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Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Resolução Conjunta SE-SGP-2, de 2-8-2013 
Regulamenta a Lei Complementar nº 1.192, de 28 
de dezembro de 2012, que institui a Gratificação 
de Atividade Pedagógica, e dá providências correlatas 
Os Secretários da Educação e de Gestão Pública, com fundamento 
no disposto no artigo 3º da Lei Complementar nº 1.192, 
de 28 de dezembro de 2012, e considerando: 
- a existência de unidades, no âmbito da administração central 
da Secretaria da Educação, que desenvolvem atividades de 
caráter pedagógico e que, para tanto, contam com profissionais 
da educação integrantes do Quadro do Magistério - QM; 
- a importância do afastamento de integrantes do Quadro 
do Magistério, nos órgãos centrais da Pasta da Educação, 
devidamente contemplados com Gratificação de Atividade Pedagógica, 
o que, de certa forma, compensa algumas vantagens 
pecuniárias que deixam de ser auferidas por esses profissionais, 
por não estarem no exercício do respectivo cargo; 
- o exercício de atividades de caráter pedagógico, nos 
órgãos centrais da Secretaria da Educação, por integrantes do 
Quadro do Magistério, consideradas correlatas às do Magistério, 
conforme dispõe o § 3º do artigo 64 da Lei Complementar nº 
444, de 27 de dezembro de 1985; 
- o necessário provimento de pessoal em atividades de 
caráter pedagógico reclamadas por diversas unidades da administração 
central da Pasta da Educação, implicando com isso no 
afastamento de integrantes do Quadro do Magistério, lotados 
em escolas e diretorias de ensino; 
Resolvem: 
Artigo 1º - Os integrantes do Quadro do Magistério, afastados 
nos termos do artigo 64, inciso II, da Lei Complementar 
nº 444, de 27 de dezembro de 1985, nos órgãos centrais da 
Secretaria da Educação, para o exercício de atividades de caráter 
pedagógico, farão jus à Gratificação de Atividade Pedagógica, de 
que trata a Lei Complementar nº 1.192, de 28-12-2012, observado 
o disposto na presente resolução. 
Parágrafo único – É vedada a concessão da gratificação 
de que trata o caput deste artigo aos servidores no exercício 
de atividades estritamente administrativas e aos ocupantes de 
cargo ou função em comissão. 
Artigo 2º - As atividades de caráter pedagógico, referidas 
no artigo 1º, desenvolvidas por integrantes do Quadro do 
Magistério, afastados nos órgãos centrais da Secretaria da 
Educação, observadas as respectivas atribuições e competências, 
distribuem-se por eixos temáticos, na seguinte conformidade: 
I – 1º Eixo: estudos e normas pedagógicas 



a) formular diretrizes para organizar, implementar e avaliar 
o currículo do ensino fundamental e médio e das diversas modalidades 
de educação; 
b) elaborar e propor diretrizes e normas pedagógicas bem 
como orientar supervisores de ensino, diretores de escola, professores 
coordenadores em sua implementação; 
c) estabelecer critérios para avaliação do processo pedagógico 
nas unidades escolares e nos núcleos pedagógicos das 
diretorias de ensino; 
II – 2º Eixo: organização curricular 
a) formular diretrizes para promover a articulação vertical 
e o relacionamento horizontal dos conteúdos curriculares do 
ensino fundamental e médio; 
b) elaborar documentos de orientações pedagógicas para 
subsidiar o planejamento e o replanejamento das atividades 
curriculares, em todas as suas fases e etapas, relacionadas aos 
projetos e programas que visam à melhoria do ensino fundamental 
e médio; 
c) elaborar modelos de organização curricular para o desenvolvimento 
das diversas formas de inclusão educacional; 
III – 3º Eixo: processo de ensino e aprendizagem 
a) propor estratégias, a partir dos resultados de avaliações 
internas e externas do sistema de ensino, para aperfeiçoamento 
do currículo, visando à melhoria da qualidade da educação 
básica, nos níveis fundamental e médio; 
b) elaborar relatórios de acompanhamento dos resultados 
educacionais para subsidiar a atuação de gestores e professores, 
com proposta de ações que promovam o aprimoramento do 
processo pedagógico e a correção de rumos, quando for o caso; 
c) elaborar documentos com proposta de orientação pedagógica, 
para subsidiar o processo de recuperação de alunos; 
d) planejar e realizar concursos e premiações educacionais 
para alunos e educadores da rede pública estadual de ensino, 
envolvendo projetos e programas de melhoria do ensino fundamental 
e médio e das diversas modalidades de educação; 
IV – 4º Eixo: recursos educacionais e instrucionais 
a) analisar e emitir parecer técnico pedagógico sobre 
materiais didáticos e paradidáticos, em consonância com as 
diretrizes curriculares; 
b) elaborar e revisar materiais pedagógicos de apoio ao 
currículo, em articulação com a rede pública de ensino; 
c) desenvolver materiais didático-pedagógicos em diferentes 
mídias e tecnologias educacionais para as diversas modalidades, 
áreas e disciplinas curriculares das diversas modalidades 
de ensino; 
d) elaborar estudos e promover debates sobre o desenvolvimento 
e aplicação de materiais didáticos específicos para 
formação de professores, visando ao seu aprimoramento. 
V – 5º Eixo: mecanismos de apoio curricular 
a) planejar, implementar e avaliar ações de orientação 



