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Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Resolução SE nº 49, de 19-7-2013 
Dispõe sobre a organização e o funcionamento 
das escolas estaduais do Programa Ensino Integral, 
de que trata a Lei Complementar nº 1.164, de 4 
de janeiro de 2012, e dá providências correlatas 
O Secretário da Educação, à vista do disposto na Lei Complementar 
nº 1.164, de 4 de janeiro de 2012, alterada pela Lei 
Complementar nº 1.191, de 28 de dezembro de 2012, bem como 
no Decreto nº 59.354, de 15 de julho de 2013, e considerando: 
- a necessidade de se ampliarem as oportunidades de 
conclusão da educação básica, de acesso ao ensino superior e 
ao mundo de trabalho a alunos do ensino fundamental e médio, 
mediante a permanência na escola em período integral; 
- a implantação gradativa do ensino integral nas escolas 
estaduais, comportando organização e funcionamento próprios; 
- a adesão da comunidade escolar ao programa de ensino 
integral, por meio de consulta ao Conselho de Escola, 
Resolve: 
Artigo 1º - As escolas que oferecem ensino fundamental - 
anos finais e/ou ensino médio, que tenham aderido ao Programa 
Ensino Integral, de que trata a Lei Complementar nº 1.164, de 4 
de janeiro de 2012, cujo objetivo precípuo é a formação de indivíduos 
autônomos, solidários e competentes, terão organização 
e funcionamento na conformidade das diretrizes estabelecidas 
nesta resolução. 
Parágrafo único - Na formação a que se refere o caput 
deste artigo, serão contemplados conhecimentos, habilidades e 
valores dirigidos ao pleno desenvolvimento da pessoa humana e 
a seu preparo para o exercício da cidadania, mediante conteúdo 
pedagógico, método didático e gestão curricular e administrativa 
próprios. 
Artigo 2º - A gestão pedagógica e administrativa das escolas 
do Programa Ensino Integral será organizada considerando 
as seguintes especificidades: 
I – Carga Horária Discente – o conjunto de aulas dos diferentes 
componentes curriculares que compõem a Base Nacional 
Comum, a Parte Diversificada e as Atividades Complementares; 
II – Carga Horária Multidisciplinar Docente – o conjunto 
de horas em atividades com alunos e de horas de trabalho 
pedagógico, coletivo e individual, cumprido exclusivamente na 
escola do Programa Ensino Integral, promovendo a integração 
das áreas de conhecimento da Base Nacional Comum, da Parte 
Diversificada e das Atividades Complementares; 
III - Carga Horária de Gestão Especializada – o conjunto 
de horas em atividades de gestão, suporte e eventual atuação 



