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DECRETO Nº 59.447, 
DE 19 DE AGOSTO DE 2013 
Altera dispositivos do Decreto nº 53.037, de 28 
de maio de 2008, que dispõe sobre a regionalização 
dos concursos públicos para provimento de 
cargos do Quadro do Magistério, da Secretaria da 
Educação, define normas relativas a remoção, a 
substituição e a contratação temporária de docentes 
e dá providências correlatas 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e à vista da manifestação do 
Secretário da Educação, 
Decreta: 
Artigo 1º - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto 
nº 53.037, de 28 de maio de 2008, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
I - o artigo 1º: 
"Artigo 1º - Os concursos públicos para ingresso em cargos 
do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação serão realizados 
regionalmente, observados os requisitos estabelecidos 
no Anexo III a que se refere o artigo 8° da Lei Complementar 
nº 836, de 30 de dezembro de 1997, e o disposto nos artigos 
13 a 16 da Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 
1985, constituindo-se de 2 (duas) etapas sucessivas, de acordo 
com os critérios estabelecidos na Instrução Especial que reger 
cada concurso, integrando seu edital, sendo a primeira etapa de 
provas, em caráter eliminatório, e a segunda etapa, de avaliação 
de títulos, apenas classificatória. 
§ 1º - A regionalização, de que trata o "caput" deste artigo, 
poderá englobar mais de uma Diretoria de Ensino e será definida 
no respectivo edital. 
§ 2º - As provas, quando realizadas em mais de uma região, 
poderão ser únicas e aplicadas concomitantemente. 
§ 3º - A critério da administração, caso o número de candidatos 
aprovados em uma determinada região seja inferior ao 
número de vagas oferecidas, as vagas remanescentes poderão 
ser ofertadas a candidatos aprovados nas demais regiões. 
§ 4º - Excepcionalmente, a Secretaria da Educação poderá 
promover concurso público de âmbito estadual, para determinada 
classe do Quadro do Magistério."; (NR) 
II - o artigo 3º: 
"Artigo 3º - O candidato aprovado e convocado de acordo 
com sua classificação optará, se professor, por vaga na Jornada 
Inicial de Trabalho Docente, caracterizando-se a vaga quando 
existirem aulas disponíveis da disciplina do cargo de ingresso 
em quantidade equivalente à da carga horária dessa jornada. 
Parágrafo único - No caso de o número de aulas disponíveis 



da disciplina do cargo não possibilitar a constituição da Jornada 
Inicial de Trabalho Docente, a vaga para ingresso poderá ser 
caracterizada em Jornada Reduzida de Trabalho Docente, a 
critério da administração."; (NR) 
III - o parágrafo único do artigo 4º: 
"Parágrafo único - Poderá participar de concurso de remoção 
o integrante do Quadro do Magistério que se encontre no 
período de estágio probatório, independentemente de haver, ou 
não, ingressado mediante concurso regionalizado, de que trata 
o "caput" do artigo 1º deste decreto."; (NR) 
IV - o artigo 6º: 
"Artigo 6º - A remoção de docentes poderá se efetivar pela 
jornada de trabalho em que o professor esteja incluído ou por 
qualquer uma das Jornadas de Trabalho Docente previstas para 
a classe, exceto pela Jornada Reduzida de Trabalho Docente."; 
(NR) 
V - o artigo 7º: 
"Artigo 7º - A substituição durante o impedimento legal e 
temporário de outro titular de cargo do Quadro do Magistério, 
bem como o exercício das atribuições de cargo vago, de que 
trata o artigo 22 da Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro 
de 1985, dar-se-á mediante designação, atendendo-se às 
condições estabelecidas neste decreto e nas demais normas 
regulamentares. 
§ 1º - No caso de substituições de docentes, o período de 
afastamento correspondente deverá ser igual ou superior a 200 
(duzentos) dias e a carga horária do servidor substituído, igual 
ou superior à que houver sido atribuída ao servidor substituto 
em sua unidade de origem. 
§ 2º - Na classe de Supervisor de Ensino, o período mínimo 
para as designações deverá ser de 60 (sessenta) dias e na classe 
de Diretor de Escola a substituição dar-se-á pelo Vice-Diretor 
de Escola, independentemente do período do impedimento 
legal."; (NR) 
VI - o artigo 18: 
"Artigo 18 - O integrante do Quadro do Magistério que se 
encontre no período de estágio probatório, de que trata o Decreto 
nº 52.344, de 9 de novembro de 2007, independentemente 
de haver, ou não, ingressado mediante concurso regionalizado, 
poderá concorrer à atribuição de vagas para exercer cargo vago 
ou substituição, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 
nº 444, de 27 de dezembro de 1985.". (NR) 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em 
especial: 
I - os incisos I e III do artigo 1º do Decreto nº 53.161, de 24 
de junho de 2008; 
II - do Decreto nº 55.144, de 10 de dezembro de 2009: 
a) o inciso I do artigo 1º; 
b) o artigo 2º; 



