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Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Despachos do Secretário, de 4-10-2013 
Documento: 86/0001/2009 
Interessado: CPP 
Assunto: Afastamento 
Diante dos elementos de instrução que constam dos autos, 
e atendidas as disposições do artigo 69 da Lei nº 10.261/68, 
autoriza, nos termos propostos o afastamento dos profissionais 
da educação do Quadro do Magistério para, nos dias abaixo 
especificados, participarem das atividades promovidas pelo 
Centro do Professorado Paulista – CPP: 
18 de outubro de 2013: “Diálogos interdisciplinares: a 
escola e as questões do nosso tempo”. 
22 e 29 de novembro de 2013: “A prática da avaliação institucional 
pela comunidade escolar: profissionais da educação, 
pais e estudantes”. 
Protocolo: 556/0001/2009 
Interessado: APEOESP 
Assunto: Afastamento 
Diante dos elementos de instrução que constam dos autos, 
e atendidas as disposições do artigo 69 da Lei nº 10.261/68, 
autoriza, nos termos propostos, o afastamento de professores 
para, nos dias abaixo especificados, participarem dos eventos 
promovidos pelo Sindicato de Professores do Ensino Oficial do 
Estado de São Paulo –APEOESP: 
05 de novembro de 2013: - Em Defesa da Escola Pública- 
Fase IV 
Temas: 
- Violências nas escolas; 
- A educação como instrumento de inclusão e sociabilidade: 
e 
- Cultura da violência x Cultura da Paz. 
Documento: 1479/0001/2009 
Interessado: AFUSE 
Assunto: Afastamento 
Diante dos elementos de instrução que constam dos autos, 
e atendidas as disposições do artigo 69 da Lei nº 10.261/68, 
autoriza, o afastamento dos servidores Públicos Estaduais do 
QAE e do QSE para, no dia 18/10 do corrente ano, participarem 
das Atividades Organizativas dos Funcionários Públicos Estaduais 
da Educação, para tratarem dos temas relacionados com o 
cotidiano das Unidades de Trabalho: conjuntura; política educacional; 
violência nas escolas; assédio moral e ética profissional; 
gênero, discriminação racial e aposentados; e DST-AIDS. 
Documento: 1909/0001/2012 
Interessado: APROFFESP 
Assunto: Afastamento 



Diante os elementos de instrução que constam dos autos, 
e atendidas as disposições do artigo 69 da Lei nº 10.261/68, 
autoriza, o afastamento dos Professores de Filosofia, para, no 
dia abaixo especificado, participarem das atividades promovidas 
pela Associação dos Professores da Filosofia e Filósofos do 
Estado de São Paulo: 
- 24 de outubro de 2013 – Pauta: 
- Conjuntura Educacional e condições de trabalho; 
- Perspectivas de uma nova proposta curricular de filosofia 
para o Estado de São Paulo; 
- Relatos e fatos do cotidiano do professor de Filosofia; 
- Temas Filosóficos específicos de interesse regional e 
geral, e 
- Organização dos professores de filosofia e filósofos do 
Estado de São Paulo. 
 
Comunicado 
Instrução Especial - Prêmio Intercâmbio Internacional 
O Secretário da Educação, expede e torna pública a presente 
Instrução Especial, que regerá o processo seletivo do concurso 
referente ao Prêmio Intercâmbio Internacional, nos termos da Lei 
14.923, de 28-12-2012, regulamentada pelo Decreto 59.504, de 
5 de setembro de 2013. 
I – Disposições Preliminares: 
1. O processo seletivo, de que trata esta Instrução, será 
organizado pela Secretaria da Educação, observando-se que: 
a) o processo seletivo, de caráter classificatório, consistirá 
de uma prova objetiva e de uma questão dissertativa, relativas 
a um dos três idiomas estrangeiros: inglês, espanhol ou francês; 
b) caberá à Diretoria de Ensino a coordenação regional do 
processo seletivo, devendo ser designada uma comissão, com 
publicação em portaria no Diário Oficial, que poderá ser integrada 
pelo Dirigente Regional de Ensino, por Supervisores responsáveis 
pelos Centros de Estudos de Línguas - CELs, pelo Professor 
Coordenador do Núcleo Pedagógico de Línguas Estrangeiras 
Modernas e por um professor de cada CEL, de forma a se constituir 
de, no mínimo, três educadores e dois suplentes. 
2. Os critérios utilizados para a definição da quantidade de 
prêmios por Diretoria de Ensino encontram-se no Anexo I, que 
integra esta Instrução. 
3. Os prêmios aos alunos de CELs das Diretorias de Ensino 
serão distribuídos na conformidade do que se discrimina no 
Anexo II, que integra esta Instrução. 
4. As Diretorias de Ensino que aplicarão as provas encontram- 
se relacionadas no Anexo III, que integra esta Instrução. 
5. As etapas do processo seletivo estão previstas no cronograma 
constante do Anexo IV, que integra esta Instrução. 
II – Do Prêmio: 
1. O Prêmio Intercâmbio Internacional consiste de um curso 
intensivo de Espanhol, a se realizar na Argentina, um curso 



intensivo de Francês, a se realizar na França ou de Inglês, a se 
realizar na Inglaterra, visando ao aperfeiçoamento do idioma 
estrangeiro em um dos seguintes tipos de instituição de ensino: 
Universidades, Faculdades, Colleges, sendo essas públicas ou privadas, 
ou, ainda, Escolas de Idiomas, reconhecidas e certificadas 
por instituições competentes no país de destino, com proficiência 
comprovada no ensino do idioma em questão. 
2. A premiação incluirá: 
a) todo o material didático necessário para o curso; 
b) teste inicial de nivelamento linguístico na instituição de 
ensino estrangeira que promoverá o curso; 
c) atividades extracurriculares, realizadas no contraturno 
do curso, e visitas culturais concernentes ao idioma em questão, 
visando a intensificar a imersão sócio-cultural dos participantes, 
pelo uso prático da língua estrangeira; 
d) avaliação final referente ao curso, realizado pela própria 
instituição de ensino estrangeira; 
e) certificado de conclusão do curso, em caso de rendimento 
satisfatório, ou declaração de participação no curso, em caso de 
rendimento insatisfatório. 
3. A premiação incluirá também os seguintes benefícios: 
a) suporte para a obtenção de documentação: 
a.1) passaporte: trâmites e custos para a sua obtenção; 
a.2) visto: trâmites e custos para a sua obtenção, se 
necessário; 
b) seguro-viagem, observadas as exigências do país de 
destino, com cobertura mínima de: assistência médico-hospitalar 
por acidente, de assistência médico-hospitalar por enfermidade, 
de traslado médico, de medicamentos prescritos, de acidentes 
pessoais, invalidez permanente, repatriação, passagem aérea 
de ida e volta para um familiar, bem como de gastos com hotel 
para acompanhante, em caso de acidente ou enfermidade grave, 
de assistência por perda de bagagem, odontologia de urgência 
ou acidente odontológico e, em caso de morte do participante, 
serviços funerários e traslado; 
c) passagens aéreas de ida ao país de intercâmbio e de volta 
ao Brasil, incluindo as taxas de embarque; 
d) hospedagem: 
d.1) acomodação em casa de família, em quarto individual, 
respeitando-se o mix de nacionalidade de, no máximo, 2 (dois) 
brasileiros por casa, com meia-pensão (café da manhã e jantar) 
durante todos os dias da programação; 
d.2) em caso de necessidade de pernoite, antes do embarque 
ou no retorno ao Brasil, será providenciada acomodação em 
hotel, sob supervisão do responsável pelo grupo; 
e) traslados: 
e.1) traslado do aluno da Diretoria de Ensino até o Aeroporto 
Internacional de Guarulhos/SP, na partida; 
e.2) traslado do aluno do Aeroporto Internacional de Guarulhos/ 
SP até a Diretoria de Ensino, no retorno ao Brasil; 



