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Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Resolução SE-41, de 18-6-2013 
Dispõe sobre a Comissão Especial de Avaliação de 
Desempenho – CEAD, da Secretaria da Educação, 
constituída pela Resolução SE nº 66, de 30-9-2010 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou 
a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH, 
Resolve: 
Artigo 1º - A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho 
– CEAD, da Secretaria da Educação, constituída pela Resolução 
SE nº 66, de 30.9.2010, com a finalidade de acompanhar 
a Avaliação Especial do Estágio Probatório dos integrantes das 
classes de cargos efetivos, abrangidos pela Lei Complementar nº 
1.080, de 17.12.2008, alterada pela Lei Complementar nº 1.123, 
de 1º.7.2010, passa a ter a seguinte composição: 
I – representante da Chefia de Gabinete: 
Jorge Sagae, RG 9.765.105 
II – representantes da Coordenadoria de Gestão de Recursos 
Humanos – CGRH: 
Cornélia Kasahara Go, RG 2.480.478 
Márcia Delma Pace Delgado, RG 7.790.275, a quem caberá 
a presidência da comissão 
Maria do Carmo Garcia, RG 10.645.015 
III – representante da Coordenadoria de Infraestrutura e 
Serviços Escolares – CISE: 
Lilian Rodrigues de Souza, RG 15.898.244-7 
IV - representante da Coordenadoria de Orçamento e 
Finanças - COFI: 
Alexandre de Andrade, RG 29.264.845-5 
V - representante da Coordenadoria de Informação, Monitoramento 
e Avaliação Educacional – CIMA: 
Maria Alice Pereira dos Santos, RG 10.744.041 
VI - representante da Coordenadoria de Gestão de Educação 
Básica – CGEB: 
Márcia Natália Motta Mello, RG 10.520.275 
VII - representante da EFAP - Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
dos Professores do Estado de São Paulo - Paulo 
Renato Costa Souza: 
Fernanda Neves de Oliveira, RG 23.805.934-0 
VIII – representante da Assessoria Técnica e de Planejamento 
– ASTEP: 
Hugo Frederico Costa Coelho, RG 44.225.306-0 
Artigo 2º - Os integrantes da Comissão Especial de Avaliação 
de Desempenho – CEAD, referidos no artigo 1º desta resolução, 
exercerão suas atividades sem prejuízo das atribuições 
inerentes ao cargo ou função que ocupem. 



Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Resolução SE-42, de 18-6-2013 
Dispõe sobre a tramitação de processos de contratação 
de serviços terceirizados 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a 
Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COFI e considerando: 
- a necessidade de imprimir maior racionalidade à tramitação 
de processos de contratação de serviços terceirizados; 
- o aperfeiçoamento constante das rotinas de abertura e 
instrução desses processos pelas autoridades competentes; 
- o aprimoramento da dinâmica de tramitação de processos, 
muitas vezes volumosos, por órgãos centrais e regionais 
da Pasta da Educação, visando a maior eficiência e eficácia do 
fluxo percorrido; 
- a simplificação dos procedimentos que envolvem a tramitação 
dos processos, de execução parcelada, desde seu início até 
o término do contrato, 
Resolve: 
Artigo 1º - Os processos licitatórios de contratação de 
serviços terceirizados, para limpeza de prédios administrativos 
e em ambiente escolar, transporte escolar, vigilância/segurança 
patrimonial, alimentação escolar, manutenção de elevadores, 
cuidador, etc., cuja execução seja parcelada, terão, em apartado, 
um processo específico de pagamento dos serviços contratados. 
Parágrafo único – Para cada contrato celebrado haverá um 
processo específico de pagamento, independentemente de ser o 
processo licitatório de contratação de serviços subdividido em 
vários lotes ou itens. 
Artigo 2º - Os processos específicos de pagamento, apartados 
dos processos licitatórios de origem, de que trata esta 
resolução, serão instruídos com: 
I - memorando de abertura do processo de pagamento, 
conforme modelo anexo; 
II - cópia do termo de contrato; 
III – cópia dos aditamentos, quando houver: 
IV – cópia das apostilas de reajuste, quando houver; e 
V – cópia das notas de empenho. 
Artigo 3º - Fica facultado ao ordenador de despesa da 
unidade gestora executora, dos órgãos centrais desta Secretaria, 
estender o disposto no artigo 1º desta resolução a outros tipos 
de contratos, por conveniência do serviço. 
Artigo 4º O processo específico de pagamento, além dos 
documentos mencionados no artigo 2º, será instruído, ainda, em 
cada etapa de execução dos serviços, com: 
I – Nota Fiscal/Fatura emitida pela empresa; 
II - comprovantes de recolhimentos/documentação fiscal 
exigidos contratualmente; 
III - relatórios e atestados de realização dos serviços; 