III - o Decreto nº 57.379, de 29 de setembro de 2011. 
Palácio dos Bandeirantes, 19 de agosto de 2013 
GERALDO ALCKMIN 
Herman Jacobus Cornelis Voorwald 
Secretário da Educação 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 19 de agosto de 2013. 
 
DECRETO Nº 59.448, 
DE 19 DE AGOSTO DE 2013 
Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 
55.078, de 25 de novembro de 2009, que dispõe 
sobre as jornadas de trabalho do pessoal docente 
do Quadro do Magistério e dá providências 
correlatas 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e à vista da Exposição de 
Motivos oferecida pelo Secretário da Educação, 
Decreta: 
Artigo 1º - Os dispostivos adiante relacionados do Decreto 
nº 55.078, de 25 de novembro de 2009, passam a vigorar com 
a seguinte redação: 
I - o artigo 5º: 
"Artigo 5º - O provimento de cargos de professor far-se-á 
sempre em Jornada Inicial de Trabalho Docente, caracterizandose 
a vaga quando existirem aulas disponíveis da disciplina do 
cargo de ingresso em quantidade equivalente à da carga horária 
dessa jornada. 
Parágrafo único - No caso de o número de aulas disponíveis 
da disciplina do cargo não possibilitar a constituição da Jornada 
Inicial de Trabalho Docente, a vaga para ingresso poderá ser 
caracterizada em Jornada Reduzida de Trabalho Docente, a 
critério da administração."; (NR) 
II - o "caput" do artigo 6º: 
"Artigo 6º - O docente titular de cargo poderá optar, anualmente, 
no momento da inscrição para o processo de atribuição 
de classes e aulas, por jornada de trabalho diversa daquela em 
que esteja incluído, exceto pela Jornada Reduzida de Trabalho 
Docente."; (NR) 
III - do artigo 8º: 
a) os incisos II e III: 
"II - para o Professor Educação Básica II, com aulas livres 
da disciplina específica do seu cargo, no Ensino Fundamental 
e/ou Médio, sendo que, em caso de insuficiência, poderão ser 
complementadas por aulas livres da disciplina não específica da 
mesma licenciatura plena, sem prejuízo aos respectivos titulares 
de cargos; 
III - para o Professor Educação Básica II de Educação 
Especial, com classes livres de Educação Especial Exclusiva ou 



