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DECRETO Nº 59.245, 
DE 28 DE MAIO DE 2013 
Regulamenta a Avaliação Especial de Desempenho 
para fins de estágio probatório aos integrantes das 
classes de cargos de provimento efetivo abrangidos 
pela Lei Complementar nº 661, de 11 de julho 
de 1991, e dá providências correlatas 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, 
Decreta: 
Artigo 1º - Fica regulamentada, na forma deste decreto, 
a Avaliação Especial de Desempenho para fins de estágio 
probatório aos integrantes das classes de cargos de Auxiliar de 
Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica, Oficial de Apoio à 
Pesquisa Científica e Tecnológica, Agente de Apoio à Pesquisa 
Científica e Tecnológica e Técnico de Apoio à Pesquisa Científica 
e Tecnológica, abrangidas pela Lei Complementar nº 661, de 11 
de julho de 1991. 
Artigo 2º - Os integrantes das classes de cargos relacionadas 
no artigo 1º deste decreto, em virtude de aprovação em 
concurso público, durante os 3 (três) primeiros anos de efetivo 
exercício, período que caracteriza o estágio probatório, serão 
submetidos à Avaliação Especial de Desempenho como condição 
para a aquisição de estabilidade. 
Parágrafo único - Para os efeitos do disposto no "caput" 
deste artigo, o período de 3 (três) anos equivale a 1.095 (um mil 
e noventa e cinco) dias de efetivo exercício. 
Artigo 3º - Durante o período de estágio probatório, o servidor 
somente poderá ser afastado ou licenciado de seu cargo: 
I - sem suspensão da contagem de tempo, devendo o servidor 
ser avaliado conforme orientações previstas neste decreto: 
a) afastamento nos termos dos artigos 69, 75 e 122 da Lei 
nº 10.261, de 28 de outubro de 1968; 
b) afastamento de servidor nomeado em comissão ou 
designado para função de confiança na mesma Pasta do cargo 
efetivo; 
c) afastamento nos termos dos incisos I a V e X do artigo 78 
da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968; 
II - com suspensão da contagem de tempo: 
a) afastamento nos termos do artigo 72 da Lei nº 10.261, de 
28 de outubro de 1968; 
b) afastamento quando nomeado para exercício de cargo 
em comissão em outra Pasta; 
c) afastamento nos termos dos artigos 65 e 66 da Lei nº 
10.261, de 28 de outubro de 1968, para exercer cargo em comissão 
ou função de confiança em outro órgão; 
d) afastamento para participação em curso específico de 



formação decorrente de aprovação em concurso público para 
outro cargo na administração pública do Estado de São Paulo; 
e) licença compulsória, nos termos do artigo 206 da Lei nº 
10.261, de 28 de outubro de 1968; 
f) licença por motivo de doença em pessoa da família; 
g) licença gestante, nos termos do inciso VII do artigo 78 da 
Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968; 
h) afastamento nos termos do inciso XVI do artigo 78 da Lei 
nº 10.261, de 28 de outubro de 1968; 
i) licença para servidora casada com militar, nos termos do 
artigo 205 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968; 
j) licença para cumprir obrigações concernentes ao serviço 
militar, nos termos dos artigos 200 e 201 da Lei nº 10.261, de 
28 de outubro de 1968; 
k) licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 
191 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968; 
l) licença quando acidentado no exercício de suas atribuições, 
nos termos do inciso VI do artigo 78 da Lei nº 10.261, de 
28 de outubro de 1968; 
m) afastamento para exercício do mandato de Prefeito ou 
de Vereador, nos termos do artigo 73 da Lei nº 10.261, de 28 de 
outubro de 1968; 
n) afastamento para campanha eleitoral; 
o) afastamento para Sindicato/Entidades de Classe; 
p) afastamento junto ao Tribunal Regional Eleitoral - TRE; 
q) afastamento preventivo, nos termos dos artigos 266 e 
267 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968; 
r) faltas justificadas e injustificadas; 
s) ausência médica, nos termos do artigo 1º da Lei Complementar 
nº 1.041, de 14 de abril de 2008; 
t) licença adoção, nos termos do artigo 1º da Lei Complementar 
nº 367, de 14 de dezembro de 1984, com nova redação 
dada pela Lei Complementar nº 1.054, de 7 de julho de 2008; 
u) prisão, nos termos do artigo 70 da Lei nº 10.261, de 28 
de outubro de 1968; 
v) suspensão; 
w) trânsito, em decorrência de mudança de sede de exercício, 
nos termos do inciso XIV do artigo 78 da Lei nº 10.261, de 
28 de outubro de 1968. 
