/2013 – EDNA MACEDO CARVALHO, RG 8.978.285-9, 
PEB I, SQF-I-QM-SE, acumula com Professor junto a Prefeitura 
de Charqueada. Acúmulo Legal. 