IV - documentos do SIAFEM: NL (de liquidação e de 
retenção), PD (programações de desembolso) e OB (ordem 
bancária); e 
V - demais documentos pertinentes ao pagamento. 
Artigo 5º Caberá à Unidade Gestora Executora responsável 
pela contratação determinar a abertura dos processos específicos 
de pagamento. 
Artigo 6º - Os processos de origem da contratação permanecerão 
sob guarda do gestor do contrato, devendo tramitar 
apenas por ocasião de aditamentos, em face de prorrogação e 
alteração contratual, sanção e eventuais consultas aos órgãos 
centrais, inclusive para remessa à Consultoria Jurídica. 
Parágrafo único - Os processos de pagamento também permanecerão 
sob guarda do gestor do contrato, devendo sempre 
tramitar com sua respectiva documentação para a liquidação da 
despesa e desembolso. 
Artigo 7º – Deverá ser inserida, no processo de origem, 
informação com o número do(s) respectivo(s) processo(s) de 
pagamento. 
Artigo 8º - As unidades deverão, quando da assinatura de 
novos contratos firmados após a publicação da presente resolução, 
adotar de imediato os procedimentos indicados. 
Parágrafo único – Os processos com contratos celebrados 
antes da vigência desta resolução deverão aguardar orientação 
a ser fixada pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças. 
Artigo 9º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 

 
 
 
Resolução SE-43, de 18-6-2013 
Dispõe sobre a oferta de estudos de reforço e/ou 
recuperação a alunos das escolas estaduais, no 
recesso escolar, e dá providências correlatas 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou 
a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB e 



considerando: 
- a necessidade de se garantir ao aluno o direito à educação, 
mediante a oferta de condições escolares favoráveis ao longo de 
todo o período de escolarização; 
- a importância que as atividades de reforço e/ou recuperação, 
durante as aulas regulares, representam para a melhoria do 
processo de aprendizagem; 
- a proposta pedagógica da escola que prevê atendimento 
a alunos com necessidade de reforço e/ou recuperação em diferentes 
momentos e situações de aprendizagem, 
Resolve: 
Artigo 1º - Alunos do 6º e 9º anos do Ensino Fundamental 
e da 3ª série do Ensino Médio, de cursos regulares das escolas 
estaduais, poderão participar, por adesão, no período de recesso 
escolar, de estudos de reforço e/ou recuperação nas disciplinas 
de Língua Portuguesa e Matemática, oferecidos na conformidade 
do contido na presente resolução. 
Artigo 2º - Caberá ao Diretor de Escola e aos Professores 
Coordenadores, com a participação do Supervisor de Ensino da 
unidade escolar, a coordenação das ações e atividades necessárias 
à organização e ao planejamento dos estudos de reforço e/ 
ou recuperação, bem como ao acompanhamento e à avaliação 
dos estudos e seus resultados. 
Artigo 3º - A participação de professores, alunos e pais ou 
responsáveis, na tomada de decisões pertinentes aos estudos no 
período de recesso escolar, requer da equipe gestora da escola 
a realização de reunião: 
I – com professores das disciplinas de Língua Portuguesa e 
de Matemática, para: 
a) levantamento de manifestação de interesse dos professores 
da unidade escolar em participar dos estudos; 
b) definição de estratégias que possibilitem a participação 
de aluno com dificuldade de assimilar conhecimentos já 
ensinados; 
c) mapeamento dos objetos de aprendizagem que precisam 
ser retomados pelo aluno, elaborado pelos professores das 
disciplinas em questão, com vistas ao desenvolvimento de competências 
e habilidades previstas no currículo do ano ou série; 
d) levantamento dos espaços físicos, equipamentos e materiais 
didáticos disponíveis na unidade escolar; 
II – com todo o corpo docente, para definir os agrupamentos 
de alunos, por turmas, para: 
a) identificação do aluno pelo Conselho de Classe/Ano/ 
Série para participar dos estudos no recesso escolar, com base 
no mapeamento dos objetos de aprendizagem das disciplinas de 
Língua Portuguesa e de Matemática, não assimilados; 
b) elaboração de termo de adesão do aluno, que deverá 
conter a anuência dos pais ou responsáveis, se o aluno for 
menor de idade, bem como de declaração de disponibilidade 
de tempo do aluno para frequência assídua aos estudos, devidamente 