Artigo 4º - Os envolvidos na Avaliação Especial de Desempenho 
são: 
I - Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD, 
instituída para esse fim; 
II - as chefias mediata e imediata do servidor avaliado; 
III - o Departamento de Recursos Humanos; 
IV - o servidor avaliado. 
Artigo 5º - Aos envolvidos na Avaliação Especial de Desempenho 
cabe: 
I - à Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - 
CEAD: 



a) analisar motivadamente a Avaliação Especial de Desempenho; 
b) manifestar-se sobre a confirmação ou não do servidor 
no cargo; 
c) apreciar e manifestar-se conclusivamente sobre os recursos 
impetrados pelo servidor avaliado; 
II - à chefia imediata, avaliar o servidor no desempenho das 
atribuições do cargo; 
III - ao Departamento de Recursos Humanos: 
a) implementar a Avaliação Especial de Desempenho; 
b) expedir relatório circunstanciado sobre a conduta e o 
desempenho profissional do servidor avaliado, com proposta 
fundamentada de confirmação no cargo ou exoneração; 
IV - às chefias mediata e imediata: 
a) propiciar condições para a adaptação do servidor ao 
ambiente de trabalho; 
b) orientar o servidor no desempenho das atribuições do 
cargo; 
c) verificar o grau de adaptação ao cargo e a necessidade de 
submeter o servidor a programa de treinamento. 
Artigo 6º - Deverá ser constituída, por ato do Titular da 
Pasta, Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD, 
sendo: 
I - única e permanente; 
II - imparcial e objetiva na forma de atuação, obedecendo 
aos princípios da legalidade, da publicidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da eficiência, do contraditório e da ampla defesa; 
III - constituída por um número ímpar de membros; 
IV - composta por, no mínimo, 1 (um) representante do 
Departamento de Recursos Humanos. 
§ 1º - Somente poderão compor a comissão de que trata o 
"caput" deste artigo servidores efetivos, em exercício na Pasta, 
que não estejam em estágio probatório ou respondendo a processo 
administrativo disciplinar. 
§ 2º - O ato de constituição da Comissão Especial de 
Avaliação de Desempenho - CEAD deverá definir o membro 
que a presidirá. 
§ 3º - As atividades dos membros da Comissão Especial de 
Avaliação de Desempenho - CEAD, incluindo as de seu presidente, 
serão exercidas sem prejuízo das demais atividades inerentes 
aos cargos de que são ocupantes. 
Artigo 7º - A Avaliação Especial de Desempenho é constituída 
por um conjunto de ações planejadas e coordenadas, 
com vistas ao acompanhamento contínuo do desempenho do 
servidor, para aferir a aptidão, engajamento e capacidade para o 
exercício das atribuições inerentes ao cargo, por intermédio dos 
seguintes critérios: 
I - assiduidade: relacionada à frequência, à pontualidade, ao 
cumprimento da carga horária; 
II - disciplina: relacionada ao cumprimento de obrigações 
e normas vigentes na organização e aceitação de hierarquia 



funcional; 
III - capacidade de iniciativa: 
a) relacionada à habilidade de propor ideias visando à 
melhoria de processos e atividades; 
b) proatividade; 
IV - produtividade: 
a) relacionada à capacidade de administrar tarefas e 
priorizá-las, conforme grau de relevância; 
b) dedicação quanto ao cumprimento de metas e qualidade 
do trabalho executado; 
V - responsabilidade: relacionada ao cumprimento das atribuições 
do cargo, ao atendimento dos prazos e dos resultados 
dos trabalhos desenvolvidos. 
Artigo 8º - A Avaliação Especial de Desempenho é composta 
pela apuração de tempo de efetivo exercício e por avaliação. 