e.3) traslado do Aeroporto do país de intercâmbio até a casa 
de família em que o aluno ficará acomodado; 
e.4) traslado do aluno da casa de família até o Aeroporto do 
país de intercâmbio, no retorno; 
e.5) transporte para as atividades programadas, de acordo 
com a infraestrutura da cidade, podendo ser metrô, ônibus ou 
trens, entre outros meios de transporte; 
f) ajuda de custo: 
f.1) cartão internacional para alimentação, com crédito 
semanal; 
f.2) cartão telefônico com crédito semanal; 
f.3) 2 (dois) vouchers para alimentação: 1 (um) no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos/SP, antes do embarque, e 1 (um) no 
Aeroporto do país de destino, antes do retorno; 
g) serviços: 
g.1) orientação técnica pré-embarque; 
g.2) manual do aluno, com orientações sobre sua participação 
nas atividades programadas; 
g.3) acompanhamento por monitores experientes; 
g.4) plantão - 24 horas, para atendimento pela empresa 
contratada, por e-mail ou por telefone, durante o intercâmbio; 
g.5) 1 (uma) jaqueta térmica; 
g.6) 1 (um) kit-lanche na Diretoria de Ensino, antes da ida 
para o Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP. 
III – Do direito à inscrição: 
1. Poderá se inscrever para o processo seletivo do Prêmio 
Intercâmbio Internacional o aluno do CEL que se encontre, no 
momento de inscrição: 
a) cursando qualquer estágio: 
a.1) a partir do Nível II de Espanhol ou Francês; ou 
a.2) do nível único de estudos de Inglês, desde que, no ano 
de realização do evento, a Diretoria de Ensino esteja mantendo, 
no mínimo, devidamente matriculados e frequentes, 100 (cem) 
alunos nesse idioma; 
b) matriculado e frequente em curso de Ensino Médio das 
escolas públicas estaduais da Secretaria da Educação, inclusive 
na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA. 
2. Como condições escolares exigidas, o aluno deverá: 
a) apresentar frequência mínima de 75% das aulas, em 
todos os estágios do curso realizado no CEL; 
b) apresentar rendimento escolar satisfatório em todos os 
componentes curriculares cursados no Ensino Médio; 
c) ter alcançado média igual ou superior a 7,0 (sete) em 
Língua Inglesa, nos quatro bimestres do curso de Ensino Médio 
no ano letivo anterior ao de realização do processo seletivo, ou 
no semestre anterior, quando se tratar de curso da modalidade 
de EJA. 
IV – Das Inscrições: 
1. A efetivação da inscrição do candidato implicará sua 
ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 



nesta Instrução Especial, em relação às quais não poderá se 
alegar ignorância ou desconhecimento. 
2. A inscrição dar-se-á mediante o correto preenchimento 
da Ficha de Inscrição e entrega de toda documentação exigida 
no item 6. 
3. Não será cobrada qualquer taxa de inscrição para participação 
neste prêmio. 
4. O período de inscrições será de 3/10 a 11-10-2013, 
iniciando-se às 8 horas do dia 3/10/2013 e encerrando-se às 
12 horas do dia 11-10-2013 (horário oficial de Brasília), não 
podendo ser aceita qualquer outra forma de inscrição que não 
seja a estipulada nesta Instrução. 
5. A inscrição deverá ser efetuada na unidade do CEL em 
que o aluno se encontra matriculado. 
6. Além da Ficha de Inscrição, disponível nos CELs participantes, 
os candidatos deverão entregar os seguintes documentos: 
a) carta de anuência do diretor da escola de origem do candidato 
autorizando a participação no processo seletivo; 
b) 1(uma) foto 3x4; 
c) cópia de um dos seguintes documentos de identificação: 
Carteira e/ou Cédula de Identidade expedida pela Secretaria de 
Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, 
pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelo Ministério das Relações 
Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Certificado 
de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, 
na forma da Lei 9.503/97), sendo que o documento RA 
do aluno não é válido para esse processo. 
d) cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF da Receita 
Federal; 
e) termo de compromisso e autorização do representante 
legal do aluno, disponível no CEL, autorizando-o a participar 
em todas as fases do programa, acompanhado de cópia de 
documento de identificação oficial do representante legal, para 
conferência da assinatura; 
f) cópia simples dos boletins do curso regular referentes 
aos 4 (quatro) bimestres escolares do ano anterior para alunos 
do Ensino Médio regular ou dos 2 (dois) últimos bimestres 
escolares do semestre letivo anterior, no caso de alunos matriculados 
na EJA; 
g) original do histórico escolar do CEL, atualizado. 
2. O candidato somente poderá se inscrever para o intercâmbio 
em país com o mesmo idioma que ele cursa no CEL; 
3. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos 
itens anteriores implicará o cancelamento da inscrição do candidato, 
a qualquer tempo em que a irregularidade seja verificada. 
4. A Secretaria da Educação reserva-se o direito de excluir 
do processo seletivo o candidato que não preencher o documento 
oficial de forma completa e correta ou que venha a fornecer 
dados inverídicos. 



V – Da organização do processo seletivo 
1. O processo seletivo será realizado pela Diretoria de 
Ensino, que classificará os alunos que estiverem, no momento 
da inscrição, cursando, nos CELs, o idioma objeto da prova, 
observando-se que caberá: 
1.1 - à direção da unidade escolar onde funciona o CEL: 
a) divulgar as informações sobre o Prêmio aos alunos; 
b) disponibilizar as fichas e os termos que deverão ser 
entregues preenchidos pelo aluno no ato da inscrição: Ficha de 
Inscrição, Carta de Anuência do Diretor da Unidade Escolar de 
origem; Termo de Compromisso e Autorização do responsável 
para a participação do aluno; 
c) responsabilizar-se pelo processo de inscrição e recebimento 
de todos os documentos solicitados aos candidatos; 
d) enviar, até 11-10-2013, após às 12 horas, todas as Fichas 
de Inscrição, a documentação completa e as Planilhas de Consolidação 
à Comissão da Diretoria de Ensino. 
1.2 – à Comissão da Diretoria de Ensino: 
a) divulgar as informações recebidas sobre o Prêmio aos 
CELs; 
b) receber, analisar, avaliar e validar as inscrições enviadas 
pelos CELs; 
c) definir e informar à Comissão Especial e aos inscritos o 
local onde a prova será realizada; 
d) elaborar e divulgar, na Diretoria e nos CELs, a relação dos 
candidatos aptos a participar da prova, em ordem alfabética; 
e) organizar a aplicação e a correção das provas disponibilizadas 
pela Comissão Especial; 
f) elaborar e divulgar a lista dos alunos selecionados e dos 
alunos habilitados a suplente, por destino; 
g) analisar possíveis recursos decorrentes da divulgação 
da lista de alunos selecionados e dos habilitados a suplentes, 
por destino; 
h) elaborar e encaminhar a lista definitiva dos alunos 
selecionados e dos alunos habilitados a suplentes, por destino, 
para a Comissão Especial, via e-mail: see.mobilidade@edunet. 
sp.gov.br; 
i) providenciar publicação em Diário Oficial, da lista definitiva 
dos alunos selecionados e dos habilitados a suplente em sua 
região, por destino, em ordem decrescente da pontuação obtida; 
j) enviar à Comissão Especial a documentação completa, 
lista de presença, cadernos de provas, folhas de resposta, e 
Planilhas de Consolidação dos alunos selecionados e dos habilitados 
a suplentes, como segue: 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
Praça da República, 53 – Centro 
CEP 01045-903 – São Paulo / SP. 
A/C Assessoria de Relações Internacionais do Gabinete do 
Secretário 
2º andar - Sala 206 



