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Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Resolução SE 65, de 16-9-2013 
Dispõe sobre o processo seletivo de credenciamento 
de profissionais para atuação nas escolas 
estaduais do Programa Ensino Integral, e dá providências 
correlatas 
O Secretário da Educação, considerando a necessidade de 
estabelecer normas, critérios e procedimentos que assegurem 
eficácia, legitimidade e transparência no processo seletivo 
de credenciamento de profissionais para atuação nas escolas 
estaduais do Programa Ensino Integral, de que tratam a Lei 
Complementar 1.164, de 4 de janeiro de 2012, alterada pela 
Lei Complementar 1.191, de 28-12-2012, bem como o Decreto 
59.354, de 15-07-2013, 
Resolve: 
Artigo 1º – O processo seletivo de credenciamento de profissionais 
do Quadro do Magistério, para atuação no Programa 
Ensino Integral, será realizado de acordo com a natureza e as 
peculiaridades das funções a serem exercidas, sob a estrutura e 
o modelo diferenciados dessas escolas. 
Artigo 2º - Poderão participar do processo seletivo de 
credenciamento, para atuar nas escolas estaduais que implementam 
o Programa Ensino Integral, os integrantes do Quadro 
do Magistério que atendam os seguintes requisitos: 
I - com relação à situação funcional: 
a) sejam titulares de cargo de Diretor de Escola ou se encontrem 
designados nessa situação; ou 
b) sejam titulares de cargo ou ocupantes de função-atividade 
de Professor Educação Básica I ou de Professor Educação 
Básica II, portadores de diploma, devidamente registrado, de 
licenciatura plena; 
II - estejam em efetivo exercício do seu cargo ou funçãoatividade 
ou da designação em que se encontrem; 
III - possuam experiência mínima de 3 (três) anos de exercício 
no magistério público estadual; 
IV - venham a aderir voluntariamente ao Regime de Dedicação 
Plena e Integral - RDPI em uma das escolas do Programa. 
§ 1º - Poderão também participar do processo seletivo 
de credenciamento, nos termos deste artigo, docentes que se 
encontrem em situação de readaptação, neste caso apenas 
para atuação em Salas/Ambientes de Leitura das escolas do 
Programa. 
§ 2º - Para atuar nas escolas do Programa Ensino Integral 
não será permitida a contratação de professor por tempo determinado, 
nos termos da Lei Complementar 1.093, de 16-07-2009, 
exceto se para atendimento a alunos portadores de necessidades 



especiais, conforme regulamentação específica. 
Artigo 3º - O docente, observados os requisitos de que trata 
o artigo anterior, poderá se inscrever no Programa Ensino Integral 
para atuação em funções diversas das que vinha exercendo 
no momento da adesão de sua escola ao Programa, desde que 
comprove: 
I – para Diretor de Escola: ser portador de diploma, devidamente 
registrado, de licenciatura plena em Pedagogia e/ou 
diploma de Mestrado ou de Doutorado, na área de Educação/ 
Gestão Escolar, e possuir 8 (oito) anos de experiência no 
magistério; 
II – para Vice-Diretor de Escola: ser portador de diploma, 
devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia 
e/ou diploma de Mestrado ou de Doutorado, na área de Educação/ 
Gestão Escolar, e possuir 5 (cinco) anos de experiência 
no magistério; 
III – para Professor Coordenador Geral: ser portador de 
diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena. 
Artigo 4º - O processo seletivo de credenciamento dos integrantes 
do Quadro do Magistério, de que trata esta resolução, 
respeitará as seguintes etapas: 
I – Inscrição: em que o candidato deverá fornecer informações 
para contato e preencher a ficha de inscrição com dados 
pessoais e profissionais; 
II – Entrevista: para avaliação dos candidatos inscritos, 
até atingir número suficiente para preenchimento das vagas e 
composição do cadastro reserva. 
§ 1º - As inscrições, bem como a avaliação dos candidatos, 
deverão ocorrer preferencialmente no 2º semestre do ano precedente 
ao de realização do processo seletivo. 
§ 2º - No cálculo do número de candidatos inscritos e 
avaliados, necessário para o preenchimento das vagas e a 
composição do cadastro reserva, a que se refere o inciso II deste 
artigo, considerar-se-á, por unidade escolar, a quantidade de 
15 (quinze) vagas de professor e de 3 (três) vagas de gestor, 
observada a relação de 4 (quatro) candidatos por vaga, para as 
escolas que participarão do programa a partir do próximo ano, e 
de 2 (dois) candidatos por vaga, para as escolas já participantes. 
§ 3º - A critério da administração e havendo necessidade 
de completar a composição do cadastro reserva, os demais 
candidatos inscritos e ainda não avaliados deverão, ao longo 
do 1º semestre do ano subsequente ao da inscrição, passar pela 
entrevista do processo seletivo, mediante agendamento prévio. 
§ 4º – O candidato inscrito será pré-classificado, com base 
na análise das informações prestadas e dos dados registrados 
na respectiva ficha de inscrição, sendo de sua inteira responsabilidade 
as implicações de tudo o quanto declarar e/ou registrar. 
§ 5º – No momento da entrevista, o candidato deverá 
apresentar documentos que comprovem suas informações e os 
dados constantes da ficha de inscrição, bem como o registro 