assinada pelo aluno e pelos pais ou responsáveis; e 
c) definição de critérios para orientar a formação das turmas 
de estudo, agrupando-se no máximo 20 (vinte) alunos por 
turma, por ano/classe e por disciplina. 
Artigo 4º - Na organização dos estudos de reforço e recuperação, 
deverão ser asseguradas condições administrativas e 
pedagógicas, observando-se: 
I – na elaboração do horário dos estudos: 
a) cada componente curricular deverá ter um tempo de 
estudo com duração diária correspondente ao de duas aulas 
consecutivas, distribuídas de 2ª a 6ª feira, no mínimo, três e, no 
máximo, cinco vezes por semana; 
b) cada turma poderá ter, por dia, estudos correspondentes, 
no máximo, ao tempo de duas aulas consecutivas para cada disciplina, 
possibilitando ao aluno a participação diária em estudos 
com duração correspondente ao de duas aulas consecutivas em 
cada disciplina; 
II – na elaboração do plano de estudos de cada disciplina: 
a) momentos de intercâmbio de experiências entre o 
professor da disciplina e o professor responsável pelos estudos 
de reforço e/ou recuperação, anteriores e posteriores a esses 
estudos; 
b) mapeamento dos objetos de aprendizagem não assimilados 
com vistas ao desenvolvimento de competências e 
habilidades de cada aluno, feito pelo professor da disciplina, 
para a organização de sequências didáticas que impliquem 
relações colaborativas e solidárias, de natureza dialógica, entre 
professor-aluno e aluno-aluno; 
c) mapeamento dos objetos de aprendizagem assimilados 
nos períodos de reforço e/ou recuperação, elaborado pelo professor 
de estudos de reforço e/ou recuperação ao professor da 
disciplina objeto de estudos; 
d) otimização do uso dos recursos didáticos existentes na 
escola e o aproveitamento de espaços físicos, além da sala 
de aula, utilizando locais como Sala de Leitura, Acessa Escola, 
pátio, entre outros. 
Artigo 5º - Caberá à equipe gestora da escola a formação 
das turmas de alunos do 6º e 9º anos do Ensino Fundamental 
e da 3ª série do Ensino Médio, que necessitem de estudos de 
reforço e/ou recuperação, identificados no(s) Conselho(s) de 
Classe/Ano/Série, após análise do mapeamento dos objetos de 
aprendizagem não assimilados, com acompanhamento e parecer 
do Supervisor de Ensino da unidade escolar e homologação do 
Dirigente Regional de Ensino. 
Artigo 6º - Com base nas disposições da resolução que 
regulamenta o processo anual de atribuição de classes e aulas, 
observadas as datas de início e término dos estudos, de acordo 
com o período de recesso previsto no calendário escolar, as 
aulas relativas aos estudos de reforço e/ou recuperação serão 
atribuídas: 