técnica a profissionais da educação, envolvendo as diversas 
áreas e modalidades de ensino, bem como projetos e programas 
educacionais; 
b) avaliar e emitir parecer técnico sobre atividades de 
caráter pedagógico das diretorias de ensino relacionadas a 
orientações técnicas, campanhas educativas e a anteprojetos de 
lei sobre educação básica; 
c) orientar a equipe pedagógica das diretorias de ensino 
quanto ao uso de documentos produzidos pela Secretaria da 
Educação, consubstanciando estudos e pesquisas sobre a educação 
básica, nos níveis fundamental e médio e nas diversas 
modalidades de educação, para a melhoria da qualidade do 
ensino; 
d) promover e implementar ações de formação pedagógica, 
mediante projetos e programas que envolvam todas as áreas 
curriculares e propiciem interação e troca de experiências 
educacionais; 
e) planejar, executar e avaliar ações articuladas com os 
integrantes dos núcleos pedagógicos das diretorias de ensino e 
com a equipe pedagógica das unidades escolares; 
VI – 6º Eixo: avaliações do processo de ensino, do desempenho 
do aluno e da formação continuada do professor 
a) formular, discutir e validar itens que compõem o SARESP; 
b) analisar e avaliar resultados de avaliações (SARESP e 
IDESP), em função da organização curricular adotada pelas escolas, 
e apresentar proposta às equipes das escolas e das diretorias 
de ensino para a melhoria da qualidade do ensino; 
c) subsidiar programas de formação de educadores a partir 
dos resultados das avaliações do desempenho dos alunos da 
educação básica; 
d) propor instrumentos eficazes de acompanhamento e 
avaliação do processo de ensino e aprendizagem na educação 
básica. 
Artigo 3º - A Gratificação de Atividade Pedagógica será calculada 
mediante aplicação do coeficiente de 15,0 (quinze inteiros) 
sobre a Unidade Básica de Valor - UBV, prevista no artigo 
33 da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008. 
Artigo 4º - As 300 (trezentas) Gratificações de Atividade 
Pedagógica, criadas na Secretaria de Estado da Educação, 
serão concedidas aos integrantes do Quadro do Magistério, que 
desempenham atividade essencialmente pedagógica, observados 
os eixos definidos no artigo 2º, em exercício nos seguintes 
órgãos centrais: 
I – Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB; 
II – Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores 
do Estado de São Paulo – Paulo Renato Costa Souza – EFAP; e 
III – Coordenadoria de informação, Monitoramento e Avaliação 
Educacional – CIMA. 
Parágrafo único - Os integrantes do Quando do Magistério 
em exercício nas unidades mencionadas nos incisos I, II e III 



deste artigo terão a Gratificação atribuída a partir da data de 
publicação desta resolução, nos limites fixados no anexo que 
a integra. 
Artigo 5º - A partir da publicação desta resolução, novos 
afastamentos de integrantes do Quadro do Magistério para 
o exercício de atividades de caráter pedagógico, nos órgãos 
centrais da Secretaria da Educação, processar-se-ão sob a coordenação 
de comissão especialmente criada para essa finalidade, 
no âmbito da Pasta, observando-se o limite de 300 (trezentas) 
Gratificações de Atividade Pedagógica e o estabelecido nos 
artigos 2º e 4º desta resolução. 
Artigo 6º - A concessão da Gratificação de Atividade 
Pedagógica e a sua cessação dar-se-ão por ato do Secretário da 
Educação, devidamente publicado no Diário Oficial. 
Parágrafo único - Os integrantes do Quadro do Magistério, 
no exercício de atividade de caráter pedagógico nos órgãos 
centrais da SE, perderão o direito à gratificação de que trata 
esta resolução nos casos de afastamento, licenças e ausências 
de qualquer natureza, salvo nos de férias, licença-prêmio, licença 
à gestante ou de suspensão de atividade por determinação 
superior. 
Artigo 7º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 



Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 5-8-2013 
Designando, em conformidade com o artigo 3º do Decreto 
47.297/2002 e artigo 7º da Resolução CC-27/2006, para atuar 
no Pregão Eletrônico objetivando a Contratação de Empresa 
para prestação de serviços de manutenção, conservação reformas 
e pequenos serviços de engenharia com fornecimento 
de materiais e mão de obra para sede da Diretoria de Ensino 
Região de Piracicaba, visando atender as necessidades da 
Diretoria de Ensino, sob área de abrangência da Diretoria de 
Ensino Região de Piracicaba, os funcionários: Giselle Sodrzeieski, 
RG: 12.693.025, como Pregoeiro; Kelly Cristiane Corrente, RG: 
19.224.488, como Subscritor do Edital; Kelly Cristiane Corrente, 
RG: 19.224.488; Delcinéia Fernanda Fabretti Berto, RG: 
20.081.160-5; e Daniel Cavalcanti Carneiro da Silva, RG: MG 
7.595.009, como Equipe de Apoio. Processo: 1126/0068/2012. 
 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
Portaria da Coordenadora, de 5-8-2013 
Convocando os profissionais abaixo relacionados para a 
Orientação Técnica “Comitê de Bacia Hidrográfica e Câmaras 
Técnicas e Diretorias de Ensino - Educação Ambiental em Recursos 
Hídricos”, nos termos do artigo 8º da Res. SEE 58/2011, 
alterada pela Res. SEE 43, de 12/04/2012: 
Público Alvo: PCNP “Interlocutores de Educação Ambiental” 
Diretorias de Ensino: Campinas Oeste; Campinas Leste; 
Americana; Bragança; Capivari; Limeira; Piracicaba; Sumaré. 
Dia: 20/08/2013 – Horário: das 9h às 18h 
Local: Memorial do Tietê 
Rua José Weissohn, esquina da Rua 23 de Maio – Salto/SP 
Programa: 808 
Ações: 5148 (Ensino Fundamental) e 5149 (Ensino Médio) 
Diária/Transporte: Responsabilidade das Diretorias de Ensino 
(Capacitação nº 487/2013). 
 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE 
RECURSOS HUMANOS 
Portaria CGRH-11 , de 5-8-2013 
Dispõe sobre as inscrições para o Processo de 
Atribuição de Classes e Aulas e a realização da 
prova do Processo Seletivo Simplificado para o 
ano letivo de 2014 
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos 
Humanos, considerando a necessidade de estabelecer datas, 
prazos e diretrizes para as inscrições do processo de atribuição 
de classes e aulas e a prova de avaliação referente ao ano letivo 
de 2014, expede a presente Portaria: 
Artigo 1º - A definição de perfis de competência e habilidades 
requeridas para os integrantes do Quadro do Magistério 
(QM) da rede pública estadual, como também a bibliografia 