aulas livres de salas de recurso, da área de necessidade especial 
relativa ao seu cargo, no Ensino Fundamental e/ou Médio."; (NR) 
b) os §§ 3º e 4º: 
"§ 3º - No processo anual de atribuição de classes e aulas 
dos integrantes das classes de docentes do Quadro do Magistério, 
é vedada a redução da jornada de trabalho, sempre que existirem 
aulas livres da disciplina do respectivo cargo disponíveis 
para constituição na unidade escolar de classificação. 
§ 4º - Excepcionalmente, a critério da administração, poderá 
ocorrer a redução da jornada de trabalho, exceto para a Jornada 
Reduzida de Trabalho Docente, no ano seguinte ao da vigência 
da opção, desde que o docente permaneça, no ano correspondente 
à opção, com a jornada pretendida de menor duração e 
mais as aulas que a excederem, a título de carga suplementar, 
em quantidade que totalize, no mínimo, a carga horária correspondente 
a sua jornada da vigência da opção."; (NR) 
IV - o "caput" do artigo 9º: 
"Artigo 9º - Na impossibilidade de composição de jornada, 
na forma estabelecida no § 2º do artigo anterior, o docente 
cumprirá horas de permanência, na quantidade necessária à 
complementação de sua jornada de trabalho, exercendo atividades 
inerentes às de magistério e com:"; (NR) 
V - o artigo 10: 
"Artigo 10 - A ampliação da jornada de trabalho do Professor 
Educação Básica II dar-se-á com aulas livres da disciplina 
específica do cargo sendo que, em caso de insuficiência, poderão 
ser complementadas com aulas livres da disciplina não específica 
da mesma licenciatura plena, sem prejuízo aos respectivos 
titulares de cargo."; (NR) 
VI - o artigo 12: 
"Artigo 12 - A acumulação remunerada de dois cargos 
docentes ou duas funções docentes ou de um cargo de suporte 
pedagógico com um cargo ou função docente poderá ser exercida, 
desde que: 
I - seja observado o limite de 65 (sessenta e cinco) horas 
semanais para a carga horária total do acúmulo; 
II - haja publicação de ato decisório favorável, após verificação 
da compatibilidade de horários, observada a distância entre 
os órgãos/unidades. 
Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplicase 
aos docentes ocupantes de função-atividade e aos docentes 
contratados nos termos da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de 
julho de 2009.". (NR) 
Artigo 2º - Ficam acrescentados ao artigo 9º do Decreto nº 
55.078, de 25 de novembro de 2009, os incisos V e VI com a 
seguinte redação: 
"V - a atuação no desenvolvimento de experiências educativas 
diversificadas; 
VI - ações que deverão estar voltadas aos alunos, oferecidas 
nos espaços e tempos disponíveis, por meio de projetos especiais 



previstos no plano de trabalho anual da unidade escolar.". 
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 19 de agosto de 2013 
GERALDO ALCKMIN 
Herman Jacobus Cornelis Voorwald 
Secretário da Educação 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 19 de agosto de 2013. 
 
Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Resolução SE 53, de 19-8-2013 
Dispõe sobre a participação de servidores em 
cursos de pós-graduação do Programa Rede São 
Paulo de Formação de Docente – REDEFOR e dá 
providências correlatas 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a 
EFAP - Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores 
“Paulo Renato Costa Souza”, e considerando: 
o convênio celebrado entre a Secretaria da Educação e as 
Universidades Públicas do Estado de São Paulo, para desenvolvimento 
do Programa Rede São Paulo de Formação de Docente – 
REDEFOR, instituído pelo Decreto 55.650, de 29-03-2010, observada 
a alteração dada pelo Decreto 58.045, de 14-05-2012; 
a importância do Programa REDEFOR para os professores 
do Quadro do Magistério desta Secretaria, com a oferta de cursos 
de pós-graduação que visam a propiciar o aprimoramento 
das respectivas formações acadêmicas; 
a necessidade de disciplinar e regulamentar a participação 
de professores em cursos que serão promovidos pelo Programa 
REDEFOR, a partir do corrente ano; 
a responsabilidade a ser assumida pelos cursistas de 
pós-graduação, participantes do Programa REDEFOR, e as 
implicações a que se sujeitarão quando do descumprimento de 
suas obrigações, 
Resolve: 
Artigo 1º - O Programa REDE São Paulo de Formação 
Docente – REDEFOR disponibiliza, aos professores da rede 
pública estadual de ensino, cursos de pós-graduação em nível de 
atualização, aperfeiçoamento e especialização, com a finalidade 
de fornecer e implementar: 
I – conhecimentos e competências didático-pedagógicas, 
que sejam suficientes para promover a absorção de novos currículos, 
bem como sua implementação e avaliação; 
II – capacidade para se apropriar da cultura do desenvolvimento 
profissional como processo coletivo, envolvendo a 
equipe escolar, com especial ênfase na sala de aula e na organização 
global da escola, para além de disciplinas curriculares 