pedagógica, exercidas exclusivamente pelo diretor e vice-diretor 
na escola do Programa Ensino Integral, conforme plano de ação 
estabelecido; 
IV - Projeto de Vida - o documento elaborado pelo aluno, 
que expressa metas e define prazos, com vistas à realização das 
aptidões individuais, com responsabilidade individual, responsabilidade 
social e responsabilidade institucional em relação à 
Escola Estadual do Programa Ensino Integral; 
V – Protagonismo juvenil - o processo pedagógico no qual o 
aluno é estimulado a atuar criativa, construtiva e solidariamente 
na solução de problemas reais na escola, na comunidade e na 
vida social; 
VI – Clubes juvenis – os grupos temáticos, criados e organizados 
pelos alunos , com apoio dos professores e da direção 
da escola; 
VII– Tutoria - o processo didático-pedagógico destinado a 
acompanhar, orientar o projeto de vida do aluno, bem como 
propiciar atividades de recuperação, se necessário. 
Parágrafo único – As escolas, a que se refere o caput deste 
artigo, utilizarão como instrumentos de gestão os seguintes 
documentos: 
1 - Plano de Ação – documento de gestão escolar, de elaboração 
coletiva, coordenado pelo Diretor de Escola da unidade 
escolar do Programa Ensino Integral, contendo diagnóstico, definição 
de indicadores e metas a serem alcançadas, estratégias a 
serem empregadas e avaliação dos resultados; 
2 - Programa de Ação – documento de gestão a ser elaborado 
por toda a equipe escolar, com os objetivos, metas e 
resultados de aprendizagem a serem atingidos pelos seus alunos, 
conforme Plano de Ação elaborado, a partir das diretrizes e 
metas estabelecidas pela Secretaria da Educação; 
3 - Guias de Aprendizagem - documentos elaborados 
semestralmente pelos professores para os alunos, contendo 
informações acerca dos componentes curriculares, objetivos e 
atividades didáticas, fontes de consulta e demais orientações 
pedagógicas que se fizerem necessárias; 
4 – Agenda Bimestral – documento de elaboração coletiva, 
pela administração central e pela escola, com indicação das 
datas de execução das ações apontadas nas estratégias do 
Plano de Ação e nos Programas de Ação das equipes escolares. 
Artigo 3º - A organização curricular deverá se fundamentar 
nas dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, 
como eixos integralizadores dos diferentes conhecimentos, 
de forma contextualizada e interdisciplinar. 
Artigo 4º - O currículo na escola do Programa Ensino 
Integral, respeitadas as diretrizes e bases da educação nacional, 
compreenderá as disciplinas estabelecidas nas matrizes curriculares 
específicas para o ensino fundamental- anos finais e para 
o ensino médio, constantes dos Anexos I e II que integram esta 
resolução. 



Parágrafo único - As matrizes curriculares, a que se refere 
o caput deste artigo, serão implantadas em todas as turmas 
do ensino fundamental - anos finais, e nas do ensino médio, 
compreendendo disciplinas da base nacional comum, da parte 
diversificada e atividades complementares. 
Artigo 5º - O corpo discente na escola do Programa Ensino 
Integral será formado por adolescentes e jovens que, observados 
os critérios de acesso e permanência, estabelecidos nos instrumentos 
legais, atendam às seguintes exigências: 
I – para o ensino fundamental - anos finais: tenham concluído 
o 5º ano do ensino fundamental; 
II – para o ensino médio: tenham concluído o ensino 
fundamental; 
III - apresentem disponibilidade de tempo para frequência 
ao ensino fundamental ou médio integral; 
IV – elaborem, ao longo do curso, seu respectivo projeto 
de vida. 
Artigo 6º - O atendimento aos alunos para matrícula em 
escola do Programa Ensino Integral observará a seguinte ordem 
de prioridade: 
I - alunos já matriculados na unidade escolar que irá oferecer 
o ensino integral; 
II – demais alunos, observadas as diretrizes e procedimentos 
para atendimento à demanda escolar, estabelecidos na legislação 
pertinente. 
Parágrafo único – Poderão ser recebidos alunos transferidos 
durante o ano letivo, em qualquer ano/série, desde que seja 
assegurada sua adaptação às especificidades da escola do 
Programa Ensino Integral. 
Artigo 7º - A avaliação do desempenho dos alunos das 
escolas do Programa Ensino Integral objetiva contemplar o 
discente num contexto de aprendizagem mais abrangente e 
globalizado, de modo a identificá-lo como um jovem autônomo, 
solidário e competente. 
Parágrafo único – Os componentes das matrizes curriculares, 
específicas para o ensino fundamental - anos finais e para 
o ensino médio serão avaliados de forma diferenciada relativa 
mente à Base Nacional Comum e Língua Estrangeira Moderna, à 
Parte Diversificada (com exceção da Língua Estrangeira Moderna) 
e às Atividades Complementares. 
Artigo 8º - Os componentes curriculares da Base Nacional 
Comum e a Língua Estrangeira Moderna, que integra a Parte 
Diversificada, serão avaliados nos termos da legislação pertinente 
e seus resultados integrarão a definição da situação final 
do desempenho escolar do aluno, em termos de promoção/ 
retenção, ao término do ano letivo. 
Artigo 9º – Os componentes curriculares da Parte Diversificada, 
exceto Língua Estrangeira Moderna, serão avaliados na 
conformidade da legislação pertinente, porém as notas atribuídas 
não interferirão na definição da situação final do desempenho 