de referência para todos os campos de atuação do Processo 
Seletivo Simplificado, constam na Resolução SE Nº 70/2010, 
Resolução SE Nº 13/2011 e Resolução SE 37/2013. 
As classes e as aulas das escolas da rede estadual de ensino, 
obedecida à legislação pertinente, serão atribuídas em 2014 a: 
I – docentes efetivos; 
II – docentes estáveis pela Constituição Federal de 1988; 
III – docentes celetistas; 
IV – docentes com vínculo assegurado em lei, a que se 
refere o § 2º do artigo 2º da Lei Complementar 1.010/2007; 
V – docentes contratados e candidatos à contratação temporária, 
nos termos da Lei Complementar 1.093/2009. 
Artigo 2º - Os candidatos à contratação temporária serão 
classificados para participar do processo inicial de atribuição de 
classes e aulas, desde que, participem da Prova de Avaliação - 
2013, a ser realizada pela Secretaria da Educação. 
§ 1º Os docentes a que se referem os incisos I, II, III e IV do 
artigo anterior, conforme estabelece a Lei Complementar 1.207, 
de 05 de julho de 2013, poderão optar por se inscrever para o 
Processo Seletivo Simplificado - 2013 e participar do Processo 
Anual de Atribuição de Classes/Aulas – 2014, como candidato 
à contratação temporária, nos termos da Lei Complementar 
1.093/2009, no mesmo campo de atuação e/ou em campo de 
atuação diverso, comprovada a habilitação/qualificação docente. 
§ 2º - A pontuação que o docente/candidato à contratação 
obtiver na prova será somada às demais pontuações referentes 
ao tempo de serviço e aos títulos, para definir sua classificação 
no processo. 
§ 3º - O tempo de serviço utilizado para fins de classificação 
no cargo/função dos docentes mencionados nos incisos I, II, III e 
IV do artigo 1º, não serão computados para fins de contratação 
temporária, nos termos da Lei Complementar 1.093/2009. 
§ 4º - Os docentes a que se referem os incisos II, III e IV do 
artigo 1º, se aprovados em Prova de Avaliação realizada em anos 
anteriores, estão desobrigados de realizar nova Prova e a nota 
obtida anteriormente poderá ser utilizada para a classificação 
no atual processo. 
§ 5º- Para os docentes a que se refere o parágrafo anterior, 
a média igual ou superior a 50% obtida na Prova de Promoção 
dos anos anteriores de que trata a Lei Complementar 1.097, de 
27/10/2009, pode ser considerada como nota da Prova a que se 
refere o “caput” deste artigo, efetuando-se a devida correspondência 
da pontuação obtida. 
§ 6º - Aos docentes a que se refere o § 4º deste artigo, 
faculta-se a participação na Prova de Avaliação – 2013, devendo 
indicar esta opção no momento da inscrição, a fim de ter considerada, 
na classificação do processo de atribuição de classes 
e aulas, a maior das notas obtidas entre as provas de avaliação 
dos anos anteriores e/ou a nota obtida na prova de promoção 
dos anos anteriores. 



§ 7º - A nota da Prova de Avaliação será única por campo 
de atuação e o candidato deverá, no momento da inscrição, 
optar por realizar: 
1 – “Prova Classe”, para fins de classificação no campo de 
atuação de classes, e/ou 
2 – “Prova Aulas”, para fins de classificação no campo 
de atuação de aulas e/ou no campo de atuação de Educação 
Especial, podendo, neste caso, optar por fazer prova em uma 
das disciplinas de sua habilitação/qualificação ou a prova de 
Educação Especial. 
§ 8º - O docente/candidato que optar pela “Prova Aulas”, 
a que se refere o item 2 do parágrafo anterior, fará uma única 
prova e a nota que obtiver será utilizada para a classificação 
no campo de atuação de aulas e também, se for o caso, para a 
classificação no campo de atuação de Educação Especial. 
§ 9º - O docente/candidato, de que trata o parágrafo anterior, 
que também pretenda concorrer à atribuição no campo de 
atuação de classes, deverá prestar as 2 (duas) Provas oferecidas 
pela Secretaria da Educação. 
Artigo 3º - Os professores da rede estadual de ensino e 
os candidatos à contratação deverão efetuar inscrição para o 
processo de atribuição de classes e aulas de 2014 diretamente 
no site: http://drhunet.edunet.sp.gov.br/portalnet/, no período 
abaixo discriminado, procedendo, a seu critério, às seguintes 
indicações: 
I – Docentes efetivos, no período de 15/08 a 10/09/2013: 
a) confirmação e/ou solicitação de acerto na inscrição; 
b) indicação para Jornada de Trabalho Docente: manutenção, 
ampliação ou redução, exceto, para a Jornada Reduzida de 
Trabalho Docente, nos termos do artigo 4º da Lei Complementar 
1.207/2013; 
c) atribuição de classes ou aulas nos termos do artigo 22 da 
Lei Complementar 444/85; 
d) atuação em classes, turmas ou aulas de Projetos da Pasta; 
II - Docentes - Categorias “P”, “N” e “F”, no período de 
15/08 a 10/09/2013: 
a) confirmação e/ou solicitação de acerto na inscrição e 
indicações: 
1. carga horária máxima pretendida; 
2. Diretoria de Ensino onde pretende realizar a Prova do 
Processo Seletivo Simplificado - 2013; 
3. escolha da disciplina da prova, no caso de inscrição para 
o campo de atuação “aulas” e/ou Educação Especial; 
b) a solicitação de acerto de inscrição deverá ser realizada 
até 06/09/2013; 
c) opção de que trata o § 6º do artigo 2º desta Portaria; 
d) transferência de Diretoria de Ensino. 
Artigo 4º - Os interessados em atuar na rede estadual de 
ensino, no ano de 2014, deverão: 
I – DOCENTES CONTRATADOS nos termos da LC 1093/2009, 