específicas; e 
III – competências necessárias ao trabalho de grupo 
produtivo, incluídos a interação, a assimilação de pontos de 
vista divergentes, o compartilhamento de ideias e a busca de 
consensos. 
Parágrafo único – Pelo Programa REDEFOR, serão concedidas, 
aos professores da rede estadual, vagas subsidiadas pelo 
Poder Público em cursos de pós-graduação oferecidos por instituições 
de ensino superior/universidades, conveniadas com esta 
Pasta, devendo os docentes contemplados cumprir as condições 
estabelecidas para obtenção e manutenção da vaga, bem como 
as exigências relativas à frequência e a aproveitamento, observado 
o regramento próprio de cada universidade. 
Artigo 2º - Os docentes cursistas e as universidades, que 
venham a participar do Programa REDEFOR, ficarão obrigados a 
devolver os valores que o Poder Público houver desembolsado 
pelo desenvolvimento do curso de pós-graduação, nas seguintes 
situações: 
I – as universidades, nos casos de: 
a) não preenchimento da totalidade de vagas oferecidas; 
b) desistências; 
c) evasões ocorridas durante o desenvolvimento do curso, 
implementado nos termos do convênio próprio, firmado entre 
a universidade e o Estado de São Paulo, por intermédio desta 
Secretaria da Educação; 
II – os cursistas, em caso de: 
a) desistência, caracterizada pelo cancelamento da matrícula 
após o trigésimo dia, a contar do início do curso; 
b) evasão; 
c) reprovação em virtude de baixa frequência. 
§ 1º - Os cursistas evadidos, reprovados por baixa frequência 
ou desistentes, a que se refere o inciso II deste artigo, estarão 
impedidos de: 
1. participar de cursos de especialização ofertados pela 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores – EFAP, 
com carga horária superior a 60 (sessenta) horas, pelo período 
de dois anos, contados da data de seu desligamento do curso; 
2. exercer as atribuições de professor tutor na Escola de Formação 
e Aperfeiçoamento dos Professores – EFAP, pelo período 
de dois anos, contados da data de seu desligamento do curso. 
§ 2º - Aplicar-se-á o disposto no caput deste artigo ao cursista 
que venha a perder o vínculo em razão de exoneração, não 
habilitação em estágio probatório, demissão ou aposentadoria 
no decorrer do curso, excetuados os casos de aposentadoria por 
invalidez e de falecimento. 
§ 3º - Com relação aos cursistas que tenham incorrido 
em evasão, reprovação por baixa frequência ou desistência, 
a que se refere o inciso II deste artigo, também se excetuam, 
da obrigatoriedade da devolução de valores ao Poder Público, 
aqueles cuja situação tenha sido motivada por licença-saúde ou 



licença à gestante. 
§ 4º - Não será permitido, ao cursista que se encontre em 
uma das situações de perda de vínculo previstas no § 2º deste 
artigo, permanecer frequentando o curso de pós-graduação do 
Programa REDEFOR em que esteja matriculado. 
§ 5º - Estarão desobrigados da devolução pecuniária, de 
que trata este artigo, os cursistas que venham a justificar o descumprimento 
de suas obrigações por motivo de caso fortuito ou 
de força maior, sem dolo ou culpa, assim analisado e aprovado 
pela administração. 
§ 6º - Os convênios que serão celebrados entre as universidades 
e esta Secretaria da Educação, representando o Estado 
de São Paulo, deverão conter cláusulas específicas que visem a 
regulamentar as questões referentes ao não preenchimento das 
vagas disponíveis, às desistências e às evasões. 
Artigo 3º - O docente cursista, participante do Programa 
REDEFOR, que deixar de cumprir as condições previstas para 
obtenção e manutenção da vaga que esteja ocupando, será 
notificado para, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento 
da notificação, passar a restituir o valor devido, calculado 
na proporcionalidade do custo de uma vaga relativamente ao 
valor total desembolsado pelo Poder Público para a implementação 
do curso. 
§1º - O valor devido, relativo ao custo de uma vaga, compreenderá 
todo o período frequentado pelo cursista, correspondendo 
ao número de meses precedentes ao desligamento. 
§2º - No momento do desligamento do curso, o valor devido 
pelo cursista será calculado individualmente e convertido em 
UFESP. 
§ 3º - O valor devido consolidado será constituído pelo 
valor devido convertido em UFESP, previsto no parágrafo anterior, 
acrescido de correção monetária, calculada mês a mês, a 
partir da data do desligamento do cursista até a data da efetiva 
liquidação do débito. 
§ 4º - Para o cursista que permanecer com vínculo funcional 
na Secretaria da Educação, a restituição do valor consolidado 
dar-se-á por desconto em folha de pagamento, na conformidade 
do que dispõe o artigo 111 da Lei 10.261/68 – Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. 
§ 5º - Vindo a ocorrer a perda do vínculo funcional, por 
exoneração ou demissão, durante a aplicação do disposto no 
parágrafo anterior, o saldo remanescente apurado deverá ser 
liquidado de uma só vez, em parcela única. 
§ 6º - Para o cursista a que se refere o § 2º do artigo 2º desta 
resolução, que já não mantenha vínculo funcional com a Secretaria 
da Educação, o valor consolidado, calculado nos termos 
deste artigo, deverá ser pago de uma só vez, em parcela única. 
§ 7º - Excepcionalmente, a critério da administração, o 
débito consolidado, previsto para ser quitado de uma só vez, 
nos §§ 5º e 6º deste artigo, poderão ser pagos parceladamente, 