escolar do aluno, em termos de promoção/retenção, ao 
término do ano letivo. 
§ 1º - As Disciplinas Eletivas, de duração e avaliação semestrais, 
terão nota atribuída mediante decisão consensual dos 
docentes envolvidos, observando-se os critérios de participação 
e envolvimento do aluno (desenvolvimento das atividades e 
pontualidade em sua entrega), de assiduidade, de mudança de 
atitude, domínio de conteúdo e uso prático dos quatro pilares 
da educação. 
§ 2º – Para a avaliação, de que trata o parágrafo anterior, 
deverão ser utilizados diferentes instrumentos, tais como: ficha 
para registros sobre o desempenho do aluno, portfólios, observação 
pelo professor, uso de agenda, entre outros. 
§ 3º - No componente curricular Prática de Ciências, do 
ensino médio, a análise do desempenho do aluno será incorporada 
à avaliação das disciplinas de Biologia, Física, Química e 
Matemática, compondo a nota bimestral, em cada uma dessas 
disciplinas. 
§ 4º - No componente curricular Práticas Experimentais, do 
ensino fundamental - anos finais, a análise do desempenho do 
aluno será incorporada à avaliação das disciplinas de Ciências 
Físicas e Biológicas e de Matemática, compondo a nota bimestral, 
em cada uma dessas disciplinas. 
§ 5º - Para fins de promoção ou de retenção, em qualquer 
ano\série do ensino fundamental - anos finais e do ensino 
médio, com relação à avaliação dos componentes curriculares 
de que trata este artigo, será considerada apenas a frequência 
do aluno. 
Artigo 10 - Os componentes curriculares constantes das 
Atividades Complementares serão avaliados, sem atribuição 
de notas, devendo a frequência do aluno ser considerada nos 
termos da legislação pertinente. 
Parágrafo único – A avaliação das Atividades Complementares 
dar-se-á, para cada componente curricular, na seguinte 
conformidade: 
1 - Orientação de Estudo: por meio de ficha em que se 
acompanhem e registrem os avanços dos alunos e, se necessário, 
também suas dificuldades, incluindo registros do processo de 
auto-avaliação; 
2 - Projeto de Vida, no ensino médio, e Projeto de Vida: 
Valores para a vida cidadã e Protagonismo Juvenil, no ensino 
fundamental - anos finais: mediante parecer descritivo a ser 
elaborado ao final de cada semestre, versando sobre atitudes e 
ações observáveis, desenvolvidas pelo aluno e fundamentadas 
na obtenção das competências dos quatro pilares da educação; 
3 - Preparação Acadêmica/Mundo do Trabalho, no ensino 
médio: por meio de observação do professor, por autoavaliação 
do aluno e por avaliação em grupo, com registros em portfólios, 
fichas de observação e outras formas que a escola julgar 
adequadas. 