I – em nível de unidade escolar, pelo Diretor de Escola, a 
docentes titulares de cargo, como carga suplementar de trabalho, 
e a ocupantes de função-atividade abrangidos pelo disposto 
no § 2º do artigo 2º da Lei Complementar nº 1.010 /2007, para 
composição ou aumento de carga horária; 
II – em nível de Diretoria de Ensino, se necessário. 
Parágrafo único — Na impossibilidade de atribuição aos 
docentes a que se refere o inciso I deste artigo, as aulas de 
reforço e/ou recuperação poderão ser atribuídas a docentes contratados, 
nos termos da Lei Complementar nº 1.093/2009, em 
nível de unidade escolar e de Diretoria de Ensino, se necessário. 
Artigo 7º - Orientações didáticas e outras mais que se 
façam necessárias à aplicação do disposto nesta resolução serão 
divulgadas oportunamente pela Coordenadoria de Gestão da 
Educação Básica – CGEB. 
Artigo 8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Despachos do Secretário, de 18-6-2013 
Protocolo: 556/0001/2009 
Interessado: APEOESP 
Assunto: Afastamento 
Diante dos elementos de instrução que constam dos autos, 
e atendidas as disposições do artigo 69 da Lei nº 10.261/68, 
autoriza, nos termos propostos, o afastamento de professores 
para, nos dias abaixo especificados, participarem dos eventos 
promovidos pelo Sindicato de Professores do Ensino Oficial do 
Estado de São Paulo –APEOESP: 
28 de junho de 2013: - Por uma Educação Pública de qualidade 
para a conquista de direitos. 
Temas: 
- O papel estratégico da educação; 
- Tempo e condições para o trabalho de ensino docente; e 
- Por um sistema público de educação referenciado na 
sociedade. 
(Publicado novamente por ter saído com incorreções.) 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
Comunicado 
Audiência Pública nº 1-2013. 
Objeto: Aquisição de ônibus destinados ao transporte de 
alunos da Rede Estadual de Ensino. 
A Secretaria Estadual de Educação comunica que realizará, 
em 4-7-2013, às 10 horas, na Praça da República, 53 – Centro 
– São Paulo - SP, no Salão Nobre, Audiência Pública nos termos 
do artigo 39 da Lei Federal nº 8.666-93, visando à instauração 
de processo licitatório destinado à aquisição de ônibus para 
transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino, ocasião em 
que os interessados poderão se manifestar face ao Projeto Básico 
que poderá ser solicitado através do e-mail priscilla.laiso@ 



edunet.sp.gov.br. 
 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 18-6- 
2013 
Convocando, nos termos da Resolução SE 61/2012, c/c 
art. 8º, II, da Resolução SE 58/2011, os Professores responsáveis 
pelas Salas de Recursos e os Professores Interlocutores, para 
participar de reunião/orientação técnica no dia 21 de junho, das 
12 às 18 horas, nas dependências do SESC Piracicaba, situada à 
Rua Ipiranga, 155, Piracicaba - SP. 
 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
Portaria da Coordenadora, de 19-6-2013 
Prorrogando, com fundamento no artigo 2º da Resolução 
SE-29, de 13-3-2012, por mais 60 dias, o prazo da Comissão 
de Sindicância, designada pela Portaria CGEB de 18, publicada 
em 23-10-2012, para continuidade de seus trabalhos junto ao 
Conservatório Arte Musical. (Doc. 6288/0001/2012). 
Portaria da Coordenadora, de 17-6-2013 
Prorrogando, com fundamento no artigo 2º da Resolução 
SE-29, de 13-3-2012, por mais 60 dias, o prazo da Comissão de 
Sindicância, designada Portaria CGEB de 17, publicada no DOE 
de 26-4-2013, alterada por Portaria CGEB de 17, publicada no 
DOE de 18-5-2013 para continuidade de seus trabalhos junto a 
Escola C.I.P. Nova Vida. (Doc. 453/1110/2013). 
 