desde que o cursista, em requerimento expresso, justifique e 
comprove, de modo inequívoco, incapacidade financeira para 
saldar o débito em parcela única. 
§ 8º - O parcelamento previsto excepcionalmente no parágrafo 
anterior, se deferido, far-se-á na seguinte conformidade: 
1 - com número máximo de parcelas igual ao número de 
meses cursados; 
2 – com o valor total do débito sendo consolidado na data 
do deferimento do pedido, notificando- se o cursista para fins de 
celebração do acordo; 
3 – com o valor de cada parcela sendo expresso em número 
de UFESP, apurado a partir do valor do débito consolidado, 
dividido pelo número de parcelas requerido pelo cursista, e 
convertido em reais, com correção monetária, na data do efetivo 
pagamento de cada parcela; 
4 – com o acordo sendo considerado celebrado mediante 
a assinatura do termo de acordo e o pagamento da primeira 
parcela. 
§ 9º – O acordo celebrado será considerado rompido no 
caso de atraso, por período superior a 90 (noventa) dias, no 
pagamento de qualquer das parcelas, sendo o valor do saldo 
devedor encaminhado à Procuradoria Geral do Estado, para se 
proceder à cobrança judicial. 
Artigo 4º - Caberá à Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
dos Professores - EFAP baixar normas procedimentais que se 
façam necessárias ao cumprimento do disposto nesta resolução. 
Artigo 5º - Os casos omissos serão resolvidos pela Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento dos Professores – EFAP, com base 
na legislação pertinente. 
Artigo 6º - 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 19-08-2013 
Convocando os profissionais integrantes do Grupo Referência 
do Núcleo de Formação – Grupo Diretoria de Ensino 
– Região de Piracicaba, conforme abaixo para Encontro de 
Trabalho. 
Dia: 22-08-2013 
Local: Escola Estadual Prof. Augusto Saes 
Público Alvo: Integrantes do Núcleo de Referência (Fabiana 
Furlanetto de Oliveira, Cláudia Fernanda Inacio Sanches, Christina 
Negro da Silva, Juli Anne M. L. Bargiela, Leticie Rogério, 
Jefferson Ferraz de Toledo, Adriana Cristina Pavan e Daniela 
Peixoto Rosa). 
Horário: das 13h30 às 17h30 
 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA 



EDUCAÇÃO BÁSICA 
Portaria CGEB, de 19-8-2013 
Convocando 
os profissionais abaixo relacionados para a Orientação 
Técnica “Procedimentos para Padronização dos Documentos 
Escolares” nos termos do artigo 8º, da Resolução SE 58/2011, 
alterada pela Resolução SE 43, de 12-04-2012. 
Diretorias de Ensino: TODAS 
Público Alvo: Diretores dos Centros de Informações Educacionais 
e Gestão da Rede Escolar, Diretores dos Núcleos de Vida 
Escolar e um Supervisor de Ensino. 
Data 21-08-2013 
Adamantina, Americana, Andradina, Apiaí, Araçatuba, Araraquara, 
Assis, Avaré, Barretos, Birigui, Botucatu, Bragança Paulista, 
Campinas Leste, Campinas Oeste, Capivari, Caraguatatuba, 
Carapicuíba, Catanduva, Fernandópolis, Franca, Guaratinguetá, 
Itapetininga, Itapeva, Itararé, Itu, Jaboticabal, Jales, Jaú, Jacareí, 
José Bonifácio, Jundiaí, Limeira, Lins, Ourinhos, Penápolis, Piraju, 
Marília, Miracatu, Mogi Mirim, Pindamonhangaba, Piracicaba, 
Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos, São Joaquim da Barra, 
Sertãozinho, Taquaritinga. 
Dia 22-08-2013 
Bauru, Caieiras, Centro, Centro Oeste, Centro Sul, Diadema, 
Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, Itapecerica da Serra, Itapevi, 
Itaquaquecetuba, Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4, Leste 5, 
Mauá, Mirante do Paranapanema, Mogi das Cruzes, Norte 1, 
Norte 2, Osasco, Presidente Prudente, Registro, Santo André, 
Santo Anastácio, Santos, São Bernardo do Campo, São João 
da Boa Vista, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São 
Roque, São Vicente, Sorocaba, Sul 1, Sul 2, Sul 3, Sumaré, Suzano, 
Taboão da Serra, Taubaté, Tupã, Votorantim, Votuporanga. 
Horário: das 8 às 17h 
Local: Praça da República 53 – 2º andar – Salão Nobre – 
Centro – São Paulo/SP 
Programa: 815 
Ação: 5154 – (Administração da Secretaria da Educação e 
Entidade Vinculadora) 
Diária e Transporte – responsabilidade das Diretorias de 
Ensino 
 