no período de 15/08 a 10/09/2013: 
a) confirmação e solicitação de acerto de inscrição e indicações 
no site http://drhunet.edunet.sp.gov.br/portalnet/: 
1. carga horária máxima pretendida; 
2. Diretoria de Ensino onde pretende realizar a Prova de 
Processo Seletivo Simplificado - 2013, optando pela “Prova 
Classe” ou pela “Prova Aulas”, neste caso indicando a disciplina 
desejada ou Educação Especial; 
b) a solicitação de acerto de inscrição deverá ser realizada 
até 06/09/2013; 
c) de mudança de Diretoria de Ensino. 
Parágrafo único: Acertos de inscrição como: Dados Pessoais, 
Habilitação/Qualificação, deverão ser solicitados à Unidade 
Escolar de classificação. 
Os interessados deverão dirigir-se à Unidade Escolar munidos 
dos documentos comprobatórios. A pontuação pertinente ao 
tempo de serviço somente poderá ser efetuada pela Diretoria de 
Ensino, mediante documentação comprobatória a ser entregue 
pelo docente contratado na Unidade Escolar, que será responsável 
pelo encaminhamento à Diretoria de Ensino. 
II – CANDIDATOS À CONTRATAÇÃO nos termos da LC 
1093/2009, no período de 06/08 a 10/09/2013, deverão comparecer 
a uma das Diretorias de Ensino, munidos de documentos 
pessoais e comprovantes de habilitação/qualificação docente 
(diploma e histórico escolar), e no caso de alunos, declaração 
da Instituição de Ensino de que está devidamente matriculado e 
frequente no curso, para efetuar sua prévia inscrição, sendo que, 
posteriormente, deverão confirmar sua inscrição, no site http:// 
drhunet.edunet.sp.gov.br/portalnet conforme disposto a seguir: 
a) confirmação e solicitação de acerto de inscrição e 
indicações: 
1. carga horária máxima pretendida; 
2. Diretoria de Ensino onde pretende realizar a Prova de 
Processo Seletivo Simplificado - 2013, optando pela “Prova 
Classe” ou pela “Prova Aulas”, neste caso indicando a disciplina 
desejada ou Educação Especial. 
b) a solicitação de acerto de inscrição deverá ser realizada 
até 06/09/2013. 
Artigo 5º - Os candidatos à contratação que se declararem 
na condição de portadores de deficiência, terão esta condição 
incluída na respectiva inscrição (JATC), devendo posteriormente, 
até a data de 23/10/2013, apresentar o laudo que comprove a 
deficiência, expedido pela autoridade médica de competência. 
§ 1º - Para a confirmação de que trata este artigo, o candidato 
à contratação deverá apresentar atestado expedido por 
órgão ou entidade integrante do Sistema Único de Saúde no 
Estado de São Paulo – S.U.S., conforme estabelece a Lei Complementar 
1093/2009. 
§ 2º - A confirmação da condição de portador de deficiência 
será efetuada pela Diretoria de Ensino, até 29/10/2013, no site: 



http://drhunet.edunet.sp.gov.br/portalnet/, à vista do laudo apresentado 
pelo candidato à contratação. 
§ 3º - Não havendo confirmação da deficiência informada, 
o candidato à contratação terá a classificação efetuada em 
situação regular. 
Artigo 6º - Os docentes abrangidos pelo § 2º do artigo 2º da 
Lei Complementar 1.010/2007 e os docentes efetivos poderão, 
a partir de 15/08/2013, optar em se inscrever na modalidade 
Projetos da Pasta, em funcionalidade específica do sistema. 
Parágrafo único: Caberá à Comissão de Atribuição de Classes 
e Aulas da Diretoria de Ensino, a partir de 25/10/2013, nos 
termos das legislações que regulamentam os referidos Projetos: 
I – divulgar o período de inscrição; 
II – divulgar o prazo para inscrição para os projetos; 
III - divulgar o período em que os docentes/candidatos 
deverão apresentar, quando for o caso, a proposta de trabalho 
para projetos; 
IV – publicar a classificação dos interessados selecionados. 
Artigo 7º Os docentes efetivos e não efetivos das categorias 
“P”, “N” e “F”, que pretenderem atuar em regime de 
acumulação, com contratação temporária, nos termos da Lei 
Complementar 1.093/2009, deverão observar: 
I – Inscrição: de 15/08 a 10/09/2013; 
II – Solicitação/Atualização/Inclusão de Habilitação/Qualificação 
docente: 
a) de 06/08 a 09/08/2013, na unidade escolar de classificação, 
munido de documentos comprobatórios (dados pessoais, 
atestado médico, no caso de docente com deficiência e outros). 
III – até 14/08/2013 para análise e acerto da Unidade 
Escolar. 
Artigo 8º - As inscrições para a Prova de Avaliação – 2013, 
estarão condicionadas a confirmação de inscrição para o processo 
de atribuição de classes e aulas, de acordo com os prazos 
previstos na presente Portaria. Confirmada a inscrição, nenhum 
dado poderá ser alterado. 
Parágrafo único – Os procedimentos relativos às inscrições 
de docentes e candidatos, de que trata o inciso II do artigo 3º e 
do artigo 4º desta Portaria, observarão o seguinte cronograma: 
1- até às 18 horas do dia 06/09/2013, disponibilidade da 
opção para acertos, relacionados a dados pessoais, funcionais 
ou de pontuação, nas inscrições de docentes e ou candidatos 
via WEB; 
2- até às 18 horas do dia 13/09/2013, digitação no sistema 
JATC, pela Diretoria de Ensino, das pré-inscrições de candidatos, 
que foram efetuadas no período de 06/08 a 10/09/2013; 
3- até às 18 horas do dia 09/09/2013, deferimento/indeferimento 
da solicitação pendente de acerto pela Diretoria de 
Ensino. 
Artigo 9º - As demais fases e os cronogramas de classificação 
e de atribuição de classes e aulas do ano letivo de 2014 



