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Atos do Governador 
DECRETO(S) 
DECRETO DE 27-6-2013 
Designando, nos termos do art. 7º, combinado com o parágrafo 
único do art. 10 do Estatuto da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação - FDE, aprovado pelo Dec. 51.925-2007, os 
a seguir indicados para integrarem, como membros, o Conselho 
Superior da mencionada Fundação, para um mandato de 4 anos, 
na qualidade de representantes: 
do Governo do Estado: 
Herman Jacobus Cornelis Voorwald, RG 6.837.815, em 
recondução; Irene Kazumi Miura, RG 13.482.231-6; Jorge Sagae, 
RG 9.765.105; 
de entidades culturais: Marília Marton Correa, RG 
25.625.920-3, em recondução; 
das Associações de Pais e Mestres: Luiz Candido Rodrigues 
Maria, RG 12.446.231, em recondução. 
 
Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
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 5º, 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, dos anos finais do ensino fundamental e do 
ensino médio, bem como com professores dos anos iniciais do 
ensino fundamental, 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 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 5º, 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 1.010 /2007, para 
composição ou aumento de carga horária, e/ou para retribuição 
mediante a prestação de serviço extraordinário, observada a 
legislação pertinente. 
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 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. 



(Republicado por ter saído com incorreções.) 
 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 27-6- 
2013 
Convocando, nos termos da legislação CEE 01 de 22-03- 
1999, a Escola Eurodata, localizada à Rua São José, 835, Centro, 
CEP 13400-330, de Piracicaba, a comparecer à Diretoria de 
Ensino, situada à rua Dr. João Sampaio, 666, Bairro São Dimas, 
às 14h, no dia 12-07-2013, para tratar de assuntos referentes à 
regularização de cursos oferecidos por essa unidade. 
O Dirigente de Ensino da Diretoria de Ensino da Região de 
Piracicaba, nos termos da Resolução SE 61/2012, c/c art. 8°, II 
da Resolução SE 58/2011, convoca o Professor Coordenador do 
Ciclo II – Ensino Fundamental para participar da Orientação 
Técnica “Edição de Imagens e a Criação de Filme” a ser realizada 
na Diretoria de Ensino, das 13h30 às 17h30, obedecendo 
a seguinte conformidade: Turma A, no dia 27-06-2013, e Turma 
B, no dia 28-06-2013. 
 
ESCOLA DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES 
DO EST. DE SÃO PAULO PAULO RENATO 
COSTA SOUZA 
Retificação do D.O. de 21-6-2013 
Na Portaria do Coordenador, de 20-06-2013 - Capacitação 
029/2012 – MBA Gestão Empreendedora- 1° Edição: 
Onde se lê: 
Datas: 14 de agosto, 11 de setembro, 2 de outubro, 30 de 
outubro, 12 de novembro e 27-11-2013. 
Leia-se: 
Datas: 14 de agosto, 11 de setembro, 2 de outubro, 30 de 
outubro, 13 de novembro e 27-11-2013. 

----------------- 
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Educação 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, 
de 27-6-2013 
Retificando: 
o D.O. de 17-4-2009, em que aposentou MARISA HELENA 
SCARLAZZARI DE OLIVEIRA, RG.5.540.367, DIRETOR DE ESCOLA, 
SQC –II –QM, da EE BAIRRO AGUA BRANCA”, em Piracicaba 
em virtude de Decisão Judicial e como determina a Obrigação de 
Fazer, constante do Processo SE 4595/2013 do Processo Judicial 