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES 
CENTRO DE SERVIÇOS DE APOIO AO 
ALUNO 
Portaria do Diretor, de 19-08-2013 
Convocando o Interlocutor, responsável pelo Programa Horta 
Educativa das 57 Diretorias de Ensino envolvida do Estado de São 
Paulo, a Diretora do NSERV Vidette Bonazzio, Manoela de Azevedo 
Birolli e a Assistente Técnica Elisabete M. Meirelles, para Orientação 
Técnica sobre, Programa Hora Educativa que deverá onerar o 
Programa de Trabalho 12.122.0815.5154.0000, conforme segue: 



DER Campinas Oeste 
Rua Candido Mota, 186 –Bairro Fundação da Casa Popular 
– Campinas -SP 
Campinas Leste, Campinas Oeste, Americana, Bragança 
Paulista, Jacareí, Guaratinguetá, Piracicaba, Sumaré, São João 
da Boa Vista 
04/09/2013 08:00 às 17:00 Polo 04 
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Educação 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, 
de 19-08-2013 
Tornando sem efeito, em cumprimento à sentença 
proferida nos autos do Mandado de Segurança Processo 
451.01.2010.010936-4 - Ordem 671/2010, Juízo de Direito da 
1ª Vara Cível da Comarca de Piracicaba, a Portaria de Dispensa 
e o Contrato por Tempo Determinado abaixo relacionado, em 
nome de Cleusa Maria Duarte Correa da Silva, RG 4.159.932, 
Professor Educação Básica II, SQF-I-QM, da EE Prof. Manoel Dias 
de Almeida, em Saltinho: 
Portaria de Dispensa 687/07, vigência 14-07-2007, PEB II, 
da EE Prof. Manoel Dias de Almeida; 
Portaria de Admissão 821/07, vigência 14-07-2007, PEB I, 
da EE Prof. Manoel Dias de Almeida; 
Portaria de Dispensa 688/07, vigência 01-08-2007, PEB I, da 
EE Prof. Manoel Dias de Almeida; 
Portaria de Admissão 822/07, vigência 01-08-2007, PEB II, 
da EE Prof. Manoel Dias de Almeida; 
Portaria de Dispensa 154/08, vigência 13-02-2008, PEB II, 
da EE Prof. Manoel Dias de Almeida; 
Portaria de Admissão 006/08, vigência 13-02-2008, PEB I, 
da EE Prof. Manoel Dias de Almeida; 
Portaria de Dispensa 300/08, vigência 01-08-2008, PEB I, da 
EE Prof. Manoel Dias de Almeida; 
Portaria de Admissão 462/08, vigência 01-08-2008, PEB II, 
da EE Prof. Manoel Dias de Almeida; 
Declarando efetivo exercício o dia 07-08-2013, no período 
da tarde, em que compareceram os profissionais integrantes 
do Grupo Referência do Núcleo de Formação – Diretoria de Ensino 
– Região de Piracicaba, conforme convocação, para encontro 
de trabalho sobre o Plano de Formação Continuada com Gestores: 
Fabiana Furlanetto de Oliveira, Christina Aparecida Negro 
Silva, Juli Anne Mirabal Lascano Bargiela, Jefferson Ferraz de 
Toledo, Leticie Rogerio e Adriana Cristina Pavan. 