Artigo 11 - O desempenho escolar nos componentes 
curriculares da Parte Diversificada, exceto Língua Estrangeira 
Moderna, e nas Atividades Complementares, registrado nos seus 
respectivos instrumentos, será considerado na análise global de 
cada aluno, a se realizar pelo Conselho de Classe. 
Artigo 12 – Para os alunos do ensino médio em situação de 
progressão parcial, a escola deverá organizar diferentes práticas 
para desenvolver as competências, habilidades e conteúdos 
referentes ao(s) componente(s) curricular(es), objeto da retenção, 
tais como trabalhos de pesquisa, trabalhos em grupo com 
atividades interdisciplinares e outras atividades que se julguem 
convenientes para sanar as dificuldades de aprendizagem 
apresentadas. 
Parágrafo único - As atividades, a que se refere este artigo, 
serão realizadas durante o período regular de aulas. 
Artigo 13 - A carga horária semanal de estudos e atividades 
pedagógicas dos alunos da escola do Programa Ensino Integral 
terá jornada diária de até: 
I – 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos, para os alunos do 
ensino médio; 
II - 8 (oito) horas e 40 (quarenta) minutos, para os alunos do 
ensino fundamental - anos finais. 
Parágrafo único – O intervalo para o almoço será de, no 
mínimo, 1 hora e, no máximo, 1 hora e 30 minutos, havendo 
dois intervalos, de 15 minutos cada, um no turno da manhã e 
outro no turno da tarde. 
Artigo 14 - A carga horária dos integrantes do Quadro do 
Magistério, em exercício nas escolas do Programa Ensino Integral, 
será de 8 (oito) horas diárias, correspondendo a 40 (quarenta) 
horas semanais, com carga horária multidisciplinar ou de 
gestão especializada, especificadas no artigo 2º desta resolução. 
Artigo 15 - A carga horária dos docentes nas escolas do 
Programa Ensino Integral compreenderá obrigatoriamente as 
disciplinas da Base Nacional Comum, da Parte Diversificada e 
das Atividades Complementares. 
Artigo 16 - As atividades de trabalho pedagógico coletivo 
e individual, que compõem a carga horária total do professor, 
deverá ser cumprida integralmente no âmbito da escola do 
Programa Ensino Integral. 
Parágrafo único – As horas de trabalho pedagógico coletivo 
- HTPCs deverão ser desenvolvidas na conformidade dos 
horários e dias pré-estabelecidos pela equipe gestora da escola 
do Programa Ensino Integral, garantindo-se que, pelo menos, 2 
(duas) dessas horas sejam consecutivas. 
Artigo 17 - Caberá à equipe gestora definir o horário de funcionamento 
da escola do Programa Ensino Integral, observadas 
as cargas horárias estabelecidas nesta resolução e de acordo 
com as peculiaridades locais. 
Parágrafo único - O Calendário Escolar da escola do Programa 
Ensino Integral observará o mínimo de 200 (duzentos) 



dias letivos e o cumprimento da totalidade da carga horária 
de estudos e atividades pedagógicas definidas neste Programa. 
Artigo 18 – Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2013, 
revogadas as disposições em contrário, em especial as Resoluções 
SE nº 12, de 31-1-2012, e nº 90, de 4-10-2012. 

 

 

 
 
COORDENADORIA DE GESTÃO 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
Portaria da Coordenadora, de 22-7-2013 
Convocando os profissionais abaixo relacionados para a 
Orientação Técnica “Preparação da Etapa Polo da I Conferência 
Estadual para as Relações Étnico-raciais” nos termos do artigo 
8º, da Resolução SE 58/2011, alterada pela Resolução SE 43, 



de 12/04/2012. 
Público Alvo: 01 Supervisor e 01 PCNP Interlocutor de Educação 
para as Relações Étnico-raciais 
Diretorias de Ensino: 
DE: Adamantina, Americana, Andradina, Apiaí, Araçatuba, 
Araraquara, Assis, Avaré, Barretos, Bauru, Birigui, Botucatu, 
Campinas Leste, Campinas Oeste, Capivari, Caraguatatuba, 
Catanduva, Fernandópolis, Franca, Guaratinguetá, Jaboticabal, 
Jacareí, Jales, Jaú, José Bonifácio, Limeira, Lins, Marília, Miracatu, 
Mirante do Paranapanema, Mogi Mirim, Ourinhos, Penápolis, 
Pindamonhangaba, Piracicaba, Piraju, Pirassununga, Presidente 
Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santo Anastácio, Santos, São 
Carlos, São João da Boa Vista, São Joaquim da Barra, São José 
do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente, Sertãozinho, 
Sumaré; Taquaritinga, Taubaté, Tupã, Votuporanga; 
Dia: 07/08/2013 – Horário: das 8hs às 17hs 
Local: CAPE - Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado 
Rua: Pensilvânia,115 - Brooklin - São Paulo/SP 
Programa: 808 
Ação: 5148 (Ensino Fundamental) e 5149 (Ensino Médio) 
Diária/Transporte - responsabilidade das Diretorias de Ensino 
(Capacitação nº 441/2013). 
 