k) acompanhar a videoconferência organizada pela Comissão 
Especial e mobilizar os CELs e seus alunos na participação 
do prêmio, via streaming, em data a ser definida, onde serão 
dadas orientações pré-embarque; 
1.2 recepcionar na Diretoria de Ensino o grupo de alunos 
premiados no dia da partida e no retorno ao Brasil. 
1.3 – à Comissão Especial: 
a) organizar, coordenar e acompanhar as ações do processo 
de premiação; 
b) acompanhar o processo de divulgação, inscrição e seleção 
dos alunos; 
c) divulgar a premiação junto às Diretorias de Ensino por 
meio de comunicados e videoconferências; 
d) dirimir dúvidas sobre o Prêmio pelo e-mail: see.mobilidade@ 
edunet.sp.gov.br; 
e) elaborar e disponibilizar as fichas, termos, e provas necessárias 
ao processo seletivo; 
f) receber as provas, os documentos, e as Planilhas de Consolidação 
relativos aos alunos selecionados e aos habilitados a 
suplente, enviada pela Diretoria de Ensino; 
g) classificar os alunos habilitados a suplentes, em nível 
estadual, e em ordem decrescente de pontuação, por destino; 
h) elaborar e providenciar publicação em Diário Oficial da 
lista definitiva de suplentes; 
i) julgar casos de desistência. 
2. Quanto à análise da inscrição pelo CEL e pela Diretoria de 
Ensino, deverá se observar que: 
a) a análise da inscrição consistirá da verificação da 
totalidade da documentação apresentada pelo candidato no 
momento da inscrição; 
b) será considerado apto o aluno que entregar a totalidade 
da documentação e preencher corretamente a Ficha de Inscrição 
e demais documentos; 
c) será considerado desclassificado o candidato que não 
entregar a totalidade da documentação exigida nesta Instrução 
e/ou não preencher corretamente a ficha de inscrição e demais 
documentos. 
3. Quanto à organização e à aplicação das provas, observarse- 
á que: 
a) a Comissão da Diretoria de Ensino deverá indicar e divulgar 
o local onde deverão ser aplicadas as provas; 
b) a Comissão da Diretoria de Ensino deverá formar turmas, 
por destino, de até 30 (trinta) alunos considerados aptos para a 
aplicação das provas, informando esse número, até 16-10-2013, 
à Comissão Especial da Secretaria da Educação; 
c) a Comissão da Diretoria de Ensino deverá organizar, 
gerenciar e acompanhar a aplicação das provas com o responsável 
pelo local escolhido; 
d) as provas deverão ser enviadas pela Comissão Especial 
aos cuidados da Comissão da Diretoria de Ensino, de acordo 



com o número de alunos, por destino, e respectivas turmas, na 
conformidade dos dados fornecidos pela Diretoria de Ensino; 
e) constitui matéria de inteira responsabilidade da Comissão 
da Diretoria de Ensino, o zelo, a confidencialidade e a 
correta aplicação das provas e das listas de presença, que deve 
estar de acordo com as listas dos candidatos aptos a realização 
das provas; 
f) os envelopes das provas, após a leitura do manual de aplicação, 
deverão ser abertos somente na frente dos candidatos, e, 
a seu final, novamente lacrados, na presença dos 3 (três) últimos 
candidatos, para envio à Diretoria de Ensino. 
4) Sobre a natureza da prova, deve-se verificar que: 
a) a prova terá caráter classificatório, consistindo de 20 
(vinte) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
cada, sobre o idioma do país de destino, e de uma questão 
dissertativa, que visa a avaliar a capacidade de expressão do 
aluno na modalidade escrita e no uso da norma-padrão em 
Língua Portuguesa; 
b) O candidato, com base em instruções fornecidas na 
prova, deverá produzir, na questão dissertativa, um texto em 
prosa, de, no máximo, 250 (duzentos e cinquenta) palavras, 
em Língua Portuguesa, que deverá se destacar pela coerência 
e coesão. 
5) Quanto à correção da prova e a questões de pontuação e 
desempate, observar-se-á que: 
a) a Comissão da Diretoria de Ensino deverá coordenar, 
acompanhar e compor a banca de correção de provas, corrigindo- 
as, certificando a contagem dos pontos na prova objetiva e a 
correção na questão dissertativa; 
b) serão corrigidas as questões dissertativas somente dos 
candidatos que acertarem pelo menos 50% da prova objetiva 
e somente serão corrigidas as provas dissertativas dos candidatos 
que não atingirem esse percentual, quando o número de 
prêmios estabelecidos para o idioma na Diretoria de Ensino for 
superior ao número de candidatos; 
c) será atribuído 1 (um) ponto para cada acerto nas questões 
objetivas, totalizando, no máximo, 20 (vinte) pontos; 
d) a questão dissertativa deverá ser corrigida por 2 (dois) 
integrantes da banca, sendo que, em caso de ocorrer discrepância 
de mais de 20% entre a menor e a maior das notas concedidas, 
a prova deverá ser corrigida por um terceiro profissional; 
e) a questão dissertativa será avaliada em uma escala de 0 
(zero) a 10 (dez) pontos, discriminando-se a pontuação máxima 
por quesito, na seguinte conformidade: 
e.1) 1,5 (um ponto e meio) para a adequação ao tema; 
e.2) 2,5 (dois pontos e meio) para a adequação discursiva; 
e.3) 2,5 (dois pontos e meio) para a adequação linguística; 
e.4) 2,0 (dois pontos) para as marcas de autoria; e 
e.5) 1,5 (um ponto e meio) para as convenções da escrita; 
f) será atribuída nota zero à questão dissertativa quando: 