Considerando de efetivo exercício: 
no dia 13-08-2013, por 08 horas, em que os professores Isabel 
Cristina de Lima Veiga, RG16.106.612-4; Cristiane Regina da 
Silva Santos, RG 34.513.240-3; Cleuvossi de Fátima Garofo Faita, 
RG 13.842.561; Selma Ap. Bagno Foltran, RG 18.746.837; Tânia 
Mara Spadaccia Silverio, RG11.791.954; Laudicéia Pereira Doná, 
RG 18.056.222; Eliana Maria Bagatin Polezi, RG 16.510.392; 
Luciene Walter Franco, RG 18.179.878-5; Ângela Macari Siqueira 
Romani, RG 17.670.867-4; Maria Helena Elias, RG 5.149.309-3; 
Mercedes Bertin, RG 13.077.531-9; Maria Madalena Lopes, RG 
24.711.534-4; Ednilson Almeida de Brito, RG 40.775.250-X; Ana 
Lúcia Bottene Scanavaca, RG 18.130.462-4; Claudia Maria P. M . 
Zanatta, RG 11.113.622-9 da Diretoria de Ensino Região de Piracicaba 
– SP, participaram da Orientação Técnica do Efai, realizado 
nas dependências da Diretoria de Ensino – Região Piracicaba, 
em atendimento ao disposto no art. 3º da Res. SE - 89/2007. 
no dia 13-08-2013, por 04 horas, período manhã, em que 
a professora Roselene Maria Soares Franzoni, RG 13.653.276-7 
da Diretoria de Ensino Região de Piracicaba – SP, participou 
da Orientação Técnica do Efai, realizado nas dependências da 
Diretoria de Ensino – Região Piracicaba, em atendimento ao 
disposto no art. 3º da Res. SE - 89/2007. 
Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 
de 19-08-2013 
Núcleo de Frequência e Pagamento 
Averbando a Certidão de Licença-Prêmio, nos termos dos 
Artigos 209 e 214 da Lei 10.261/68, nova redação dada pela LC 
1.048/2008 aos funcionários das respectivas Unidades Escolares, 
abaixo identificados, 90 dias de licença-prêmio a que faz jus, 
referente ao período aquisitivo mencionado: 
EE Francisca Elisa da Silva 
Magali Orlandini da Silva, RG 21.344.398, PEB-I-SQC-II-QM, 
PULP 725/0068/2013, Certidão 150/2013, período 14-05-2008 
a 12-05-2013. 
EE Bairro Santo Antonio 
Telma Cristina Marques, RG 22.752.677-6, Agente de 
Organização Escolar – 
SQC-III-QAE, PULP 036/0068/1999, Certidão 152/2013, 
período 01-07-2008 a 29-06-2013. 
EE Prof. Dr. João Chiarini 
Marly Aparecida Giraldelli Marsulo, RG 14.031.802, PEB-IISQC- 
II-QM, PULP 736/0068/2013, Certidão 154/2013, período 
26-04-2008 a 24-04-2013. 
EE Prof. Jethro Vaz de Toledo 
Alvaro Luiz Jordão, RG 7.321.483, PEB-II-SQC-II-QM, PULP 
390/0068/2006, Certidão 158/2013, período 03-07-2008 a 
01-07-2013. 
EE Comendador Luciano Guidotti 
Luciene Walter Franco, RG 18.179.878-5, PEB-I-SQC-II-QM, 
PULP 1064/0068/2008, Certidão 159/2013, período 29-07-2008 