de sua frequência ao trabalho, para cômputo da pontuação de 
assiduidade, conforme estabelece o disposto no inciso I do artigo 
5º desta resolução. 
§ 6º – Caso não se comprove algum dado ou informação 
prestada, o candidato não será credenciado para atuar no Programa 
Ensino Integral. 
Artigo 5º - O processo seletivo de credenciamento de integrantes 
do Quadro do Magistério, de que trata esta resolução, 
será classificatório e deverá considerar: 
I – o comprometimento do profissional, referente à atuação 
no magistério da rede estadual de ensino, avaliado pela análise 
de sua frequência ao trabalho, nos 3 (três) últimos anos letivos, 
contados retroativamente à data-base do processo; 
II – o perfil do profissional para atuação no modelo 
pedagógico e de gestão desenvolvido nas escolas estaduais do 
Programa Ensino Integral, mediante avaliação por competências 
realizada em entrevista. 
§ 1º - A data-base, a que se refere o inciso I deste artigo, 
será sempre o último dia útil do mês imediatamente anterior ao 
da abertura das inscrições para o processo seletivo. 
§ 2º - Observada a escala de 0 (zero) a 25 (vinte e cinco) 
pontos e considerados os 3 (três) últimos anos letivos, a avaliação 
do integrante do Quadro do Magistério dar-se-á na seguinte 
conformidade: 
1 – quanto à assiduidade: com a atribuição de até 5 (cinco) 
pontos, aferidos de acordo com o total de ausências do servidor 
nos 3 (três) últimos anos letivos, observada a tabela de pontos 
constante do Anexo I que integra esta resolução; 
2 – quanto ao perfil: com a atribuição de até 20 (vinte) pontos, 
aferidos de acordo com a análise da compatibilidade do perfil 
do candidato frente ao perfil exigido para o desempenho das 
atribuições relativas ao Regime de Dedicação Plena e Integral. 
§ 3º - Na apuração da frequência do candidato, para pontuação 
da assiduidade, será considerada toda e qualquer ausência, 
exceto as referentes a férias, licença à gestante, licença-paternidade, 
licença-adoção, licença-prêmio e às convocações de 
órgãos centrais ou subsetoriais da Pasta para ações formativas. 
§ 4º - Na análise da compatibilidade do perfil será utilizada 
a avaliação por competências, definidas a partir das premissas 
do Programa Ensino Integral, conforme o estabelecido no Anexo 
II desta resolução, sendo que para cada competência haverá 
aferição de 1 (um) a 4 (quatro) pontos. 
§ 5º - O servidor será classificado com base em sua pontuação 
final, resultante do somatório das pontuações que obtiver 
nas avaliações previstas nos itens 1 e 2 do § 2º deste artigo. 
§ 6º - A classificação dos candidatos dar-se-á pela ordem 
decrescente das respectivas pontuações. 
§ 7º – Em caso de empate na classificação, o desempate 
dar-se-á na seguinte ordem de prioridade: 
1 - pela maior pontuação obtida na avaliação do perfil, a 