serão estabelecidos em Portaria a ser publicada oportunamente. 
Artigo 10 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
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 08/08/2013 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 
Ricardo Luiz Carvalho Chalet Ferreira - RG:. 19.987.225-9 
/ SP 
José Joaquim da Silva Korb - RG:. 33.108.976-2 / SP 
 

======================== 
 
Diário Oficial Poder Executivo - Seção II 
terça-feira, 06 de agosto de 2013 
 
Educação 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 5-8-2013 
Retificando o D.O. de 27-06-2003 em que aposentou EUNICE 
TEIXEIRA DE CARVALHO, RG 4.741.581, PROFESSOR EDUCAÇÃO 
BASICA I, SQC –II –QM, da EE ADEMAR VIEIRA PISCO”, 
em SANTA MARIA DA SERRA em virtude de Decisão Judicial e 
como determina a Obrigação de Fazer, constante do Processo SE 
5050/2013 do Processo Judicial 0036726-91.2012.8.26.0053- 
4ªVFP, PJ/FNº196102/2012, encabeçada por EUNICE TEIXEIRA 
DE CARVALHO 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 C. E, a 
partir de 05/10/89, ou a partir de quando completou o tempo 
aquisitivo, se posterior a essa data”. 
Retificando o D.O. de 11-06-1983; em que aposentou 
ROQUE NEVIO FIORAVANTE, RG 4.778.030, PROFESSOR I, 
SQC –II –QM, da EE PSG”PROF. MANOEL DIAS DE ALMEIDA” 