a 27-07-2013. 
Flavio Roberto Gazola, RG M8.440.245, PEB-II-SQC-II-QM, 
PULP 743/0068/2013, Certidão 156/2013, período 30-05-2008 
a 28-05-2013. 
EE Prof. José Romão 
Marcia Regina Medeiros Silva, RG 17.668.055, PEB-II-SQCII- 
QM, PULP 714/0068/2013, Certidão 151/2013, período 14-05- 
2008 a 12-05-2013. 
EE Prof. Eduir Benedicto Scarppari 
Valéria Dias Lemos Spolidório, RG 8.360.309, Agente de 
Organização Escolar – SQC-III-QAE, PULP 367/0068/2004, Certidão 
153/2013, período 06-07-2007 a 03-07-2012. 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portarias do Diretor de Escola, de 19-8-2013 
“EE DR. JOÃO SAMPAIO” 
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: Profª SONIA ELISABETE FLORIDA ROSSETE, 
RG 14.297.175, PEB-I, SQC-QM-II, 15 dias referente ao 
período 31-05-2003 a 28-05-2008 certidão 054/2009 PULP 
359/0068/2003. 
EE “ ADEMAR VIEIRA PISCO” 
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: LISSANDRA AZZINI AYRES RG 17.730.346, PEB-II, 
SQC.II.QM, 15 dias referente ao período de 25-03-2004 a 23-03- 
2009, Certidão 223/2009, PULP 907/0068/2009. 
EE PROFª OLÍVIA BIANCO 
Autorizando, fruição de licença prêmio nos termos dos 
artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, “NR” pela Lei 1048/08 
de 10/06/08 a GERALDO BRUNHEIRA VIANA, RG 6.110.471, 
Professor Educação Básica II, SQC-II-QM, 15 dias referente ao 
período de 30-03-2002 a 28-03-2007, Certidão 165/2008 - PULP 
482/0068/2008. 
EE PROFª. DIONETTI CALLEGARO MIORI 
Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 8.213 
de 24/07/91, combinado com o Comunicado Conjunto UCRH/ 
CAF – 1, de 21/11/08, publicado no D.O. de 22/11/08 e republicado 
no D.O. de 29/11/08, ao interessado abaixo relacionado: 
CRISTINA PASCHOALOTTI JACINTHO, RG 9.678.542, PEB II, 
CATEGORIA O, classificado na EE Profª. Dionetti Callegaro Miori, 
05 dias de auxílio-doença a partir de 16-08-2013 a 20-08-2013. 
EE " EDUIR BENEDICTO SCARPPARI" 
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: Marisa Milanez Mesolotti, RG 11.505.688-9, 
Professor Educação Básica II, SQC-I-QM, 15 dias referente ao 
período de 09-09-2013 a 23-09-2013, Certidão 30/2011- PULP 
800/0068/2005. 



Despacho do Diretor de Escola, de 19-08-2013 
Os Diretores das Escolas, jurisdicionadas à Diretoria de 
Ensino Região de Piracicaba, com base no Decreto 52.833/2008, 
combinado com o art. 8º do Decreto 41.915/97, expedem os 
seguintes Atos Decisórios: 
EE Antonio de Mello Cotrim 
502/2013 – ROSANA SCHIAVINATO RIBEIRO, RG 17.070.566, 
PEB II, SQF-I-QM-SE, acumula com PEB II, SQF-I-QM-SE da EE 
Luiz Gonzaga de Campos Toledo, designada Vice Diretora junto a 
EE Manassés E. Pereira, em Piracicaba. Acúmulo Legal. 
 
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 FUNCAO DOCENTE: 
-PROFESSOR EDUCACAO BASICA I- 
-ANELISE SOARES SILVA, RG 26344851, 
EE JORGE COURY-DR, F/N=01-IV A PARTIR DE 12-08-2013 
-JOAO PAULO PIRES DAS NEVES, RG 40443768, 
EE HELIO NEHRING-PROF, F/N=01-I A PARTIR DE 14-08- 
2013 
CONTRATANDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 13 DO DECRETO 
54.682 DE 13-08-2009, PARA EXERCER A ATIVIDADE DE: 
-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR- 
-MARLENE PEGORARO, RG 13177191, 
EE CAROLINA MENDES THAME-PROFA, F/N=01-I NO 
PERIODO DE 12-08-2013 
ATE 11-08-2014 
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: 
-AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLAR- 
-ELISANDRA PEREIRA DA SILVA, RG 29175223, F/N=01-I, 
EE JOAO SAMPAIO-DR, CTD.317/2013, PUB 06-08-2013, 
VIG 05-08-2013 
-VERONICA FREIRES DINIZ, RG 49024048, F/N=01-I, 
EE MIRANDOLINA A.CANTO-PROFA, CTD.182/2013, PUB 
09-04-2013, VIG 13-08-2013 
-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II- 
-LUCIMAR DAMAS RODRIGUES, RG 3172120, F/N=01-I, 
EE JORGE COURY-DR, CTD.190/2012, PUB 28-02-2012, VIG 
06-08-2013 