f.1) for assinada fora do local apropriado; 
f.2) for escrita a lápis, em parte ou na totalidade; 
f.3) estiver em branco; 
f.4) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível; 
f.5) fugir ao tema da questão proposta; 
g) todos os cálculos relativos aos resultados das provas 
serão realizados com duas casas decimais, arredondando-se 
para o centésimo maior sempre que a terceira casa decimal for 
igual ou superior a cinco; 
h) a pontuação final do candidato do processo seletivo 
obter-se-á pela soma de pontos obtidos na prova objetiva e na 
questão dissertativa; 
i) para fins de desempate, aplicar-se-ão, nessa ordem, os 
seguintes critérios: 
i.1) maior pontuação obtida na questão dissertativa em 
Língua Portuguesa; 
i.2) maior índice de frequência nas aulas do CEL, desde o 
ingresso no curso; 
i.3) maior rendimento nas avaliações do curso do CEL, 
desde seu ingresso e na conformidade da média das notas 
obtidas; 
j) persistindo o empate, a Comissão da Diretoria de Ensino 
deverá comunicar à Comissão Especial que efetuará, via telefone, 
uma entrevista com os candidatos em questão; 
k) a classificação dos candidatos far-se-á pela ordem 
decrescente das pontuações obtidas, devendo a Comissão da 
Diretoria de Ensino providenciar a publicação, no Diário Oficial 
do Estado, da relação dos candidatos aprovados, por ordem 
de classificação, discriminados por país de destino e fazendo 
constar o nome completo do aluno, os pontos da parte objetiva, 
os pontos da questão dissertativa e a respectiva pontuação final. 
6. Na seleção dos candidatos habilitados a serem suplentes, 
deverá se verificar que: 
a) cada Diretoria de Ensino deverá selecionar, além do total 
de alunos correspondente ao número de prêmios a ela destinada, 
1 (um) aluno, por país de destino, habilitado a ser suplente; 
b) o candidato habilitado à suplência será aquele classificado 
imediatamente abaixo do último candidato premiado na lista 
de classificação por país de destino; 
c) a Diretoria de Ensino publicará no Diário Oficial do 
Estado, juntamente com a lista dos candidatos selecionados, a 
relação dos candidatos habilitados à suplência, discriminados 
por país de destino. 
VI - Do conteúdo programático: 
1. Em termos de conhecimentos, habilidades e competências 
linguísticas, nos idiomas espanhol, francês e inglês, esperase 
que os candidatos sejam capazes de: 
a) ler e entender textos simples de uso corrente, tais como 
narrativas, descrições, anúncios, folhetos, tabelas com horários 
e mensagens pessoais, captando ideias centrais e detalhes 



significativos; 
b) reconhecer e usar o vocabulário dos campos lexicais 
relativos a relações familiares, alimentação e saúde, cidades e 
países, nacionalidades, esportes, ambiente doméstico e escolar, 
trabalho e profissões, moradias e edificações, talentos e 
habilidades, expressões temporais, quantificadores, expressões 
monetárias, cores, roupas e calçados, estabelecimentos comerciais 
e de serviços; 
c) reconhecer e usar estruturas e itens gramaticais como 
artigos, adjetivos, possessivos, conectivos, pronomes, advérbios 
e locuções adverbiais, reposições, formas interrogativas, formas 
comparativas e superlativas, tempos verbais, verbos auxiliares, 
conjunções, orações subordinadas e coordenadas, conforme 
usados em situações de comunicação básica; 
2. Serão avaliados na correção na questão dissertativa, 
a capacidade de fundamentação e conclusão, a clareza da 
exposição e o domínio da norma culta na modalidade escrita 
em Língua Portuguesa. 
VII – Da realização das Provas: 
1. As provas do processo seletivo serão aplicadas no dia 
20-10-2013, às 14 horas, na mesma data e horário em todas as 
regiões, listadas no Anexo III desta instrução. 
2. A prova terá a duração de 3 (três) horas. Ao candidato só 
será permitida a realização da prova na respectiva data, local e 
horários previamente definidos. 
3. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de 
transcorrido o tempo mínimo de uma hora e trinta minutos da 
duração da prova, levando consigo somente o espelho fornecido 
para conferência da prova objetiva realizada. 
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para 
as provas, com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos, 
munido de: 
a) original de um dos seguintes documentos de identificação: 
Carteira e/ou Cédula de Identidade expedida pela Secretaria 
de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, 
pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelo Ministério das Relações 
Exteriores; b) Cédula de Identidade para Estrangeiros; Certificado 
de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, 
na forma da Lei 9.503/97); 
c) caneta de tinta azul ou preta, lápis preto 2 e borracha. 
5. A identificação especial, que compreende coleta de dados 
e de assinaturas em formulário próprio, será exigida: 
a) do candidato impossibilitado de apresentar, no dia de 
realização das provas, documento de identidade original, por 
motivo de perda, roubo ou furto, documento que ateste o registro 
da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo 
30 (trinta) dias; 
b) do candidato cujo documento de identificação gere 
dúvidas quanto à fisionomia, assinatura ou à condição de conservação 



do documento. 
6. Não será admitido na sala ou no local de provas o 
candidato que se apresentar após o horário estabelecido para 
o seu início. 
7. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, 
nem aplicação das provas fora do local, sala, data e horário 
preestabelecidos. 
8. O candidato não poderá alegar desconhecimento sobre a 
realização das provas como justificativa de sua ausência. 
9. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou 
sugestão deverá chamar pela coordenação no local em que 
estiver prestando as provas. 
10. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação das provas em virtude de afastamento do candidato 
da sala ou local de provas, por qualquer motivo. 
11. A verificação e a conferência do material entregue pela 
Secretaria da Educação, para a realização das provas são de 
responsabilidade do candidato. 
12. O telefone celular, durante a aplicação das provas, 
deverá permanecer desligado. 
13. Durante as provas, não será permitida, sob pena de 
eliminação do processo seletivo, qualquer espécie de consulta a 
dicionários, livros, manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo 
de pesquisa, uso de calculadora, aparelhos sonoros, BIP, pager, 
walkman, gravador e/ou qualquer outro tipo de receptor e emissor 
de mensagens, bem como, uso de telefone celular, protetor 
auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol. 
14. Será eliminado, ainda, do processo seletivo o candidato 
que: 
a) não comparecer às provas, seja qual for o motivo; 
b) apresentar-se fora de local, data e/ou do horário previamente 
estabelecido; 
c) deixar de apresentar o documento de identificação conforme 
o previsto no item 4, “a”, acima. 
d) ausentar-se da sala ou do local de provas sem o acompanhamento 
de um fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato 
ou terceiros, verbalmente ou por escrito; 
f) utilizar meios ilícitos para a realização das provas; 
g) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação das 
provas, fornecido pela Secretaria da Educação; 
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo 
porte. 
15. Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo 
candidato antes do início da prova, e acomodados em local 
a ser indicado pelos fiscais de sala durante todo período de 
permanência dos candidatos no local de prova: 
a) no caso de qualquer aparelho tocar, o candidato será 
eliminado do certame sem direito a recurso, sendo considerados 



nulos todos os atos praticados; 
b) os aparelhos deverão permanecer desligados até a saída 
do candidato do local de realização das provas. 
16. da prova objetiva: 
a) na prova objetiva o candidato deverá observar, total 
e atentamente, os itens anteriores, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento; 
b) no ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá 
a folha de respostas e o caderno de questões; 
c) a folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade 
do candidato, é o único documento válido para a 
correção e deverá ser entregue, no final da prova, ao fiscal de 
sala, juntamente com o caderno de questões; 
d) em hipótese alguma, haverá substituição da folha de 
respostas por erro do candidato; 
e) o candidato deverá transcrever as respostas para a folha 
de respostas, com caneta azul ou preta, bem como assinar no 
campo apropriado; 
f) os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente 
na folha de respostas serão de inteira responsabilidade do 
candidato; 
g) não será computada questão com emenda ou rasura, 
ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha 
mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta; 
h) não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar 
prejuízo ao desempenho do candidato; 
i) após o término do prazo previsto para a duração da prova, 
não será concedido tempo adicional para o candidato continuar 
respondendo questão ou procedendo à transcrição para a folha 
de respostas; 
j) o gabarito das questões da prova será publicado no Diário 
Oficial, a partir do primeiro dia útil após a aplicação das provas. 
17. Da Questão Dissertativa: 
a) a questão dissertativa será realizada em caderno próprio, 
e ocorrerá no mesmo local, data, e período da prova objetiva, 
devendo o candidato observar, total e atentamente, os itens 
constantes “Da realização das provas” e seus subitens, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento; 
b) a redação deverá ser manuscrita, em letra legível, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 
c) a folha de texto definitivo será o único documento válido 
para avaliação da redação; 
d) a folha para rascunho será de preenchimento facultativo 
e não será considerada para a avaliação da redação. 
VIII – Da classificação: 
1. os candidatos serão classificados por destino, em nível 
regional, de acordo com a distribuição de prêmios por Diretoria 
de Ensino, em ordem decrescente de pontuação obtida, em lista 
de classificação final a ser publicada no Diário Oficial; 