em SALTINHO, em virtude de Decisão Judicial, constante do 
Processo Judicial 451.01.2010.025245-7 Ordem 1446/2010-6ª 
Vara Cível da Comarca de Piracicaba, encabeçado por ROQUE 
NEVIO FIORAVANTE, o interessado faz jus a Incorporação da 
Gratificação por Trabalho Educacional- GTE, bem como da Gratificação 
por Atividade do Magistério –GAM, além do pagamento 
das diferenças devidas”. 
Dispensando a pedido o INSPETOR DE ALUNOS – SQF-IISE, 
a partir de 04/06/91, CLERI DE FATIMA AGUILAR ALGARRA 
BARBOSA, RG 16.659.859, da EE PG Comendador Mario Dedini, 
em Piracicaba. (Publicado para acerto de vida funcional). 
Portarias do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 
de 5-8-2013 
Autorizando o gozo de 15 dias de Licença Prêmio nos 
termos dos artigos 209 a 213 da Lei 10.261-68, a 
IVAN JOSÉ FERRAZ FORMIGONI, RG 4.204.654, Diretor de 
Escola, SQC-II-QM, classificado na EE Dr Dario Brasil, referente 
ao período aquisitivo de 30-06-2003 a 27-06-2008. (Certidão 
116/2010 – PULP 368/0068/2010). 
Autorizando o gozo de 15 dias de Licença Prêmio nos 
termos dos artigos 209 a 213 da Lei 10.261-68, a 
GISELLE SODRZEIESKI, RG 12.693.025, PEB II, SQC-II-QM, 
classificado na EE Profª Olívia Bianco, referente ao período aquisitivo 
de 16-06-2002 a 14-06-2007. (Certidão 56/2008 – PULP 
536/0068/2008). 
Apostilas do Dirigente Regional de Ensino, 
de 5-8-2013 
Declarando que, em cumprimento a Decisão Judicial e 
como determina a Obrigação de Fazer, constante do Processo SE 
5050/2013 do Processo Judicial 0036726-91.2012.8.26.0053- 
4ªVFP, PJ/FNº196102/2012, encabeçada por EUNICE TEIXEIRA 
DE CARVALHO e Outros, a interessada abaixo 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 C. E, a partir de 05/10/89, ou a partir de quando completou o 
tempo aquisitivo, se posterior a essa data”. 
EUNICE TEIXEIRA DE CARVALHO, RG 4.741.581, PROFESSOR 
EDUCAÇÃO BASICA I, SQC –II –QM, da EE ADEMAR VIEIRA 
PISCO”, em SANTA MARIA DA SERRA: 
Vigência da Sexta-Parte 10-12-1996. 
(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 
prevalecendo as apostilas já publicadas). 
Declarando que, em cumprimento a Decisão Judicial, 
constante do Processo Judicial 451.01.2010.025245-7 Ordem 
1446/2010-6ª Vara Cível da Comarca de Piracicaba, encabeçado 
por ROQUE NEVIO FIORAVANTE, o interessado abaixo faz jus 
a Incorporação da Gratificação por Trabalho Educacional- GTE, 
bem como da Gratificação por Atividade do Magistério –GAM, 
além do pagamento das diferenças devidas”. 
ROQUE NEVIO FIORAVANTE, RG 4.778.030, PROFESSOR I, 



SQC –II –QM, da EE PSG ”PROF. MANOEL DIAS DE ALMEIDA”” 
em SALTINHO: 
Vigência da Sexta-Parte 04-10-1974. 
(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 451.01.2010.017431-6 Ordem 987/2010- 4ª Vara Cível 
do Fórum de Piracicaba encabeçado por JOÃO SACHI, o interessado 
abaixo faz jus a “Incidência da sexta- parte sobre todas as 
gratificações e vantagens pecuniárias constantes do demonstrativo 
de pagamento do autor, salvo as verbas eventuais” 
JOÃO SACHI, RG 5.761.462, Professor Educação Básica 
II, SQC –II –QM, da “EE BENEDITO DUTRA TEIXEIRA-PF”, em 
CHARQUEADA: 
Vigência da Sexta-Parte 10-04-2007. 
(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 0011295-93.2010.8.26.0451 Ordem 749/2010- 6ª 
Vara Cível do Fórum de Piracicaba encabeçado por ROSEANE 
PARECIDA PELOSSO DAVANSO, a interessada abaixo faz jus a 
“Incidência ao recálculo da remuneração da autora, nos meses 
de março a junho de 1994, de acordo com a metodologia prevista 
no artigo 22 da Lei Federal n.8.880/94, a qual determinou 
a conversão do padrão monetário vigente à época (Cruzeiro 
Real) em URV (Unidade Real de Valor), efetuando-se a correção 
dos vencimentos nos pagamentos posteriores, incorporadas tais 
diferenças, definitivamente aos salários atualmente recebidos. 
ROSEANE APARECIDA PELOSSO DAVANSO, RG 5.761.462, 
Professor Educação Básica II, SQC –II –QM, da “EE ALFREDO 
CARDOSO-DR”. 
(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 
prevalecendo as apostilas já publicadas). 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portarias do Diretor de Escola, de 5-8-2013 
EE PROFESSOR JOSÉ MARTINS DE TOLEDO 
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: 
LIDIA CONCEIÇÃO RAMIRO, RG 17.830.425, PEB I, SQC-IIQM- 
SE, 30 dias referente ao período de 18-12-2007 a 15-12- 
2012, Certidão 155/2013, PULP 690/0068/2013. 
EE “PROF. HÉLIO NEHRING” 
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 aos funcionários abaixo identificados: 
NILCE ANDRÉA AMARO DE MORAES, R.G.: 22.850.571-9, 



Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, Faixa I, Nível II, da 
EE “PROF. HÉLIO NEHRING”, em Piracicaba, D.E. – Região de 
Piracicaba, 15 dias referente ao período de 01-09-2002 a 30-08- 
2007, Certidão 060/2008, PULP 1501/0068/2007. 
ERICA MENDE FRANZONI, R.G.: 32.842.210-1, Professor de 
Educação Básica II, SQC-II-Qm, Faixa 3, Nível II, da EE “PROF. 
HÉLIO NEHRING”, em Piracicaba, D.E. – Região de Piracicaba, 30 
dias referente ao período de 09-09-2004 a 07-09-2009, Certidão 
11/2012, PULP 043/0068/2012. 
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: Dalva Marin Giusti, RG 18.135166, 
PEB-II, SQC-II-QM-SE, 15dias referente ao período de 04-03- 
2004 a 02-03-2009. Certidão 046/2009. PULP 171/0068/2005. 
EE PROF.JETHRO VAZ DE TOLEDO 
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: Luiz Eduardo Lima Carlos RG 19.573.424-5 PEB 
II, SQC-II- QM 30 Dias referente ao período de: 06-12-2005 a 
04-12-2010, certidão 086/2011 Pulp 524/0068/2011. 
Retificação do D.O De 2-8-2013 
EE PROF FRANCISCO MARIANO DA COSTA 
ONDE SE LÊ: Portarias do Diretor de Escola, de 05-08-2013 
EE PROF FRANCISCO MARIANO DA COSTA 
Autorizando, fruição de Licença Prêmio nos termos dos 
Artigos 209 e 213 da Lei 10261/68, L.C. 1015/2007 OU 
L.C. 1080/2008, L.C. 1048/2008 e artigo 13 da L.C. 644/89 à 
MAURO RUMENOS, RG 8.478.758, PEBI I, SQF-III-QM-SE, 90 
dias referente ao período de 16-10-2007 a 13-10-2012, PULP 
1321/0068/2008, Certidão18/2013. 
LEIA-SE: Portarias do Diretor de Escola, de 05-08-2013 
EE PROF FRANCISCO MARIANO DA COSTA 
Autorizando, fruição de Licença Prêmio nos termos dos 
Artigos 209 e 213 da Lei 10261/68, L.C. 1015/2007 OU 
L.C. 1080/2008, L.C. 1048/2008 e artigo 13 da L.C. 644/89 à 
MAURO RUMENOS, RG 8.478.758, PEBI I, SQF-III-QM-SE, 60 
dias referente ao período de 16-10-2007 a 13-10-2012, PULP 
1321/0068/2008, Certidão18/2013. 
 
Educação I 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
-DIR. ENS. REGIAO DE PIRACICABA 
PORTARIA DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 
CONTRATANDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 13 DO DECRETO 
54.682 DE 13-08-2009, PARA EXERCER A ATIVIDADE DE: 
-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR- 
-DALVA SANROMAN BERNARDES, RG 23866559, 
EE JOAO ALVES DE ALMEIDA-PROF, F/N=01-I NO PERIODO 
DE 31-07-2013 



ATE 30-07-2014 
-ELISANDRA PEREIRA DA SILVA, RG 29175223, 
EE JOAO SAMPAIO-DR, F/N=01-I NO PERIODO DE 30-07- 
2013 
ATE 29-07-2014 
-LUCIANA CRISTINA DE MORAES, RG 22850452, 
EE JOAO SAMPAIO-DR, F/N=01-I NO PERIODO DE 01-08- 
2013 
ATE 31-07-2014 
-LUCILENE ROSA DE MELO GOMES, RG 18407551, 
EE SUD MENNUCCI, F/N=01-I NO PERIODO DE 30-07-2013 
ATE 29-07-2014 
-LUSIA OLIVEIRA SANTOS, RG 21196725, 
EE PEDRO DE MELLO, F/N=01-I NO PERIODO DE 30-07- 
2013 
ATE 29-07-2014 
-ODIVA SEVERINO DE MORAES, RG 14298245, 
EE JARDIM GILDA, F/N=01-I NO PERIODO DE 29-07-2013 
ATE 28-07-2014 
-SONIA CRISTINA CORREA DE SOUZA, RG 24229720, 
EE ADOLPHO CARVALHO-PROF, F/N=01-I NO PERIODO DE 
29-07-2013 
ATE 28-07-2014 
EXTINGUINDO, a PEDIDO DOS INTERESSADOS, COM FUNDAMENTO 
NO INCISO I DO ARTIGO 8 DA LEI COMPLEMENTAR 
1093/2009, o CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO CELEBRADO 
COM OS SERVIDORES A SEGUIR: 
-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- 
-LUIS FERNANDO MACHADO SIMOES BREGNOL, RG 
34072008, F/N=01-I, 
EE PAULO LUIZ VALERIO, CTD.9/2013, PUB 05-03-2013, 
VIG 29-07-2013 