que se refere o inciso II deste artigo; 
2 – pela menor quantidade de competências com pontuação 
mínima (igual a 1) na avaliação do perfil, a que se refere o 
inciso II deste artigo; 
3 - pela maior pontuação obtida na classificação do processo 
anual de atribuição de classes e aulas, nos termos da 
legislação pertinente, quando se tratar de seleção de docentes. 
§ 8º - Na unidade escolar que aderir ao Programa Ensino 
Integral e que não possua, no momento da adesão, docentes 
designados nos postos de trabalho de Vice-Diretor de Escola e/ 
ou de Professor Coordenador, o Diretor de Escola selecionado 
poderá indicar, para os referidos postos de trabalho, docentes 
que se encontrem entre os três primeiros classificados nos respectivos 
processos seletivos, relativos a essas funções. 
§ 9º - O procedimento previsto no parágrafo anterior aplicase 
também a situações que possam ocorrer durante o ano letivo, 
em que, por qualquer motivo, seja cessada a designação de um 
docente em algum dos postos de trabalho da unidade escolar 
participante do Programa. 
Artigo 6º - Respeitados os requisitos estabelecidos no artigo 
2º desta resolução, os integrantes do Quadro do Magistério 
que se encontrem em exercício na unidade escolar que aderir 
ao Programa Ensino Integral, sem se eximirem de participar de 
todas as fases do processo seletivo de credenciamento, terão, na 
indicação para atuar pelo Programa na própria escola, prioridade 
sobre candidatos de outras unidades escolares. 
§ 1º - Se o número de servidores, indicados com prioridade 
para atuar na própria escola, for superior ao número de vagas 
do módulo específico, far-se-á, dentre eles, a seleção dos mais 
bem classificados no processo seletivo. 
§ 2º - O servidor que, nos termos do parágrafo anterior, 
deixar de ser selecionado para atuar na própria escola, poderá 
concorrer a vagas em outras unidades escolares do Programa, 
mas sem qualquer prioridade sobre os demais candidatos. 
§ 3º - Caso não seja selecionado nas situações previstas 
nos parágrafos anteriores, o profissional será classificado no 
cadastro reserva, a que se refere o inciso II do artigo 4º desta 
resolução, ficando-lhe mantida a prioridade prevista no caput 
deste artigo, relativamente à nova seleção de candidatos que 
possa vir a ocorrer em sua antiga unidade escolar, desde que não 
tenha declinado de vaga similar em momento anterior. 
§ 4º - Se o profissional, na inscrição para o processo seletivo, 
optar por atuar em funções diversas das que exercia no 
momento da adesão de sua escola ao Programa, concorrerá com 
os demais candidatos, de quaisquer outras unidades escolares, 
em igualdade de condições, sem a prioridade prevista no caput 
deste artigo. 
§ 5º - Somente após 3 (três) anos de atuação pelo Programa 
em uma determinada unidade escolar, o integrante do Quadro 
do Magistério poderá indicar, pelo mesmo Programa, uma nova 