2. seja qual for o motivo alegado, não haverá vista de prova. 
IX – Dos Recursos: 
1. o recurso de candidato deverá ser protocolado no CEL em 
que está matriculado; 
2. os integrantes da Comissão da Diretoria de Ensino, usufruirão, 
em cada etapa do processo seletivo, de plena autonomia 
de julgamento de eventuais recursos, sendo a única instância, 
cabendo-lhe analisar e deliberar sobre os recursos, em até 48 
horas, após a divulgação da lista dos alunos selecionados; 
3. a pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será 
atribuída a todos os candidatos participantes da prova objetiva; 
4. no caso de provimento do recurso interposto, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo 
candidato, bem como a classificação geral; 
5. o recurso interposto deverá apresentar embasamento e 
se apresentado fora do prazo estipulado nesta instrução especial 
não será considerado; 
6. não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso 
X – Do suplente: 
1. conforme o item V, subitem 6, serão selecionados, em 
nível de Diretoria de Ensino, 1 (um) aluno habilitado a suplente 
para cada destino, além do total de alunos que corresponde ao 
número de prêmios a ela destinada. 
2. os candidatos indicados pela Diretoria de Ensino como 
habilitados a suplentes, serão classificados em nível estadual, 
pela Comissão Especial, após a divulgação final dos premiados 
por Diretoria de Ensino, em ordem decrescente de pontuação 
e por destino, utilizando os mesmos critérios de desempate 
previstos no item V, subitem 5 “i”; 
3. serão classificados, em nível estadual, com publicação 
em Diário Oficial, como suplentes 10 (dez) candidatos para a 
Argentina, 5 (cinco) candidatos para França e 5 (cinco) candidatos 
para a Inglaterra. 
4. na impossibilidade de embarque do aluno selecionado 
pela Diretoria de Ensino, e, ocorrendo essa desistência em até 
10 (dez) dias antes da data prevista para o embarque, a vaga 
passará automaticamente para o suplente classificado para o 
mesmo país de destino; 
5. a Comissão Especial irá contatar os alunos suplentes que 
deverão confirmar a participação por e-mail ou via telefônica 
à Comissão Especial em, no máximo, 24 horas após contato; 
6. caso o suplente não responda ao contato no prazo 
estabelecido, ou declare a desistência, ele perderá o Prêmio, e a 
Comissão Especial entrará em contato com o próximo suplente, 
na ordem de classificação; 
7. não caberá qualquer tipo de contestação ao suplente que 
não for contatado pela Comissão Especial para assumir vaga de 
classificado para o prêmio e não terá direito a qualquer tipo de 
arguição posterior ao final do evento; 
8. a lista de suplentes somente será válida para os embarques 



previstos nesta Instrução. 
XI – Da desistência: 
1. deverá ser dada ciência ao aluno, no momento de sua 
inscrição que, em caso da Comissão Especial vir a considerar o 
motivo apresentado como injustificável, o aluno ou seu responsável 
deverá ressarcir o valor do prêmio; 
2. a Comissão da Diretoria de Ensino deverá orientar os 
candidatos ao prêmio a preencher o Termo de Desistência, onde 
apresentará, por escrito, sua justificativa; 
3. o Termo de Desistência será encaminhado à Comissão 
Especial que avaliará e julgará a justificativa apresentada; 
4. em caso de desistência anterior ao embarque, o participante 
perderá definitivamente o direito ao prêmio e, independentemente 
de haver suplente apto a embarcar em seu lugar, 
haverá ressarcimento proporcional ao valor do prêmio até 
então gasto, por parte do participante ou do responsável, caso a 
Comissão Especial considere a desistência injustificável. 
5. o aluno que desistir do prêmio durante sua participação, 
somente retornará ao Brasil mediante a autorização dos responsáveis, 
devendo haver ressarcimento da totalidade do valor 
do prêmio, por parte do participante ou do responsável, caso a 
Comissão Especial considere a desistência injustificável. 
6. o selecionado desistente não poderá pleitear qualquer 
outro benefício, em substituição ao prêmio. 
7. o valor do prêmio, por aluno e país de destino será divulgado, 
oportunamente; 
8. caso a Diretoria de Ensino não consiga distribuir todos 
os prêmios disponibilizados, a Comissão da Diretoria de Ensino 
deverá comunicar à Comissão Especial, que fará a redistribuição 
das vagas às demais Diretorias de Ensino, de acordo com o 
número de alunos matriculados no(s) respectivo(s) CEL(s); 
XII – Da Desclassificação: 
1. será considerado desclassificado o candidato que, ao 
longo do processo de inscrição e seleção, incorrer nas seguintes 
situações: 
a) deixar de apresentar a totalidade da documentação 
exigida desde a inscrição até ao embarque; 
b) não realizar uma das fases do processo de seleção; 
c) apresentar documentação cujas informações sejam inverídicas; 
d) utilizar-se de qualquer meio ilícito para a realização das 
provas no processo seletivo; 
e) não cumprir os prazos estabelecidos e/ou não atender às 
solicitações da Comissão Especial do Programa; 
f) ter o visto negado. 
XIII – Das obrigações do premiado: 
1. os alunos selecionados participarão somente uma única 
vez do Prêmio, devendo assumir a responsabilidade e tomar 
ciência de que: 
a) viajarão sem acompanhante familiar, afora a assistência 
daqueles designados pelo Programa; 



b) deverão acompanhar o grupo e o Monitor designado, em 
todas as atividades propostas; 
c) representarão a Secretaria da Educação em qualquer 
evento referente ao Programa e em todas as fases de sua participação, 
respeitando a cultural local; 
d) cumprirão todos os compromissos de embarque e desembarque 
estabelecidos; 
e) deverão ser pontuais, assíduos e participativos no curso e 
nas respectivas atividades propostas; 
f) divulgarão sua experiência através de relato a ser apresentado 
no CEL, unidade escolar ou diretoria de ensino, com 
duração, de no mínimo, 01 (uma) hora, no ano subsequente à 
participação no Prêmio; 
g) participarão de videoconferência promovida pela Comissão 
Especial, após a participação no Programa; 
h) participarão de entrevistas promovidas pela Secretaria 
da Educação; 
i) divulgarão, durante sua experiência no exterior, através de 
mensagens postadas em rede social indicada pela Secretaria da 
Educação, conteúdo restrito a aspectos pedagógicos abordados 
no curso e à diversidade cultural, desprovidos de conotação 
preconceituosa ou desrespeitosa. 
XIV – Da homologação: 
O resultado final do processo seletivo será homologado 
pelo Secretário da Educação, publicada no Diário Oficial, após 
a confirmação dos premiados pelas Diretorias de Ensino e dos 
suplentes pela Comissão Especial. 
XV – Disposições Finais: 
1. a Administração poderá anular todos os atos decorrentes 
da participação do candidato no processo de seleção, a qualquer 
tempo, caso venha a ser comprovada qualquer irregularidade; 
2. o prazo de validade deste processo seletivo é de apenas 
de um evento de Premiação, contado a partir da publicação de 
sua homologação; 
3. as despesas relativas à inscrição e à participação do 
candidato à prova do processo de seleção correrão às expensas 
do próprio candidato; 
4. a Secretaria da Educação se exime das despesas decorrentes 
de viagens e estadas dos candidatos para comparecimento 
no Processo Seletivo e de documentos/objetos esquecidos ou 
danificados no local ou sala de provas; 
5. distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos 
e, na hipótese de serem verificadas falhas de impressão, a 
Comissão da Diretoria de Ensino, antes e durante a prova, providenciará/ 
estabelecerá: 
a) substituição dos Cadernos de Questões defeituosos; 
b) leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando um 
Caderno de Questões completo, caso não haja número suficiente 
de Cadernos para a devida substituição; 
c) prazo para compensação do tempo usado para regularização 