§ 1º - A apuração de tempo de efetivo exercício compreende 
a verificação do efetivo exercício do servidor em estágio probatório, 
mediante elaboração de Atestado de Frequência. 
§ 2º - A avaliação será feita mediante os seguintes instrumentos: 
1. Avaliação Semestral de Desempenho; 
2. Relatório circunstanciado sobre a conduta e o desempenho 
do servidor avaliado. 
§ 3º - Outros instrumentos poderão ser utilizados na aferição 
do desempenho profissional do servidor em estágio probatório, 
a serem instituídos por ato do titular da Pasta. 
Artigo 9º - Os membros da Comissão Especial de Avaliação 
de Desempenho ficam impedidos de exercer as competências 
previstas no inciso I do artigo 5º deste decreto quando se 
tratar de servidor em estágio probatório que seja seu cônjuge, 
parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até 
o terceiro grau. 
§ 1º - No caso de ocorrência da situação discriminada no 
"caput" deste artigo, o membro da comissão ficará afastado do 
processo avaliatório. 
§ 2º - Havendo o afastamento de um dos membros da 
comissão, nos termos do § 1º deste artigo, o membro substituto 
será designado pelo Titular da Pasta. 
Artigo 10 - A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho 
- CEAD decidirá pela maioria absoluta de seus membros. 
Parágrafo único - As sessões da Comissão de que trata o 
"caput" deste artigo deverão ser instaladas com todos os seus 
membros presentes e ser registradas em atas. 
Artigo 11 - A partir do trigésimo mês do período de estágio 
probatório, o responsável pelo Departamento de Recursos 
Humanos da Pasta encaminhará à Comissão Especial de Avaliação 
de Desempenho - CEAD o relatório circunstanciado sobre 
a conduta e o desempenho do servidor avaliado de que trata o 
inciso II do § 2º do artigo 8º deste decreto, com proposta fundamentada 
de confirmação no cargo ou de exoneração. 
Parágrafo único - A Comissão Especial de Avaliação de 



Desempenho - CEAD deverá referendar a proposta de que trata 
o "caput" deste artigo, e para tanto poderá solicitar informações 
complementares. 
Artigo 12 - No caso de referendar proposta de exoneração, 
a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD dará 
ciência ao servidor e abrirá prazo de 10 (dez) dias para o exercício 
do contraditório e da ampla defesa. 
Parágrafo único - Após manifestação do servidor, a Comissão 
Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD deverá, no 
prazo de 40 (quarenta) dias, apresentar relatório conclusivo 
com proposta fundamentada de confirmação ou de exoneração. 
Artigo 13 - A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho 
- CEAD encaminhará ao Titular da Pasta proposta de confirmação 
ou de exoneração do servidor, em parecer fundamentado. 
Artigo 14 - Caberá ao Titular da Pasta a decisão final quanto 
à confirmação ou à exoneração do servidor. 
Artigo 15 - O ato de confirmação ou de exoneração será 
publicado no Diário Oficial do Estado pelo Titular da Pasta em 
até 10 (dez) dias após o cumprimento do período de estágio 
probatório. 
Artigo 16 - Durante o período de estágio probatório o servidor 
estará sujeito às penalidades previstas na Lei nº 10.261, de 
28 de outubro de 1968. 
Artigo 17 - O Titular da Pasta expedirá normas complementares 
às disposições do presente decreto, quanto: 
I - à definição de metodologia de avaliação; 
II - aos procedimentos para implementação da Avaliação 
Especial de Desempenho; 
III - às demais atividades pertinentes à Avaliação Especial 
de Desempenho. 
Artigo 18 - Este decreto e suas disposições transitórias 
entram em vigor na data de sua publicação. 
Disposições Transitórias 
Artigo 1º - O servidor em período de estágio probatório 
na data de publicação deste decreto será submetido a quantas 
avaliações forem possíveis, observado o período semestral da 
avaliação. 
Artigo 2º - O servidor que, na data de publicação deste 
decreto contar com menos de 1 (um) semestre para conclusão 
do período de estágio probatório, será submetido a uma única 
avaliação, cujo resultado será utilizado para elaboração do 
relatório circunstanciado de que trata o artigo 11 deste decreto. 