Portaria da Coordenadora, de 22-7-2013 
Convocando os profissionais abaixo relacionados para 
a Orientação Técnica “AAP - Avaliação da Aprendizagem em 
Processo – (Banco de Questões)”, nos termos do Artigo 8º da 
Resolução SE-58 de 23/08/2011, alterada pela Resolução SE-43 
de 12/04/2012. 
Público Alvo: PCNP de Matemática 
Diretorias de Ensino: Todas as Diretorias de Ensino do 
Estado de São Paulo. 
Dia: 06/08/2013 – Horário: das 9hs às 18hs 
Local: EFAP – Escola de Formação e Aperfeiçoamento de 
Professores “Paulo Renato Costa Souza” 
Rua João Ramalho, 1546 – (Auditório 2) - Perdizes - São 
Paulo/SP 
Programa: 808 
Ação: 5148 – (Ensino Fundamental) e 5149 – (Ensino 
Médio) 
Diária/Transporte: Responsabilidade das Diretorias de Ensino 
(Capacitação nº 443/2013). 
 
Portaria da Coordenadora, de 22-7-2013 
Convocando os profissionais abaixo relacionados para a 
Orientação Técnica “EJA – Mundo do Trabalho – Ensino Fundamental 
– Ciclo II – 2º Semestre”, nos termos do artigo 8º da Res. 
SE 58/2011, alterada pela Res. SE 43, de 12/04/2012. 
Público alvo: 
01 PCNP de Língua Portuguesa ou Língua Inglesa; 



01 PCNP de Matemática ou Ciência; 
01 PCNP de Geografia ou História 
01 Supervisor de Ensino 
Diretorias de Ensino: 
Adamantina, Araçatuba, Araraquara, Avaré, Barretos, Bauru, 
Birigui, Botucatu, Caieiras, Catanduva, Centro, Guarulhos Sul, 
Itapetininga, Itapeva, Itaquaquecetuba, Jaboticabal, Jacareí, 
Jales, Jaú, Leste 2, Leste 3, Leste 4, Lins, Marília, Mauá, Mogi 
Mirim, Norte 2, Ourinhos, Penápolis, Piracicaba, Pirassununga, 
Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, Santo Anastácio, São 
Carlos, São João da Boa Vista, São Joaquim da Barra, São Vicente, 
Sorocaba, Sul 3, Suzano, Taquaritinga, Taubaté, Votorantim. 
Dia: 02/08/2013 – Horário: das 8hs às 17hs 
Local: EFAP – Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Professores “Paulo Renato Costa Souza” 
Rua João Ramalho, 1546 – Perdizes – São Paulo/SP 
Programa: 808 
Ação: 5148 (Ensino Fundamental) 
Diária/Transporte - responsabilidade da Diretoria de Ensino 
(Capacitação nº 445/2013). 
 
Portaria da Coordenadora, de 22-7-2013 
Convocando os profissionais abaixo relacionados a Fase 
Final da Etapa I da categoria Mirim dos Jogos Escolares do 
Estado de São Paulo, nos termos da alínea “e” do inciso VII, 
do artigo 4º da Resolução Conjunta SE/SELJ/SEDPcD/SDECT 1 
de 22-3-2013. 
Público Alvo: PCNP de Educação Física e Coordenador de 
Jogos conforme segue: 
Diretoria de Ensino – Nome – R.G. 
PIRACICABA – Valéria Fernandes – 7.609.394-3 
Dias: 08 a 17/08/ 2013 - Horário: das 8h30 às17h30 
Local: Comitê Dirigente 
Rua 8, nº 2270 – centro – Jales/SP 
Programa: 815 
Ação: 5159 (MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) 
e 5163 (MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO MÉDIO) 
Diária/ Transporte- responsabilidade das Diretorias de Ensino 
(Capacitação nº 447/2013). 
 