do caderno, se a ocorrência for verificada após o início 
da prova. 
6. toda menção a horário nesta instrução e em outros atos 
dela decorrente terá como referência o horário oficial de Brasília. 
7. as ocorrências não previstas nesta instrução, os casos 
omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter 
irrecorrível, pela Comissão Especial do Prêmio da Secretaria 
da Educação. 
8. Os embarques dos premiados estão previstos para 
dezembro de 2013 e janeiro de 2014, conforme Anexo II, estando 
sujeito a alteração em razão do processo de contratação do 
curso ou necessidade da Administração. 
9. Para os alunos selecionados, após o processo seletivo, 
será solicitado o preenchimento de Ficha Médica e Termo de 
Autorização de Uso de Imagem, Voz e Texto, fornecidos pela 
Comissão Especial. 
Anexo I – Critérios utilizados para distribuição dos prêmios 
por Diretoria de Ensino 
Para a distribuição das vagas foi considerada a quantidade 
de alunos por DE, de acordo com o cadastro de aluno data-base 
de Abril/2013, que representa maior estabilidade na constituição 
de turmas do CEL com relação a rematrículas e transferências: 
a) ESPANHOL: Diretorias de Ensino que atendem a partir de 
100 alunos em estágios de nível II; 
b) FRANCÊS: Diretorias de Ensino que atendem a partir de 
30 alunos em estágios de nível II; 
c) INGLÊS: Diretorias de Ensino que atendem a partir de 100 
alunos matriculados e frequentes. 
Desta maneira, foi realizada a distribuição das 356 da 
seguinte forma: 
1) ESPANHOL: 
Há 11.928 alunos matriculados no Nível II deste idioma, 
em todo o estado. De acordo com a quantidade de alunos por 
Diretoria de Ensino serão oferecidas: 
a) 75 (setenta e cinco) vagas: 5 (cinco) vagas para cada uma 
das 15 (quinze) Diretorias de Ensino que atendem entre 200 a 
299 alunos: Araçatuba, Araraquara, Barretos, Birigui, Centro Sul, 
Guaratinguetá, Jales, Jaú, Leste 5, Mauá, Mogi das Cruzes, Presidente 
Prudente, Santo André, Sumaré e Votorantim; 
b) 60 (sessenta) vagas: 10 (dez) vagas para cada uma 
das 6 (seis) Diretoria de Ensino que atendem entre 300 e 399 
alunos: Carapicuíba, Franca, São José do Rio Preto, Sorocaba, 
Sul 3 e Suzano; 
c) 17 (dezessete) vagas para a DE Leste 1 que atende mais 
de 500 alunos dentro dos critérios do Programa; 
d) 26 (vinte e seis) vagas: 13 (treze) vagas para duas 
Diretorias de Ensino que atendem entre 400 e 499 alunos: São 
Bernardo do Campo e São Vicente; 
e) 78 (setenta e oito) vagas: 3 (três) vagas para cada uma 
das 26 Diretorias de Ensino que atendem entre 100 e 190 



alunos: Assis, Avaré, Bauru, Caieiras, Catanduva, Centro, Centro- 
Oeste, Fernandópolis, Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, Itu, José 
Bonifácio, Leste 3, Marília, Mogi Mirim, Norte 2, Osasco, Penápolis, 
Piracicaba, Registro, São Carlos, São José dos Campos, Sul 
2, Taquaritinga, Taubaté, Votuporanga. 

 

 

 
 

 
Anexo III - Diretorias de Ensino que aplicarão as provas: 
a) Espanhol: Araçatuba, Araraquara, Assis, Avaré, Barretos, 



Bauru, Birigui, Caieiras, Carapicuíba, Catanduva, Centro, Centro- 
Oeste, Centro-Sul, Fernandópolis, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos 
Norte, Guarulhos Sul, Itu, Jales, Jaú, José Bonifácio, Leste 1, 
Leste 3, Leste 5, Marília, Mauá, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, 
Norte 2, Osasco, Penápolis, Piracicaba, Presidente Prudente, 
Registro, Santo André, São Bernardo do Campo, São Carlos, São 
José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente, Sorocaba, 
Sul 2, Sul 3, Sumaré, Suzano, Taquaritinga, Taubaté, Votorantim, 
Votuporanga. 
b) Francês: Centro, Centro Sul, Itapecerica da Serra, Leste 3, 
Osasco, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Sorocaba, 
Sul 2, Suzano. 
c) Inglês: Araçatuba, Araraquara, Botucatu, Bragança Paulista, 
Caieiras, Carapicuíba, Centro Sul, Fernandópolis, Franca, 
Guaratinguetá, Itapecerica da Serra, Itapeva, Itapevi, Itu, Jales, 
Jaú, José Bonifácio, Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 5, Lins, 
Marília, Osasco, Ourinhos, Penápolis, Piracicaba, Piraju, Presidente 
Prudente, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João 
da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José do Campos, São 
Roque, São Vicente, Sorocaba, Sul 1, Sul 3, Sumaré, Taquaritinga, 
Votorantim. 
Anexo IV – Cronograma 
1. CEL: Data 
Divulgação do Programa: A partir do dia 25/9 
Inscrições, recebimento e conferência de documentos: Até 
dia 11/10 
Encaminhamento dos documentos e Planilhas de Consolidação 
dos alunos inscritos, para a Diretoria de Ensino: 11/10 
2. DE 
Formação da Comissão da Diretoria de Ensino: 7/10 
Seleção do local de aplicação da avaliação: 7/10 
Recebimento e análise da documentação encaminhada pelo 
CEL: 11/10, após as 12h 
Previsão da divulgação da lista de candidatos aptos a participar 
da prova: 16/10 
Aplicação e correção da prova: 20/10, às 14h 
Análise e deliberação de recursos: 29 e 30/10 
Envio, via e-mail, da lista definitiva dos premiados para a 
SEE 31/10 
Encaminhamento dos Documentos, Provas e Planilhas de 
Consolidação de Documentos dos alunos selecionados e habilitados 
a suplentes, para a SEE 1º/11 
Previsão de divulgação da lista definitiva de selecionados e 
habilitados a suplentes, por idioma: A partir do dia 31/10 
3. Comissão Especial SE 
Recebimento, via e-mail, da lista definitiva para a SEE 31/10 
Recebimento dos Documentos, Provas e Planilhas de Consolidação 
dos alunos selecionados e habilitados a suplentes, 
enviados pela Diretoria de Ensino.: 1º/11 
Previsão da divulgação, em Diário Oficial, da lista definitiva 