Palácio dos Bandeirantes, 28 de maio de 2013 
GERALDO ALCKMIN 
Mônika Carneiro Meira Bergamaschi 
Secretária de Agricultura e Abastecimento 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 28 de maio de 2013. 
 



Educação 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 28-5-2013 
Convocando: 
por 8 horas de trabalho, nos termos da Resolução SE 
61/2012, c/c art. 8°, II da Resolução SE 58/2011, e de acordo 
com o artigo 5° da Resolução SE 22 de 18-04-2013 a Professora 
Coordenadora da EE Edson Rontani, Lucileila Bilharvas Poletto 
Gonçalves, RG 25.439.018-3, para a formação presencial do 
“Curso de Atualização – Formação de Professores de Língua 
Portuguesa – Ação Melhor Gestão, Melhor Ensino – Curso 2”, 
conforme segue: 
Dias: 06/05, 07/05, 08/05, 09/05, 13/05, 14/05, 15/05, 16/05, 
20/05, 21/05, 22/05 e 23/05. 
Local: EEEMI SUD MENNUCCI, Rua São João, 1121 - Bairro 
Alto 
(para acerto de vida funcional); 
nos termos da Resolução SE 61/2012, c/c art. 8°, II da Resolução 
SE 58/2011, e de acordo com o artigo 5° da Resolução SE 
22 de 18-04-2013 os Professores de Língua Portuguesa do Ciclo 
II – Ensino Fundamental, jurisdicionados a esta Diretoria de Ensino, 
efetivamente inscritos, para participar do “Curso de Atualização 
– Formação de Professores de Língua Portuguesa – Ação 
Melhor Gestão, Melhor Ensino – Curso 2”, conforme segue: 
Dias: 06/05 (T), 07/05 (T), 08/05 (T) e 09/05 (T) (Turma 1) 
Dias: 06/05 (T), 07/05 (T), 08/05 (T) e 09/05 (T) (Turma 2) 
Dias: 13/05 (M), 14/05 (M), 15/05 (M) e 16/05 (M) (Turma 3) 
Dias: 13/05 (M), 14/05 (M), 15/05 (M) e 16/05 (M) (Turma 4) 
Dias: 20/05 (M), 21/05 (M), 22/05 (M) e 23/05 (M) (Turma 5) 
Dias: 20/05 (T), 21/05 (T), 22/05 (T) e 23/05 (T) (Turma 6) 
Horário: 
Manhã: das 7h às 13h 
Tarde: das 13h às 19h 
Local: EEEMI Sud Mennucci, Rua São João, 1121, Bairro Alto 
(para acerto de vida funcional). 
Instituindo, de acordo com o Decreto nº 52.344 de 09 
de novembro de 2.007 e Inciso I do Art.3º da Res. SE 66, de 
02/09/2008, a Comissão de Avaliação Especial de Desempenho 
da Unidade Escolar abaixo relacionada, jurisdicionada à Diretoria 
de Ensino - Região Piracicaba: 
E.E. Vicente Luís Grosso 
Presidente: Lúcia Helena Corrêa Varella, RG: 19.124.173-8 
Membros: 
Ester Helena Borba Hernandes Palmeira, RG: 6.919.377-0 
Sandro do Nascimento Barbosa, RG: 16.797.489 
(Publicação em virtude de alteração de um dos membros da 
Comissão publicada em DOE de 07/10/2008). 