Editais 
EDUCAÇÃO 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
PIRACICABA 
Comunicado 
Edital 02/2013 - Chamada de Agente de Organização Escolar. 
O Dirigente Regional de Ensino, com fundamento no inciso 
X do Art. 115 da Constituição do Estado, no inciso II do artigo 
1º da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, regulamentada 



pelo Decreto 54.682, de 13 de agosto de 2009, na 
Resolução SE nº 67, de 1º de outubro de 2009, de acordo com a 
Autorização Governamental publicada em D.O.E de 21/01/2012 
e na Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011, convoca 
para atribuição em 26/07/2013 os candidatos aprovados 
e classificados no Processo Seletivo Simplificado de Agente de 
Organização Escolar - 2012, do quadro de apoio escolar da 
Secretaria de Estado da Educação, conforme classificação final 
publicada no Diário Oficial do Estado em 1/12/2012. O contrato 
será por até 01 ano e o contratado ficará vinculado ao Regime 
Geral de Previdência Social – RGPS, ficando vedada a admissão 
de pessoal nos termos da Lei nº 500/74. 
I - INSTRUÇÕES GERAIS 
1. A chamada para escolha de cargos/vagas obedecerá, 
rigorosamente, a ordem da Classificação (Lista Geral e Lista 
Especial), em Nível Regional, publicada no DOE de 1/12/2012. 
2. O candidato convocado deverá comparecer no local 
indicado munido de documento de identidade e CPF ou se fazer 
representar por procurador, legalmente constituído. 
3. Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato 
ou seu procurador, não será permitida, em hipótese alguma, 
desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto. 
4. Não haverá nova oportunidade de escolha ao candidato 
retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e 
local determinados. 
5. O candidato que não atender à convocação para escolha 
de vaga ou dela desistir, terá esgotados seus direitos no 
concurso. 
6. Prevendo eventuais desistências, estão sendo convocados 
candidatos na quantidade superior ao número de vagas da 
respectiva Diretoria de Ensino. 
7. É vedada, sob pena de nulidade, a contratação da mesma 
pessoa, com fundamento no artigo 6º da Lei Complementar 
nº 1.093/2009, ainda que para atividades diferentes, antes de 
decorridos 200 (duzentos) dias do término do contrato. 
II - QUADRO DE CHAMADA 
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE PIRACICABA – SALA 
PAULO FREIRE 
Endereço: Rua João Sampaio, 666 – Bairro São Dimas. 
Piracicaba - São Paulo. 
(dia-horário - nº de candidatos convocados - lista) 
26/07/2013 – 09:00 horas - do nº 01 ao 252 (Lista Geral) 



 
 
III - A relação dos candidatos aprovados e convocados 
encontra-se no endereço: www.derpiracicaba.com.br 
 
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 25/07/2013 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 
Rogério Alexandre Andrade - RG:. 22.884.003-X / SP 
Leonardo Rodrigues dos Santos - RG:. 32.862.565-6 / SP 
Emy Nakagawa Takayama - RG:. 18.882.044-9 / SP 
Bruno Marcondes Conceição - RG:. 47.837.877-4 / SP 
PORTARIA FDE Nº 127/2013 de 22/07/2013 
BARJAS NEGRI, Presidente da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação - FDE, no exercício de suas atribuições 
legais, com fundamento no art. 16, inciso XI do Estatuto aprovado 