unidade em que pretenda atuar, desde que haja vaga e que não 
se verifique interrupção de exercício na mudança de uma para 
outra escola. 
Artigo 7º - O processo seletivo de credenciamento deverá 
ser realizado pela Diretoria de Ensino, com divulgação por meio 
de edital, a ser publicado no Diário Oficial do Estado e afixado 
em todas as escolas de sua circunscrição. 
Parágrafo único - Deverão constar do edital do processo 
seletivo: 
1 – os requisitos para inscrição; 
2 – as etapas e o cronograma do processo; 
3 – a relação das unidades escolares do Programa Ensino 
Integral. 
Artigo 8º - O Dirigente Regional de Ensino deverá indicar, 
em sua circunscrição, os profissionais que atuarão na avaliação 
dos candidatos. 
§ 1º - Cada banca de avaliação que irá realizar as entrevistas 
deverá ser composta por 2 (dois) profissionais devidamente 
capacitados em orientação técnica específica para este fim. 
§ 2º - Caberá ao Dirigente Regional de Ensino a publicação, 
no Diário Oficial do Estado, dos resultados do processo seletivo 
de credenciamento. 
Artigo 9º - Cada processo seletivo de credenciamento terá 
validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação 
dos resultados correspondentes. 
§ 1º - A abertura de inscrições para realização de novo processo, 
no decorrer do mesmo ano letivo, somente poderá ocorrer 
quando o número de candidatos credenciados, em reserva, for 
insuficiente para o preenchimento das vagas existentes. 
§ 2º - A validade de um processo seletivo, bem como de sua 
classificação, será automaticamente cessada com a publicação 
da classificação de um novo processo, independentemente de 
haver ou não transcorrido o prazo de 12 (doze) meses. 
§ 3º - Esgotadas as possibilidades de preenchimento das 
vagas por profissionais da mesma Diretoria de Ensino e não 
havendo, por qualquer motivo, condições para abertura de novo 
processo, poderão ser considerados os profissionais classificados 
no processo seletivo de outras Diretorias de Ensino, valendo-se 
da mesma pontuação. 
Artigo 10 - Aos professores que atuarem nas escolas estaduais 
do Programa Ensino Integral aplicar-se-ão, no que couber, 
as disposições da legislação que regulamenta o processo anual 
de atribuição de classes e aulas. 
Artigo 11 - A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 
– CGEB e a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – 
CGRH poderão baixar instruções que se façam necessárias ao 
correto cumprimento do disposto na presente resolução. 
Parágrafo único – Os casos omissos serão decididos pela 
Diretoria de Ensino, ouvidas, no que couber, as coordenadorias a 
que se refere o caput deste artigo. 



Artigo 12 - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Resolução SE 3, de 13.1.2012 . 
ANEXOS: 
Anexo I 
Pontuação de Assiduidade 

 
 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portarias do Dirigente Regional de Ensino, 
de 16-9-2013 
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 Prestação de serviços contínuos de telefonia 
comutada nas Unidades Escolares e DER Piracicaba Jurisdicionadas 
a Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, visando atender 
as necessidades das Unidades Escolares e Diretoria, sob área 
de abrangência da Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, os 
funcionários: Kelly Cristiane Corrente, RG 19.224.488 como Pregoeiro; 
Giselle Sodrzeieski, RG 12.693.025 como Subscritor do 
Edital; Giselle Sodrzeieski, RG 12.693.025; 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: 
0055/0068/2013; 
em conformidade com o artigo 3º do Decreto 47.297/2002 
e artigo 7º da Resolução CC-27/2006, para atuar no Pregão 
Eletrônico ATA DE REGISTRO DE PREÇO objetivando a Prestação 
de serviços de alimentação do tipo COFFE BREAK para eventos 
diversos na Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, visando 
atender as necessidades desta Diretoria, 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: 
659/0068/2013; 
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 Prestação de serviços de fornecimento de 
KIT LANCHE nas Unidades Escolares Jurisdicionadas a Diretoria 
de Ensino Região de Piracicaba, visando atender as necessidades 
das Unidades Escolares, sob área de abrangência da Diretoria de 
Ensino Região de Piracicaba, os funcionários: Kelly Cristiane Corrente, 
RG 19.224.488 como Pregoeiro; Giselle Sodrzeieski, RG 
12.693.025 como Subscritor do Edital; Giselle Sodrzeieski, RG 
12.693.025; 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: 874/0068/2013; 
em conformidade com o artigo 3º do Decreto 47.297/2002 
e artigo 7º da Resolução CC-27/2006, para atuar no Pregão 
Eletrônico através de ATA DE REGISTRO DE PREÇO objetivando 
a Prestação de serviços de transporte de passageiros mediante 
fretamento em caráter eventual nas Unidades Escolares Jurisdicionadas 
a Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, visando 
atender as necessidades das Unidades Escolares, 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: 900/0068/2013; 
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 Prestação de serviços de apoio aos 
alunos com deficiência que acarretam dificuldades de caráter 
permanente ou temporário no autocuidador nas Unidades Escolares 
Jurisdicionadas a Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, 
visando atender as necessidades das Unidades Escolares, sob 
área de abrangência da Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, 
os funcionários: Kelly Cristiane Corrente, RG 19.224.488 
como Pregoeiro; Giselle Sodrzeieski, RG 12.693.025 como Subscritor 
do Edital; Giselle Sodrzeieski, RG 12.693.025; 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: 901/0068/2013. 
Convocando, nos termos da Resolução SE 61/2012, c/c 
art. 8º, II, da Resolução SE 58/2011, 1 (um) professor referente 
ao componente curricular de Física de cada unidade escolar 