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Atos do Governador 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
Decretos de 28-5-2013 
Nomeando: 
nos termos do art. 20, II, da LC 180-78, e arts. 4º, 7º e 11 da 
LC 1080-2008, os abaixo identificados, em virtude de habilitação 
em concurso público, para exercerem, em caráter de estágio 
probatório e em Jornada Completa de Trabalho, o cargo a seguir 
mencionado, da Escala de Vencimentos - Nível Universitário, 
a que se referem a LC 1080-2008 e a LC 1.158-2011, ficando 
classificados nas unidades a seguir especificadas, SQC-III-QSE: 
Executivo Público, Ref. 1 - GRAU A - Estrutura II - EV-NU 
Executivo Público 
1ª Órgãos Centrais e Diretorias de Ensino da Capital 
Alexandre Xavier Rodrigues (384) RG 25661838-0/SPGabinete 
do Secretario; Bruno Pereira Silva Cunha (377) RG 
33120319-4/SP-Gabinete do Secretario; Daniel de Freitas Castilho 
(385) RG 24697917-3/SP-Gabinete do Secretario; Fabiola 
Cristina Romao Silveira Tchakerian (371) RG 27093092-9/ 
SP-Gabinete do Secretario; Leonardo Marinho da Cunha (380) 
RG 42957397-2/SP-Gabinete do Secretario; Nelson Rosenthal 
(375) RG 26545549-2/SP-Gabinete do Secretario; Nilson Luiz 
da Costa Paes (374) RG 9029384-8/SP-Gabinete do Secretario; 
Nilza Aparecida de Souza Oliveira (387) RG 8496542-3/SP-Gabinete 
do Secretario; Raul Ravanelli Neto (372) RG 28538334-6/ 
SP-Gabinete do Secretario; Roberto Yukifiro Tengan (386) RG 
14078679-X/SP-Gabinete do Secretario; Ronaldo dos Santos 
Souza (376) RG 34556787-0/SP-Gabinete do Secretario; Sergio 
Jose Caetano Neves (373) RG 11185363/SP-Diretoria Ensino- 
Reg. Leste 4; Tatiane Araujo Ferreira (381) RG 44289966-X/SPGabinete 
do Secretario; Viccenzo Carone (388) RG 44036477-2/ 
SP-Gabinete do Secretario, Cargos criados por Lei 14690-2012; 
nos termos do art. 20, II, da LC 180-78, e arts. 4º, 7º e 11 
da LC 1080-2008, os abaixo indicados, habilitados em concurso 
público, para exercerem, em caráter de estágio probatório e em 
Jornada Completa de Trabalho, o cargo a seguir mencionado, da 
Escala de Vencimentos - Nível Intermediário, a que se referem 
a LC 1080-2008 e a LC 1.158-2011, ficando classificados nas 
unidades a seguir especificadas, do SQC-III-QSE: 
Oficial Administrativo, Ref. 1 - Grau A - EV-NI 
Oficial Administrativo 
26ª Bauru: Luci Mara Xavier (58) RG 15248525/SP-Diretoria 
Ensino-Região Bauru, vago em decorrência da exoneração de 
Samuel Ventino Cardoso, RG 49159792 (D.O. 14-9-2012); 
60ª Ribeirão Preto: Eder Osmar Galo (57) RG 33821662-5/ 
SP-Diretoria Ensino-Reg. Rib. Preto, vago em decorrência do falecimento 



de Jose Nonato Lopes, RG 9542082 (D.O. 15-9-2012); 
nos termos do art. 20, I, da LC 180-78, os abaixo indicados, 
para exercerem, em comissão e em Jornada Completa de Trabalho, 
os cargos a seguir mencionados, nas referências da EV-C, a 
que se refere a LC 1080-2008, do SQC-I-QSE: 
Assessor Técnico de Gabinete Ref. 15 
Gabinete do Secretário: Lenia Zomignan Seabra Santiago, 
RG 3.595.512-0, vago em decorrência da exoneração de Carmen 
Vitoria Amadi Annunziato, RG. 3.812.227-3 (D.O. 10-4-2013); 
Assistente Técnico de Gabinete III, Ref. 11: Priscilla 
Laiso Fick Prado, RG 29.712.893-1, em cargo criado pela Lei 
14.690-2012; 
Assistente Técnico de Gabinete I, Ref. 7: Francisco Ozeni 
Mesquita Junior, RG 27.467.562-6, vago em decorrência da 
exoneração de Edson de Souza Cavalcante, RG 22.489.536-9 
(D.O. 31-10-2012); 
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 
Assistente Técnico V, Ref. 12: Veralice Prudente de 
Morais Miranda, RG 16.398.511-X, em cargo criado pela Lei 
14.690-2012. 