http://www.derpiracicaba.com.br/


pelo Decreto nº 51.925, de 22 de junho de 2007, 
RESOLVE: 
Excluir da lista de admissão constante da Portaria FDE nº 
123/2013, os candidatos, abaixo relacionados: 
Rudah Mourão Galli - RG: 46.002.300-7 / SP ASSISTENTE 
II - Contratos,Contábil, Custos e Orçamento, Financeira, Planejamento 
e RH, por não comparecimento. 
Carlito Inamassu Faccini - RG: 30.958.984-8 / SP ASSISTENTE 
II - Contratos,Contábil, Custos e Orçamento, Financeira, 
Planejamento e RH, por não comparecimento. 
Reginaldo Meneses dos Santos - RG: 11.754.211-8 / SP 
ASSISTENTE II - Contratos,Contábil, Custos e Orçamento, Financeira, 
Planejamento e RH, por não comparecimento. 
Que, após concluídos os procedimentos admissionais, atendendo 
a convocação da FDE, publicada no DOE de 17/07/2013, 
não cumpriram com as exigências do Edital do Concurso Público, 
publicado no DOE de 06/05/2010. 
Esta Portaria entra em vigor a partir desta data. 
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Educação 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, 
de 22-07-2013 
Admitindo com fundamento no inciso I do art. 1º Lei 
500/74 e parágrafos 1º e 2º do art. 17 da LC 444/85, Sonia Maria 
Aparecida Simionato Victoria Favero, RG 5.269.099-4 para a 
partir de 27-02-1970 ocupar a função de Substituta Efetiva, na 
EE Dr. João Conceição, em Piracicaba. (Publicado para acerto de 
vida funcional). 
Dispensando com fundamento no inciso III do art. 35 da 
LC 500/74 Sonia Maria Aparecida Simionato Victoria Favero, RG 
5.269.099-4, na função de Substituta Efetiva a partir de 30-05- 
1973. (Publicado para acerto de vida funcional). 
Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 
de 22-07-2013 
Autorizando gozo de 15 dias de licença-prêmio nos termos 
dos artigos 209 a 213 da Lei 10.261-68, a 
ARIETE GIORGI JORGE, RG 4.869.542-7, PEB I, SQC-II-QM, 
classificada na EE Pedro de Mello, referente ao período aquisitivo 
de 10-11-2003 a 07-11-2008. (Certidão 022/2009 – PULP 
595/0068/2008). 
ARLETE ELI COGHI, RG 3.011.231, Supervisor de Ensino, 
SQC-II-QM, classificada na Diretoria de Ensino – Região de 
Piracicaba, referente ao período ao período aquisitivo de 08-05- 



2007 a 05-05-2012. (Certidão 152/2012 – PULP 285/78). 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portarias do Diretor de Escola, de 22-7-2013 
EE “DR. ALFREDO CARDOSO” 
Autorizando fruição de Licença-Prêmio nos termos dos 
artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, “NR” pela Lei 1048/08 de 
10-06-2008. 
ROSANA APARECIDA ANDRADE, RG 15.615.657 – Professor 
Educação Básica I- SQC-III-QM – 30 dias referentes ao 
período de 30-07-2002 a 28-07-2007 – Certidão 030/2008 PULP 
131/0068/2008.. 
EE PEDRO DE MELLO. 
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: ADALGISA APARECIDA EUGENIO, PEB I, SQF-SE, 
90 dias referente ao período de 12-01-2004 a 30-12-2006; 
27-02-2007 a 12-02-2008; 07-04-2008 a 23-12-2008; 16-02- 
2009 a 24-06-2009, Certidão 86/2013, PULP 951/0068/2011. EE 
PEDRO DE MELLO. 
EE PROF HÉLIO PENTEADO DE CASTRO 
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: ANNA PAULA PESSOA LOURENÇO DA SILVA, RG 
18.540.533-1, Professor Educação Básica II, SQC-II-QM, 15 dias, 
referente ao período de 15-06-2007 a 12-06-2012, certidão 
227/2012-PULP 832/0068/2012. 
EE PROF HÉLIO PENTEADO DE CASTRO 
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: TANIA CRISTINA ALMEIDA ROCHELLE RIZZOLLO, 
RG 13.753.678-1, Professor Educação Básica II, SQC-II-QM, 60 
dias, referente ao período de 01-07-2007 a 28-06-2012, certidão 
068/2013-PULP 480/0068/2007. 
 
Educação I 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
-DIR. ENS. REGIAO DE PIRACICABA 
PORTARIA DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 
TORNANDO SEM EFEITO O CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO- 
CTD - CELEBRADO COM OS SERVIDORES A SEGUIR: 
-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II- 
-JOSIANE SPADOTO, RG 34321044, F/N=01-I, 
EE JARDIM LEVORATO, CTD 298/2013, PUB 14-06-2013 