0024305-40.2010.8.26.0053-7ªV.F.P, PJ/FNº30746/2010, encabeçada 
por DARCY CORREA e Outros, a interessada faz jus ao 
“Recálculo da sexta-parte sobre todas as parcelas que compõem 
os vencimentos/proventos integrais, salvo as eventuais, nos 
termos do art. 129 da C.E, a partir de 05/10/89, ou a partir de 
quando completou o tempo aquisitivo, se posterior a essa data”. 
o D.O. de 15-4-2005 em que aposentou CARMEN LUCIA 
ROLIM, RG.6.856.336-X, PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II, 
SQC –II –QM, da EE SUD MENNUCCI”, em Piracicaba em 
virtude de Decisão Judicial e como determina a Obrigação 
de Fazer, constante do Processo SE 4600/2013 do Processo 
Judicial 17258-78.2011.8.26.0053-12ªV.F.P, PJ/FNº96826/2012, 
encabeçada por ANA TOMA e Outros, a interessada faz jus ao 
“Recálculo da sexta-parte sobre todas as parcelas que compõem 
os proventos integrais, salvo as eventuais, 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”. 
Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 
de 27-6-2013 
Declarando, nos termos dos Artigos 213 e 214 da Lei 
10.261/68, nova redação dada pela Lei Complementar 1048/08 
que foi autorizado pelo superior imediato a fruição de licençaprêmio 
a: 
VALERIA FERNANDES, RG 7609394, PEB II – Designada 
PCNP, SQC-II-QM, classificada na EE Adolpho Carvalho, em Piracicaba, 
Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba, 15 dias referente 
à Certidão 38/2010, período de 29-04-2004 a 27-04-2009. 
Apostila do Dirigente Regional de Ensino, 
de 27-6-2013 
Declarando que: 
em cumprimento a Decisão Judicial e como determina 
a Obrigação de Fazer, constante do Processo SE 4595/2013 
do Processo Judicial 0024305-40.2010.8.26.0053-7ªV.F.P, PJ/ 
FNº30746/2010, encabeçada por DARCY CORREA e Outros, a 
interessada faz jus ao “Recálculo da sexta-parte sobre todas 
as parcelas que compõem os vencimentos/proventos integrais, 
salvo as eventuais, nos termos do art. 129 da C.E, a partir de 
05/10/89, ou a partir de quando completou o tempo aquisitivo, 
se posterior a essa data”. 
MARISA HELENA SCARLAZZARI DE OLIVEIRA, RG.5.540.367, 
DIRETOR DE ESCOLA, SQC –II –QM, da EE BAIRRO AGUA BRANCA”, 
em Piracicaba: 
Vigência da Sexta-Parte 12-10-2007. 
(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 
prevalecendo as apostilas já publicadas). 
em cumprimento a Decisão Judicial e como determina 
a Obrigação de Fazer, constante do Processo SE 4600/2013 
do Processo Judicial 17258-78.2011.8.26.0053-12ªVFP, PJ/ 
FNº96826/2012, encabeçada por ANA TOMA e Outros, a interessada 



faz jus ao “Recálculo da sexta-parte sobre todas as 
parcelas que compõem os proventos integrais, salvo as eventuais, 
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”. 
CARMEN LUCIA ROLIM, RG.6.856.336-X, PROFESSOR EDUCAÇÃO 
BÁSICA II, SQC –II –QM, da EE SUD MENNUCCI”, em 
Piracicaba”: 
Vigência da Sexta-Parte 07-06-1998. 
(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 
prevalecendo as apostilas já publicadas). 
em cumprimento a Decisão Judicial e como determina a 
Obrigação de Fazer, constante no GDOC:16673-319135/2013 do 
Processo Judicial 0017436-31.2010.8.26.0451, Vara da Fazenda 
Pública de Piracicaba, encabeçada por Maria Estela de Andrade 
Moral, a interessada faz jus a “Incidência da sexta-parte sobre 
o padrão e demais vantagens, desde que definitivamente incorporadas, 
afastando-se da base de cálculo aquelas vantagens 
meramente transitórias ou modais 
MARIA ESTELA DE ANDRADE MORAL, RG.14.942.655, PROFESSOR 
EDUCAÇÃO BÁSICA II, SQC –II –QM, da EE PROF.HELIO 
PENTEADO CASTRO”, em Piracicaba”: 
Vigência da Sexta-Parte 16-04-2007. 
(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 
prevalecendo as apostilas já publicadas). 
Retificação do D.O. de 15-6-2013 
Nas Portarias da Dirigente Regional de Ensino, de 14-6- 
2013, convocando, nos termos da Resolução SE 61/2012, c/c art. 
8º, II da Resolução SE 58/2011, 1 (um) Professor Coordenador do 
Ciclo II – Ensino Fundamental ou Ensino Médio (um por escola) 
para participar da Orientação Técnica “Mostra de Objetos 
Educacionais” a ser realizada no dia 17-06-2013, no Espaço 
Beira Rio, localizado na Rua do Vergueiro, 78, obedecendo a 
seguinte conformidade: Turma A das 8h às 12h e Turma B das 
13h30 às 17h30. 
Onde se lê: Professor Coordenador, leia-se: Professor por 
escola (independente da disciplina). 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portaria do Diretor de Escola, de 27-06-2013 
EE Profª Avelina Palma Losso 
Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 8.213 
de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto UCRH/ 
CAF - 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 e 
republicado no D.O. de 29-11-2008, ao interessado abaixo 
relacionada: 
MARIA DE LOURDES MIRANDA RIBEIRO, RG 4.540.764/ 
PE, PEB II, SQF-I-QM-SE, Categoria “O” classificado na EE Profª 
Avelina Palma Losso, 15 (quinze) dias de auxílio-doença a partir 
de 17/06 a 01-07-2013. 