jurisdicionada por esta DER, para a Orientação Técnica “O 
que são objetos de aprendizagem? Existe isto para a Física?”, 
capacitação Nº 6365/2013, à ser realizada aos 20/09/2013, por 
8horas, das 8:00h às 17: 30h na Diretoria de Ensino de Piracicaba, 
situado à Rua João Sampaio, 666, São Dimas, Piracicaba - SP. 
 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
Portaria da Coordenadora, de 16-9-2013 
Convocando os profissionais abaixo relacionados para 
a “Orientação Técnica do Projeto Currículo+” nos termos do 
artigo 8º, da Resolução SE 58/2011, alterada pela Resolução SE 
43, de 12/04/2012. 
Público Alvo: PCNP participantes do Projeto Currículo Mais 
DE Piracicaba - Marcio Bortoletto Fessel – 28617892 
Dia: 23 e 24/08/2013 - Horário: das 8h30 às 17h30 
Local: EFAP - Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Professores "Paulo Renato Costa Souza" 
Rua João Ramalho, 1546 – Sala 10 – Perdizes/SP 
Programa: 808 
Ação: 5148 (Ensino Fundamental) e 5149 (Ensino Médio) 
Diária/Transporte - responsabilidade das Diretorias de Ensino 
(Capacitação nº 590/2013). 
 
COORDENADORIA DE GESTÃO 
DE RECURSOS HUMANOS 
Portarias da Coordenadora, de 16-9-2013 
Declarando Vago: 
o cargo de Assistente Técnico III, SQC-I-QSE, classificado no 
Gabinete do Secretário, em decorrência do falecimento de Maria 
Teresa Artioli, RG 5.563.282, ocorrido em 5-6-2013; 
o cargo de Assistente Técnico III, SQC-I-QSE, classificado no 
Conselho Estadual de Educação, em decorrência do falecimento 
de Genésio Francisco Mariano da Silva, RG 29.745.082-7, ocorrido 
em 4-9-2013. 
 
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E 
FINANÇAS 
Comunicado 
Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Diretores de Escola 
e Responsáveis pelas Unidades Executoras Beneficiárias dos 
Programas PDDE - Qualidade/2013 – Ensino Médio Inovador 
- ProEMI. 
A Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COFI - de 
acordo com a Resolução CD/FNDE nº 31, de 22 de julho de 2013, 
que trata dos critérios e execução do PDDE Qualidade - ProEMI, 
em cumprimento ao disposto na Lei 11.947, de 16 de Junho de 
2009, comunica que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE/MEC, está efetuando a transferência de recursos 
financeiros do PDDE Qualidade - ProEMI - 2013. 