Assistente Técnico de Coordenador, Ref. 13 
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica: Judith 
Camargo Curiel de Braga, RG 27.871.271-X, vago em decorrência 
da exoneração de José Carlos Neves Lopes, RG 4.120.910-2 
(D.O. 10-5-2013). 
Diretor Técnico II, Ref. 11 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do 
Estado de São Paulo "Paulo Renato Costa Souza" - Departamento 
de Apoio Logistico - Centro de Suporte Operacional: Eduardo 
Zacarias da Silva, RG 33.963.850-3, vago em decorrência da 
exoneração de Ilda Yaeko Murata, RG 5.868.655 (D.O.7-5-2013); 
Centro de Referência em Educação "Mario Covas" - CRE - 
Centro de Memória e Acervo Histórico: Maria Cristina Noguerol 
Catalan, RG 19.661.714, vago em decorrência da exoneração de 
Suely Ramos da Silva, RG 22.270.270 (D.O.7-5-2013); 
Coordenadoria de Orçamento e Finanças - Departamento 
de Controle de Contratos e Convênios - Centro de Convênios: 
Telma Sangiacomo Novelli, RG 18.428.830-7, vago em decorrência 
da exoneração de Maria Clotilde Buzelli, RG 3.766.953 
(D.O. 11-1-2013); 
Assistente Técnico III, Ref. 9 
Conselho Estadual de Educação: Genesio Francisco Mariano 
da Silva, RG 29.745.082-7, vago em decorrência da exoneração 
de Antonio Martins Bonifácio Junior, RG 33.389.786-9 
(D.O.4-5-2013); 
Diretor I, Ref. 6 
Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares 
- Departamento de Suprimentos e Licitações - Centro de 
Logística de Distribuição - Núcleo de Armazenamento IV: 
Milton Cesar Rezende, RG 26.726.039-8, em cargo criado pela 



Lei 14.690-2012; 
Assistente II, Ref. 2 
Gabinete do Secretário: Maria José Silva, RG 9.214.755-0, 
vago em decorrência da exoneração de Valcinea Bezerra de 
Lima, RG 8.601.725. 
 
Educação 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 28-5-2013 
Admitindo com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 
500/74 e parágrafos 1º e 2º do artº 17 da LC 444/85, REGINA 
APARECIDA DE AGUIAR SANTOS, RG 12875156 para a partir de 
03-11-1987 ocupar a função de Professor I na EE P.G Comendador 
Mario Dedini, em Piracicaba. (Publicado para acerto de 
vida funcional). 
Apostila do Dirigente Regional de Ensino, de 28-5-2013 
Declarando, nos termos do artigo 71, inciso III, alínea “a” 
do Decreto 17.329/81, que em virtude de CASAMENTO de REGINA 
SANT ANA SIQUEIRA SANTOS, RG 25.419.898, PROFESSOR 
EDUCACAO BASICA II, SQC-II-QM-SE, passa a assinar: REGINA 
SANT ANA KOEPP DO NASCIMENTO. 
Declarando, nos termos do artigo 71, inciso III, alínea “a” 
do Decreto 17.329/81, que em virtude de CASAMENTO de CATIA 
ALCARDE, RG 43.437.960, AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR, 
SQC-III-QAE-SE, passa a assinar: CATIA ALCARDE DA SILVA. 
Declarando que, em cumprimento a Decisão Judicial e 
como determina a Obrigação de Fazer, constante do Processo 
SE 4088/2013 do Processo Judicial 935-66-2009-8-26-0053 11ª 
V.F.P, PJ/F 376/2013, encabeçada por ADALITA CLERY MOLEZIM 
e Outros, a interessada abaixo faz jus ao “Recálculo da sextaparte, 
para que incida sobre seus vencimentos integrais, excluídas 
as vantagens eventuais e as gratificações GAM e GTCN, nos 
termos do art. 129 da Constituição Estadual, a partir de 05/10/89 
ou a partir de quando completou o tempo aquisitivo, se posterior 
a essa data, observada a prescrição quinquenal”. 