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO 
Extratos de Ordens de Serviços e/ou Fornecimento 
Ordem de Fornecimento: 36/00684/13/05-001 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$102.300,00 - Data de Assinatura: 06/05/13 
Ordem de Fornecimento: 36/00691/13/05-001 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$98.300,00 - Data de Assinatura: 08/05/13 
Ordem de Fornecimento: 36/00727/13/05-001 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$121.800,00 - Data de Assinatura: 15/05/13 
Ordem de Fornecimento: 36/00771/13/05-001 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$112.920,00 - Data de Assinatura: 23/05/13 
Ordem de Fornecimento: 36/00795/13/05-001 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$65.850,00 - Data de Assinatura: 29/05/13 
Ordem de Fornecimento: 36/00796/13/05-001 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$863,00 - Data de Assinatura: 29/05/13 
 
Concursos 
EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO FDE Nº 001/2010 – CONVOCAÇÃO 
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE 
CONVOCA os candidatos classificados no Concurso Público, a 
seguir relacionados, para comparecer em sua sede, na Gerência 
de Recursos Humanos, no horário das 9h00 às 16h30, à Av. São 
Luis, 99, 1º andar, Centro, São Paulo / SP, até 21/06/2013 para 
atender aos procedimentos de admissão, de acordo com as 
especificações do Edital nº 001/2010 do respectivo Concurso. O 
não comparecimento dos candidatos, no prazo acima, implicará 
na sua automática desclassificação. 
CARGO 
ASSISTENTE II 
Contratos, Contábil, Custos e Orçamento, Financeira, Planejamento 
e RH 
Luis Roberto Ramos de Sá - RG: 9.483.601-2 / SP 
Ricardo Palmieri - RG: 1.397.252 / PA 
Rubens Marques de Oliveira - RG: 1.742.954 / DF 

----------------- 
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Educação 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portaria do Diretor de Escola, de 18-06-2013 
Ceeja Prof Antonio José Falcone 
Concedendo, com fundamento no artigo 25, inciso VI e 26, 
da Lei 500/74, Res. Sena 12/84, Lei 10.261/68, combinado com 
a LC 1.054/08, de 07-07-2008, 180 dias de licença-gestante a 
partir de 06-06-2013, a ALINE LIMA DE SOUZA, RG 46.377.961- 
7, Agente de Organização, SQC-III-QAE. 
EE Prof. Abigail de Azevedo Grillo 
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 
relacionada: 
SILVIA REGINA GOMES, RG 21.141.770, PEB-II, contratada 
CTD, SQF-I-QM-SE, classificada na EE Prof. Abigail de Azevedo 
Grillo, 15 dias de auxílio-doença a partir de 15-06-2013 a 29-06- 
2013. CID F41.2. 
 
ESCOLA DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES 
DO EST. DE SÃO PAULO PAULO RENATO 
COSTA SOUZA 
Portaria do Coordenador, de 18-6-2013 
Tornando efetivo exercício, nos termos da Resolução 
SE-58 23-08-2011, por seu artigo 8°, inciso I e parágrafo único, 
acrescentado pela Resolução SE-43 de 12-04-2012, o dia em 
que os funcionários abaixo relacionados compareceram à 
CAPACITAÇÃO 031/2013 – Atualização do Curso 1 – Formação 
de Formadores da Ação ―Melhor Gestão, Melhor Ensino‖, 
conforme segue: 
Data: 07-06-2013 
Horário: das 08h30. às 17h30. 
Local: EFAP - Rua João Ramalho, 1546 – Perdizes - São 
Paulo/SP. 
Diretoria de Ensino Nome RG 
Botucatu Mario Alberto Gonçalves S. Engela 426623186 
Capivari Beatriz de Cássia M. Bragaia 19376636 
Carapicuíba Cristiane Groppo 22245306 
Osasco Edenilce Hortensia Jorge 6042059 
Piracicaba Kátia Ferragutt Nardo 18077712 
Santos Vera Balbino da Silva 18344712 
São Bernardo do Campo Luis Amauri Caratin 5585831 
São José dos Campos Sheila Roberti Pereira da Silva 4449509 
Sumaré Inara Josepetti Daquino Simões 17765975 



Taubaté Vanilda Aparecida P. S. Clemente 25974714 
 
Despacho do Coordenador, de 18-06-2013. 
Ratificando, para fins de abono de permanência, as certidões 
de Tempo de Contribuição, conforme segue: 
NOME, Nº DE PROCESSO/ORIGEM/ANO: 
Maria Estela Gasparini, 
179/0068/2013; 