As condições para recebimento e execução dos recursos do 
PDDE Qualidade – ProEMI - 2013, estão baseados nos Artigos 
1º, 3º, 8º da Resolução CD/FNDE nº 31, de 22 de julho de 2013 e 
Resolução CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013. 
O repasse para o PDDE Qualidade - ProEMI ainda não 
foi efetuado na totalidade das unidades escolares que foram 
aprovadas. 
As escolas devem consultar o site do FNDE – “Liberação 
de Recursos” (www.fnde.gov.br) e o extrato bancário para confirmar 
o recebimento do repasse, atentando para as obrigações 
dos Artigos nºs. 13, 14 e 15 da Resolução CD/FNDE nº 10, de 
18 de abril de 2013. Não confirmando o recebimento, deverão 
continuar consultando até a efetivação do pagamento, adotando 
os mesmos procedimentos. 
Informamos os prazos para execução deste recurso (ProEMI) 
e outras transferências em 2013: 
PDDE Qualidade: (ProEMI, Atleta na Escola, Escola Sustentável 
e Mais Cultura); 
PDDE Estrutura: (Escola Acessível, Água na Escola e Escola 
do Campo) e 
outros programas do PDDE: (PDE Escola e Mais Educação): 
- até 10/12/2013, para execução das despesas na U.E,; 
- até 16/12/2013, para entrega da Prestação de Contas na 
Diretoria de Ensino; 
- até 20/12/2013, para entrega da Prestação de Contas da 
DE na Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE/ 
DRA. 
Obs.: O recurso do ProEMI – 2013, foi transferido para a 
conta bancária do PDDE Qualidade, que poderá somar a outros 
recursos, numa mesma conta. O recurso do ProEMI transferido 
em 2012 (execução em 2013), está na conta bancária do PDDE 
Básico. Portanto são prestações de contas distintas, por conta 
bancária. 
Lembramos que a execução do PDDE Básico, continua em 
vigor os prazos conforme Comunicado COFI, publicado no DOE 
do dia 30/05/2013, seção I. 
 

======================= 
 
Diário Oficial Poder Executivo - Seção II 
terça-feira, 17 de setembro de 2013 
 
Educação 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 16-9- 
2013 
Considerando, nos termos do inciso I do artigo 4º da 
Resolução Conjunta SE/SELJ/SDPcD/SDECT 1, de 22-03-2013 e 
da Portaria Conjunta Cenp/DRHU de 30-5-2006, como efetivo 



exercício os dias em que os professores abaixo relacionados 
participaram dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. 

 

 
 
Designando de acordo com a competência conferida pelo 
§ 2º do artº 5º do Decreto 43.409/98 com fundamento nos artºs. 
4º e 7º do Decreto 43.409/98, com NR do Decreto 57.670/2011, 
para exercer as funções de VICE-DIRETOR DE ESCOLA EM 
SUBSTITUIÇÃO, fazendo jus a 40 horas semanais, o docente 
KATIUSCIA PAULA LEONEL, RG 35.265.887, PEB II, SQF-I-QMSE, 
classificado na EE Prof. Jethro Vaz Toledo, em Piracicaba 
– Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, para exercer as 
funções na EE Dr. Alfredo Cardoso, em Piracicaba, no período de 
04-09-2013 a 30-09-2013, no impedimento de Ines Renata dos 
Santos Tanno, RG 21.347.090, em virtude de estar substituindo 
Diretor de Escola. 
Concedendo o Prêmio de Desempenho Individual – PDI, 
ao servidor abaixo relacionado, nos termos dos artigos 3º e 4º 
da Lei Complementar 1158, de 02-12-2011, combinados com 
o artigo 3º do Decreto 57.781, de 10-02-2012, nos respectivos 
percentuais e datas conforme segue: 