de Suplentes: 6/11 
 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Termo de Convênio 
Processo: 1090/0068/2012 
Parecer da Consultoria Jurídica nº 2758/2012 
Parecer CEE nº 558/2012 
Autorização do Governador: Decreto 48.631, de 11.05.2004 
Convenentes: Secretaria de Estado da Educação e a Prefeitura 
do Município de Piracicaba 
Objeto: Convênio para transferência de recursos financeiros 
destinados a auxiliar a manutenção de Programa de Transporte 
de Alunos da Rede Estadual de Ensino. 
Período: 2013 
Valor Total: R$ 9.246.898,00,00, sendo R$ 6.935.173,50 em 
recursos estaduais e R$ 2.311.724,50, em recursos municipais a 
titulo de contrapartida. 
Classificação de Recursos: Fonte QESE – UGE 080327 – Programa 
de Trabalho 12.361.0801.574.0000 – Transporte Escolar 
de Alunos da Educação Básica – Natureza da Despesa 33.40.39 
Data da assinatura: 01.02.2013 
 
ESCOLA DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES 
DO EST. DE SÃO PAULO PAULO RENATO 
COSTA SOUZA 
Portarias do Coordenador, de 4-10-2013 
Considerando Autorizado, nos termos do artigo 3º, Resolução 
SE-58, de 23/08/2011, o seguinte Curso de Atualização, 
proposto e executado por Órgãos da Estrutura Básica da Secretaria 
da Educação e Instituições Parceiras: 
Órgão Proponente – Órgão Executor – Nº Projeto - Nome 
do Curso – Público Alvo – Período de Realização – Carga Horária 
– Local de Realização 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO 
(SEESP)/COORDENADORIA DE ESTUDOS E NORMAS PEDAGÓGICAS 
(CENP) - INTEL CORPORATION-INICIATIVA INTEL EDUCAÇÃO 
– Projeto nº 7675/2013 - “Programa Intel Educar – Curso Série 
Elementos: Aprendizagem baseada em Projetos 2013- Professores 
Coordenadores do Núcleo Pedagógico de Tecnologia (PCNP de Tecnologia) 
em exercício nas Diretorias de Ensino (DEs), conforme ratificação 
realizada pelos dirigentes, no período de 23 a 30/07/2013 e 
Tutores que atuam nos cursos do Proinfo Integrado, conforme base 
da EFAP - 20/08/2013 a 20/11/2013– 80 horas – Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA) da EFAP. 
 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
Portaria da Coordenadora, de 4-10-2013 



Convocando os profissionais abaixo relacionados para a 
Orientação Técnica “Pré-Estadual IV Conferência Infantojuvenil 
pelo Meio Ambiente – Estado de São Paulo”, nos termos do 
artigo 8º da Res. SEE 58/2011, alterada pela Res. SEE 43, de 
12/04/2012: 
Público Alvo: 02 PCNP “Interlocutores de Educação Ambiental” 
e PCNP Educação Indígena e Quilombola. 
Diretorias de Ensino: Americana, Adamantina, Andradina, Apiaí, 
Araçatuba, Araraquara, Assis, Avaré, Barretos, Bauru, Birigui, Botucatu, 
Bragança Paulista, Caieiras, Campinas Leste, Campinas Oeste, 
Capivari, Caraguatatuba, Carapicuíba, Catanduva, Centro, Centro 
Oeste, Centro Sul, Diadema, Fernandópolis, Franca, Guaratinguetá, 
Guarulhos Norte, Guarulhos Sul, Itapecerica da Serra, Itapetininga, 
Itapeva, Itapevi, Itaquaquecetuba, Itararé, Itu, Jaboticabal, Jacareí, 
Jales, Jaú, José Bonifácio, Jundiaí, Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 
4, Leste 5, Limeira, Lins, Marília, Mauá, Miracatu, Mirante do 
Paranapanema, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Norte 1, Norte 2, 
Osasco, Ourinhos, Penápolis, Pindamonhangaba, Piracicaba, Piraju, 
Pirassununga, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santo 
Anastácio, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, 
São João da Boa Vista, São Joaquim da Barra, São José do Rio 
Preto, São José dos Campos, São Roque, São Vicente, Sertãozinho, 
Sorocaba, Sul 1, Sul 2, Sul 3, Sumaré, Suzano, Taboão da Serra, 
Taquaritinga, Taubaté, Tupã, Votorantim, Votuporanga. 
Dias: 15 e 16 de outubro de 2013 - Horário: das 8h30 às 
17h30. 
Local: EFAP- Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Professores do Estado de São Paulo "Paulo Renato Costa Souza" 
Rua: João Ramalho, 1546 – Perdizes - São Paulo/SP. 
Programa: 808 
Ação: 5148 (Ensino Fundamental) e 5149 (Ensino Médio) 
Diária/Transporte - responsabilidade das Diretorias de Ensino 
(Capacitação nº 644/2013). 
 
Portaria da Coordenadora, de 4-10-2013 
Convocando os profissionais abaixo relacionados para a 
“Oficina de ideias para construção da plataforma 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 
DE Santo André - Marcelo Massari - 16702283 
Dia: 07/10/2013 - Horário: das 8h30 às 17h30 
Local: SEE – Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo – 
Praça da República, n° 53 – Salão Nobre – Centro/SP 
Programa: 808 
Ação: 5149 (Ensino Médio) 
Diária/Transporte - responsabilidade das Diretorias de Ensino. 
(Capacitação nº 651/2013). 
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Diário Oficial Poder Executivo - Seção II 
sábado, 05 de outubro de 2013 
 
Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Concedendo Adicional de Insalubridade, no Grau Médio, 
previsto na Lei Complementar 432/85, alterada pela Lei Complementar 
835/97 e Lei Complementar 1.179/2012, a: 
A partir de 16-7-2013, DALVA ROSANA CARDOSO, RG 
19.123.915, Agente de Serviços Escolares, SQC-III-QAE, da EE 
Dr. Samuel de Castro Neves, em Piracicaba, Diretoria de Ensino 
– Região de Piracicaba (P. 055/0068/2012); 
A partir de 16-7-2013, MARA SILVIA BENEDITO ROSENDO, 
RG 18.136.229, Agente de Serviços Escolares, SQC-III-QAE, da EE 
Prof. Affonso Jose Fioravanti, em Piracicaba, Diretoria de Ensino 
– Região de Piracicaba (P. 053/0068/2012); 
A partir de 13-3-2013, MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA, 
RG 12.203.361, Auxiliar de Serviços Gerais, SQF-II-QSE, da EE 
Dr. Luiz Gonzaga de Campos Toledo, em Piracicaba, Diretoria de 
Ensino – Região de Piracicaba (P. 378/0068/2012); 
A partir de 16-7-2013, ROSA CORREA AMARAL, RG 
21.909.958, Agente de Serviços Escolares, SQC-III-QAE, da EE 
Comendador Mario Dedini, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – 
Região de Piracicaba (P. 062/0068/2012); 
A partir de 16-7-2013, SUELI APARECIDA ROCHA DE OLIVEIRA, 
RG 9.250.099, Agente de Serviços Escolares, SQC-III-QAE, 
da EE Prof. Affonso Jose Fioravanti, em Piracicaba, Diretoria de 
Ensino – Região de Piracicaba (P. 986/0068/2011). 
 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 4-10- 
2013 
Designando, 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 
FLAVIA APARECIDA MERETTI NOGUEIRA, RG 26.184.795, 
PEB II, SQF-I-QM-SE, classificado na EE Prof Benedito Dutra 
Teixeira, em Charqueada – Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, 
para exercer as funções na EE Dr Samuel de Castro Neves, 
em Piracicaba, no período de 02-10-2013 a 31-10-2013, no 
impedimento de Valquíria Aparecida Castelhano dos Santos, RG 
21.908.600, em virtude de estar substituindo Diretor de Escola. 
MARIA ELIANA MAINARDI LARA SALLES, RG 13.381.389, 
PEB I, SQC-II-QM-SE, classificado na EE Profª Maria Rosa 
C.Santos, em Sumaré, Diretoria de Ensino - Região de Sumaré, 