EE Dr. Antonio Pinto de Almeida Ferraz 
Autorizando, fruição de licença-prêmio nos termos dos 
artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, "NR" pela Lei 1048/08 
de 10-06-2008 a ELIANA APARECIDA ZAPPAROLI NICOLETTI, 
RG 5.216.983, PEB. II, SQC-II.QM.SE, Designada Vice Diretor 
de Escola 30 dias a partir de 09-07-2013 referente ao período 
de 04-10-1993 a 02-10-1998, Certidão 100/2002 - PULP 
459/0068/2009. 
EE Prof Abigail De Azevedo Grillo 
Concedendo, 180 dias de licença-gestante, a partir de 
25-06-2013, nos termos do artigo 198, § 2º da Lei 10.261/68, 
alterado pela Lei Complementar 1054/2008 e Res. Sena 12/84, a 
LUANA MULERO BELOTO, RG. 47.933.377, Agente de Organização 
Escolar, Faixa 1, Nível I, SQC-III-QAE. 
 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE 
RECURSOS HUMANOS 
Portaria do Coordenador, de 27-6-2013 
Autorizando: 
com fundamento no artigo 64, inciso III, da Lei Complementar 
444/85, combinado com o artigo 1º, inciso I, alínea "b", do 
Decreto 49.893/2005, o afastamento dos interessados abaixo, 
nos períodos determinados, para, sem prejuízo de vencimentos e 
das demais vantagens do cargo, nas jornadas de trabalho abaixo 
especificadas, prestarem serviços junto aos citados locais: 
ANESIA REGINA SCHIAVOLIN BORTOLETTO, RG 16.886.233, 
Professor Educação Básica II, SQC-II-QM (Matemática), da EE 
Prof. Abigail de Azevedo Grillo, em Piracicaba, Diretoria de 
Ensino – Região de Piracicaba, em Jornada Integral de Trabalho 
Docente, a partir de 1-2 a 31-12-2013, junto ao Centro Estadual 
de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA Prof. Antonio Jose Falcone, 
em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba 
(P. 177/0068/2011); 
ARIADNE BICHERI VICCINO, RG 23.495.589, Professor 
Educação Básica II, SQC-II-QM (Matemática), da EE Pedro 
Moraes Cavalcanti, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região 
de Piracicaba, em Jornada Básica de Trabalho Docente, fazendo 
jus à carga suplementar de 10 (dez) horas semanais de trabalho, 
a partir de 1-2 a 31-12-2013, junto ao Centro Estadual de Educação 
de Jovens e Adultos – CEEJA Prof. Antonio Jose Falcone, 
em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba (P. 
614/0068/2003); 
CONCEIÇÃO BERNADETE BALLESTERO CRESTANA, RG 
4.809.503, Professor Educação Básica II, SQC-II-QM (Língua Portuguesa), 
da EE Dr. Alfredo Cardoso, em Piracicaba, Diretoria de 
Ensino – Região de Piracicaba, em Jornada Integral de Trabalho 
Docente, a partir de 1-2 a 31-12-2013, junto ao Centro Estadual 
de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA Prof. Antonio Jose Falcone, 
em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba 
(P. 173/0068/2003); 