Fernando da Silva Franco, RG 19.573.225, Diretor Técnico I, 
50%, a partir de 10-09-2013. 
Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 
de 16-9-2013 
Autorizando o gozo de 15 dias de Licença Prêmio nos 
termos dos artigos 209 a 213 da Lei 10.261-68, a 
RITA DE CASSIA TOFFANELLI PRATES, RG 8.246.230, PEB 
II, SQC-II-QM, classificada na EE Dr João Conceição, referente 
ao período aquisitivo de 08-10-1998 a 06-10-2003(Certidão 
144/2004 – PULP 527/0068/2004). 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portarias do Diretor de Escola, de 16-9-2013 
EE “Prof. Alcides Guidetti Zagatto 
Autorizando, fruição de Licença Prêmio nos termos dos 
Artigos 209 e 213 da Lei 10261/68, LC.1015/2007, LC.1048/2008 
e artigo 13 da LC. 644/89 e DNG de 22-11-2011 a: Jurema 
Gonçalves Moia, RG 5.262.481, PEBI, SQF-I-QM-SE, 15 dias 
referentes ao período de 07-09-2006 a 05-09-2011, Certidão 
135/2012, PULP 440/0068/2012. . 
EE PROFª CATHARINA CASALE PADOVANI 
Autorizando a fruição de Licença Prêmio nos termos dos 
artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, com redação dada pela LC 
1048/08 de 10/06/08 à Gilcezar de Jesus Rissi RG 17.829.159, 
PEB II, SQC II QM SE, 15 dias referentes ao período de 16-05- 
2001 a 14-05-2006, Certidão 091/2008, Pulp 177/0068/2005. 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 16-9- 
2013 
EE PROF. AUGUSTO SAES 
Retificando o D.O. De 07-09-2013, Pág 64, Executivo – 
Seção II, na Parte em que Concedeu a Fruição de L.Prêmio: Onde 
se Lê Eliana Satyro Borges, Peb. I, Leia-Se Eliana Satyro Borges, 
RG 19.442062, Peb. I.... 
 
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 IALEX 
BARBOSA FURTADO, RG 45684806, 
EE JURACY N.M.FERRACCIU-PROFA, F/N=01-I A PARTIR 
DE 04-09-2013 
MARCIA REGINA BARBOSA MORETTI, RG 12653515, 
EE BAIRRO AGUA BRANCA, F/N=01-I A PARTIR DE 21-08- 
2013 
PROFESSOR EDUCACAO BASICA IICELSO 
ODAIR RIBEIRO, RG 17992025, 
EE MARIA L.S.COSENTINO-PROFA, F/N=01-I A PARTIR DE 



21-08-2013 
EDSON FRANCISCO VICCINO, RG 17991862, 
EE VICENTE LUIS GROSSO, F/N=01-I A PARTIR DE 03-09- 
2013 
FABIO RODRIGO GALENDE, RG 30300066, 
EE JOAO ALVES DE ALMEIDA-PROF, F/N=01-I A PARTIR DE 
03-09-2013 
FRANKLIM DA COSTA GOMES JUNIOR, RG 14244871, 
EE CAROLINA MENDES THAME-PROFA, F/N=01-I A PARTIR 
DE 22-08-2013 
JOSE CARLOS DA FONSECA, RG 54620268, 
EE HELIO PENTEADO CASTRO-PROF, F/N=01-I A PARTIR 
DE 28-08-2013 
LEANDRO ROGERIO ZAMPAULO, RG 40693472, 
EE FELIPE CARDOSO, F/N=01-I A PARTIR DE 02-09-2013 
RITA DE CASSIA BALENA GAIARDO TRAVISANI, RG 
32601136, 
EE AUGUSTO SAES-PROF, F/N=01-I A PARTIR DE 28-08-2013 
VIRGINIA ANTONIETA PESSA, RG 2131676, 
EE CAROLINA MENDES THAME-PROFA, F/N=01-I A PARTIR 
DE 12-09-2013 
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 IREGINALDO 
APARECIDO DE MARIA, RG 16887134, F/ 
N=01-IV, 
EE PEDRO DE MELLO, CTD.255/2013, PUB 10-05-2013, VIG 
03-09-2013 
Extinguindo, COM FUNDAMENTO NO INCISO IV DO 
ARTIGO 8 DA LEI COMPLEMENTAR 1093/2009, o CONTRATO 
POR TEMPO DETERMINADO CELEBRADO COM OS SERVIDORES 
A SEGUIR: 
PROFESSOR EDUCACAO BASICA IISAULO 
DE OLIVEIRA MACHADO, RG 29715307, F/N=01-I, 
EE JOSE DE MELLO MORAES-PROF, CTD.137/2012, PUB 
18-02-2012, VIG 09-09-2013 