MARCIA MARIA CARVALHO ALVES DE LIMA, PEB II, SQC 
–II –QM, da EE “PROF ABIGAIL DE AZEVEDO GRILLO”, em 
Piracicaba: 
Vigência da Sexta-Parte 24-07-2000. 
(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 
prevalecendo as apostilas já publicadas). 
Declarando que, em cumprimento a Decisão Judicial 
e como determina a Obrigação de Fazer, constante do Processo 
Judicial 451.01.2010.015736-2/000000-000 – Ordem 
1023/2010 – Vara da Fazenda Pública de Piracicaba, encabeçada 
por Eloá Teles de Souza, a interessada abaixo faz jus a “incidência 
do benefício da sexta-parte sobre o padrão e demais verbas 
pecuniárias recebidas, com exceção das verbas ocasionais, 
temporárias e as com caráter indenizatório”. 



ELOA TELES DE SOUZA, RG 12.875.233, PEB I, SQC-II-QMSE, 
da EE Prof Alcides Guidetti Zagatto em Piracicaba: 
Vigência da Sexta-Parte 11-04-2009. 
(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 
prevalecendo as apostilas já publicadas). 
Apostila do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 
de 28-5-2013 
Concedendo, com fundamento no Artigo 129 da CE/89 
um adicional por tempo de serviço, aos servidores abaixo 
relacionados: 
MARIA APARECIDA DE CAMARGO FRANCO, RG 11291277, 
PEB I, SQC-II-QM-SE da EE Prof Alcides Guidetti Zagatto: 
C – 19-05-2013 – Art.129 – CE/89 – 5° ATS. 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portarias do Diretor de Escola, de 28-5-2013 
EE "PROFª CAROLINA MENDES THAME" 
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: MARIA ESTELA GASPARINI, RG 7244069, 
Professor Educação Básica II, SQC-II-QM, 15 dias referente ao 
período de 31-12-2005 a 29-12-2010, Certidão 33/2011 - PULP 
307/0068/2008. 
EE "COMENDADOR MARIO DEDINI" 
Autorizando: fruição de Licença-Prêmio nos termos dos 
arts. 213 e 214 da Lei 10.261/68, “NR” pela Lei 1048/08 de 
10/06/08, a: MARIA RITA SARTORI RAGAZZO, RG 14.298.669, 
PEB I, SQC-II-QM-SE, 15 dias referentes ao período de 21-05- 
2004 a 19-05-2009, Certidão 230/2009, PULP 1082/0068/2009. 
EE DR.JOÃO CONCEIÇÃO 
Autorizando, fruição de Licença Prêmio nos termos dos 
termos dos artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, “NR” pela Lei 
1048/08 de 10-06-2008 a: Sueli Aparecida Classere de Oliveira, 
RG 9.939.487, Professor Educação Básica II, SQF-I-QM, 90 dias 
referente ao período de 11-11-2004 a 09-11-2009 Certidão 
58/2012. PULP 981/0068/2006. 
EE ”PROF.PEDRO CREM FILHO 
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, à interessada abaixo 
relacionado: 
Sandro Storani Engler, RG 43.693.757-8, PEB II, SQF-I-QMSE, 
categoria O, classificada na EE ”PROF.PEDRO CREM FILHO”, 
02 dias de auxílio-doença a partir de 23-05-2013 a 24-05-2013. 
EE DR. LUIZ GONZAGA DE CAMPOS TOLEDO 
Concedendo nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 8.213, 
de 24-07-1991, combinado com Comunicado Conjunto UCRH/ 
CAF-1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 e republicado 
em 29-11-2008, a ALEXSANDRA ANTUNES DOS ANJOS, 



RG 56.088.250, PEB II categoria O, 07 dias de Auxilio - Doença, 
de 27-05-2013 a 02-06-2013. 
 
Educação I 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Contratando, nos termos do artigo 13 do Decreto 54.682 
de 13-08-2009, para exercer a atividade de docente eventual: 
PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I 
DIRETORIA DE ENSINO PIRACICABA 
43117 - EE FRANCISCA ELISA DA SILVA - 12/20410/2013, 
CLARISSA MARIA CORAL, RG 49220311, 
F1/NI, no período de 22-04-2013 até 31-12-2014. 
 