IEDA CORREA, RG 7.940.856-4, Professor Educação Básica 
II, SQC-II-QM (Inglês), da EE Prof. Adolpho Carvalho, em Piracicaba, 
Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba, em Jornada 
Reduzida de Trabalho Docente, fazendo jus à carga suplementar 
de 28 (vinte e oito) horas semanais de trabalho, a partir de 1-2 
a 31-12-2013, junto ao Centro Estadual de Educação de Jovens 
e Adultos – CEEJA Prof. Antonio Jose Falcone, em Piracicaba, 
Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba (P. 179/0068/2012); 
IRVANDO LUIS SINICATO, RG 12.874.312, Professor Educação 
Básica II, SQC-II-QM (Matemática), da EE Prof. Abigail de 
Azevedo Grillo, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de 
Piracicaba, em Jornada Integral de Trabalho Docente, a partir 
de 1-2 a 31-12-2013, junto ao Centro Estadual de Educação 
de Jovens e Adultos – CEEJA Prof. Antonio Jose Falcone, em 
Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba (P. 
498/0068/2007); 
MARIA CRISTINA ROCHA DIAS, RG 12.270.942, Professor 
Educação Básica II, SQC-II-QM (Biologia), da EE Prof. Adolpho 
Carvalho, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de 
Piracicaba, em Jornada Reduzida de Trabalho Docente, fazendo 
jus à carga suplementar de 28 (vinte e oito) horas semanais de 
trabalho, a partir de 1-2 a 31-12-2013, junto ao Centro Estadual 
de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA Prof. Antonio Jose Falcone, 
em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba 
(P. 306/0068/2000); 
NEUSA MARIA PERESSIM, RG 4.793.886, Professor Educação 
Básica II, SQC-II-QM (Língua Portuguesa), da EE Pedro 
Moraes Cavalcanti, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região 
de Piracicaba, em Jornada Integral de Trabalho Docente, a partir 
de 1-2 a 31-12-2013, junto ao Centro Estadual de Educação 
de Jovens e Adultos – CEEJA Prof. Antonio Jose Falcone, em 
Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba (P. 
178/0068/2011); 
NILSE MARIA CAMARGO COBRA, RG 17.991.035, Professor 
Educação Básica II, SQC-II-QM (Geografia), da EE Prof. Elias de 
Mello Ayres, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba, 
em Jornada Integral de Trabalho Docente, a partir de 1-2 
a 31-12-2013, junto ao Centro Estadual de Educação de Jovens 
e Adultos – CEEJA Prof. Antonio Jose Falcone, em Piracicaba, 
Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba (P. 126/0068/2005); 
NOE BRANDAO DE OLIVEIRA, RG 9.677.295, Professor Educação 
Básica II, SQC-II-QM (Matemática), da EE Profa. Avelina 
Palma Losso, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de 
Piracicaba, em Jornada Básica de Trabalho Docente, fazendo jus 
à carga suplementar de 10 (dez) horas semanais de trabalho, a 
partir de 1-2 a 31-12-2013, junto ao Centro Estadual de Educação 
de Jovens e Adultos – CEEJA Prof. Antonio Jose Falcone, 
em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba (P. 
274/0068/2006); 
NORMA REGINA GASPARINI BARBOSA, RG 6.272.036, 



Professor Educação Básica II, SQC-II-QM (Ciências Físicas e 
Biológicas), da EE Prof. Abigail de Azevedo Grillo, em Piracicaba, 
Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba, em Jornada Integral 
de Trabalho Docente, a partir de 1-2 a 31-12-2013, junto ao 
Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA 
Prof. Antonio Jose Falcone, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – 
Região de Piracicaba (P. 179/0068/2011); 
PEDRO LUIS DE BASTIANI, RG 14.325.964-7, Professor 
Educação Básica II, SQC-II-QM (Geografia), da EE Prof. Jose de 
Mello Moraes, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de 
Piracicaba, em Jornada Integral de Trabalho Docente, a partir 
de 1-2 a 31-12-2013, junto ao Centro Estadual de Educação 
de Jovens e Adultos – CEEJA Prof. Antonio Jose Falcone, em 
Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba (P. 
462/0068/1999 Vols. I e II); 
ROSELI GERBER HORNINK, RG 7.349.479-3, Professor Educação 
Básica II, SQC-II-QM (Língua Portuguesa), da EE Prof. Elias 
de Mello Ayres, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de 
Piracicaba, em Jornada Básica de Trabalho Docente, fazendo jus 
à carga suplementar de 10 (dez) horas semanais de trabalho, a 
partir de 1-2 a 31-12-2013, junto ao Centro Estadual de Educação 
de Jovens e Adultos – CEEJA Prof. Antonio Jose Falcone, 
em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba (P. 
293/0068/1999 Vols. I e II); 
SANDRA APARECIDA TABAI, RG 12.650.003, Professor Educação 
Básica II, SQC-II-QM (Biologia), da EE Prof. Jose de Mello 
Moraes, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba, 
em Jornada Integral de Trabalho Docente, a partir de 1-2 
a 31-12-2013, junto ao Centro Estadual de Educação de Jovens 
e Adultos – CEEJA Prof. Antonio Jose Falcone, em Piracicaba, 
Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba (P. 295/0068/2000); 
SILVIA REGINA RIBEIRO ALVES, RG 17.992.338-9, Professor 
Educação Básica II, SQC-II-QM (Língua Portuguesa), da EE Prof. 
Affonso Jose Fioravanti, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – 
Região de Piracicaba, em Jornada Integral de Trabalho Docente, 
a partir de 1-2 a 31-12-2013, junto ao Centro Estadual de Educação 
de Jovens e Adultos – CEEJA Prof. Antonio Jose Falcone, 
em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba (P. 
499/0068/2007); 