para exercer as funções EE Dr Antonio Pinto de Almeida Ferraz, 
em Piracicaba no período de 22-08-2013 a 20-09-2013, 
no impedimento de Eliana Aparecida Zapparoli Nicoletti, RG 
5.216.983, em virtude de estar em Licença Prêmio. 
MARIA ELIANA MAINARDI LARA SALLES, RG 13.381.389, 
PEB I, SQC-II-QM-SE, classificado na EE Profª Maria Rosa 
C.Santos, em Sumaré, Diretoria de Ensino - Região de Sumaré, 
para exercer as funções EE Dr Antonio Pinto de Almeida Ferraz, 
em Piracicaba no período de 23-09-2013 a 22-10-2013, 
no impedimento de Eliana Aparecida Zapparoli Nicoletti, RG 
5.216.983, em virtude de estar em Licença Prêmio. 
ROBERTA APARECIDA PASCHOAL BORTOLUCCI, RG 
16.512.326, PEB II, SQC-II-QM-SE, da EE José de Mello Moraes, 
Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, para exercer as funções 
na mesma unidade escolar, no período de 01-10-2013 a 
30-10-2013, no impedimento de Olga Zicati, RG 8.142.696, em 
virtude de estar substituindo Diretor de Escola. 
NANCI APARECIDA DE LIMA BORTOLETO – RG 17.192.195 
– PEB-II, SQF-I-QM-SE, classificado na EE Prof Manoel Dias de 
Almeida, em Saltinho, Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba, 
para exercer as funções na mesma unidade escolar, no período 
de 02-10-2013 a 31-10-2013, no impedimento de Sandra Maria 
Zampieri – RG 17.498.958, em virtude de estar substituindo 
Diretor de Escola. 
Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 
de 4-10-2013 
Concedendo, com fundamento na Lei Complementar 
315/83, e alterações posteriores, aos interessados a seguir 
relacionados, o Adicional de Periculosidade, calculado mediante 
a aplicação do coeficiente 1,79 (um inteiro e setenta e nove 
centésimos) sobre a Unidade Básica de Valor – UBV, a que se 
refere o inciso II, do artigo 43, da Lei Complementar 1.080, de 
17-12-2008: 
Sônia Maria Seneme, RG 9.754.778, DI:1, 6409 – Professor 
de Educação Básica II, EE DR. Alfredo Cardoso, de 04-02-2013 
a 23-04-2013; 
Susette Machado Correa da Silva, RG 14.094.365, DI: 1, 
6407 – Professor de Educação Básica I, EE Profª Avelina Palma 
Losso, de 04-02-2013 a 02-04-2013. 
Apostila do Dirigente Regional de Ensino, de 4-10- 
2013 
Declarando, nos termos do artigo 71, inciso III, alínea “a” 
do Decreto 17.329/81, que em virtude de CASAMENTO de LUSIA 
APARECIDA FREIRE, RG 24.117.729 - 7, PROFESSOR EDUCACAO 
BASICA II, SQF-II-QM-SE, passa a assinar: LUSIA APARECIDA 
FREIRE DE ALENCAR. 
Apostila do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 
de 4-10-2013 
Concedendo, com fundamento no Artigo 129 da CE/89 um 
adicional por tempo de serviço, aos servidores abaixo relacionados: 



Ana Cecilia da Silva SantAna, RG 12141535, Agente de 
Serviços Escolares, SQC-III-QAE, da EE CEEJA Prof Antonio Jose 
Falcone: C – 06-06-2013 – Art.129 – CE/89 – 5º ATS. 
Felipe de Gois, RG 43427845, Agente de Organização Escolar, 
SQC-III-QAE, da EE Prof Antonio de Mello Cotrim: 
C – 29-05-2013 – Art.129 – CE/89 – 1º ATS. 
Jussara Sarruge Milanez, RG 7486904, PEB II, SQC-II-QMSE, 
da EE Prof Manoel Dias: 
C – 01-07-2013 – Art.129 – CE/89 – 5º ATS. 
Rafael Ricardo Marques, RG 44962100, Agente de Organização 
Escolar, SQC-III-QAE, da EE Prof Jethro Vaz de Toledo: 
C – 29-05-2013 – Art.129 – CE/89 – 1º ATS. 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portarias do Diretor de Escola, de 4-10-2013 
EE AVELINA PALMA LOSSO 
Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 
8.213 de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto 
UCRH/CAF - 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 
e republicado no D.O. de 29-11-2008, à interessada abaixo 
relacionada: 
PAULA CRISTINA DILIO, RG 41.275.776 X, PEB II, SQF-I-QMSE, 
Categoria “O” classificado na EE Profª Avelina Palma Losso, 
3 dias de auxílio-doença a partir de 11 a 13-09-2013. 
EE DR. LUIZ GONZAGA DE CAMPOS TOLEDO 
Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 
8.213, de 24-07-1991, combinado com Comunicado Conjunto 
UCRH/ CAF-1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 
e republicado em 29-11-2008, à interessada abaixo relacionada: 
EMILLE CAROLINE BACCARIN FRANCO RG 40.958.991, 
Professor de Educação Básica II, 15 dias de Auxilio - Doença, de 
01-10-2013 a 10-10-2013. 
EE ALFREDO CARDOSO 
Concedendo, nos termos do § do artigo 60 da Lei 8213 
de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto UCRH/ 
CAF – 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 e 
republicado no D.O. de 29-11-2008 e à interessada abaixo relacionada: 
ANDREA FERNANDA MARTINS MUNUERA VIOLATO, 
RG 15.608.657 – PEB-I-AulaSQF-I-QM-SE – classificada na EE 
“Dr. Alfredo Cardoso” – DRE “Região de Piracicaba”, 02 dias a 
partir de 19-09-2013. 
Autorizando fruição de Licença-Prêmio nos termos dos 
artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, “NR” pela Lei 1048/08 de 
10/de junho de 2008, aos interessados abaixo relacionados: 
SYLVIO LISBOA FARGETTI – RG 11.565.632 – PEB-II-SQC-IIQM 
SE – 15 dias referentes ao período de 06-02-2002 a 04-02- 
2007 – Certidão 150/2009 PULP 802/0068/2009. 
DANIELA RODRIGUES FRANÇOSO – RG 26.799.792 – PEBII- 
SQC-II-QM SE – 15 dias referentes ao período de 06-08-2002 
a 09-02-2003; 22-09-2003 a 21-10-2003; 13-09-2004 a 13-02- 



2005; 06-04-2005 a 31-05-2005; 12-02-2007 a 09-12-2010 – 
Certidão 179/2011 PULP 516/0068/2011. 


