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DECRETO Nº 59.618, 
DE 18 DE OUTUBRO DE 2013 
Altera dispositivos do Decreto nº 57.462, de 26 
de outubro de 2011, que regulamenta no âmbito 
da Secretaria da Educação o processo de certificação 
ocupacional para a função de Gerente de 
Organização Escolar e dá providências correlatas 
Palácio dos Bandeirantes, 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e com fundamento no disposto 
no § 1º do artigo 18 da Lei Complementar nº 1.144, de 11 de 
julho de 2011, e considerando a necessidade de tornar o processo 
de certificação ocupacional para função de Gerente de Organização 
Escolar mais eficiente e eficaz, bem como de ampliar a 
participação dos servidores no referido processo, 
Decreta: 
Artigo 1º - Os dispositivos adiante enumerados do Decreto 
nº 57.462, de 26 de outubro de 2011, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
I - o artigo 2º: 
"Artigo 2° - São condições para participar do processo de 
certificação ocupacional, na data de abertura de cada processo 
de certificação: 
I - ser titular de cargo ou ocupante de função-atividade 
de Agente de Organização Escolar, de Secretário de Escola ou 
de Assistente de Administração Escolar, do Quadro de Apoio 
Escolar, da Secretaria da Educação; 
II - ter certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; 
III - estar em exercício no cargo ou função-atividade há pelo 
menos 2 (dois) anos. 
Parágrafo único - No processo de que trata o "caput" deste 
artigo fica vedada a participação de servidor que esteja: 
1. na condição de readaptado; 
2. contratado nos termos da Lei Complementar n° 1.093, de 
16 de julho de 2009."; (NR) 
II - o artigo 9°: 
"Artigo 9° - À Secretaria de Gestão Pública, por meio da 
Unidade Central de Recursos Humanos, caberá: 
I - coordenar e monitorar as ações do processo de certificação 
ocupacional; 
II - a contratação de entidade certificadora externa, com 
observância das normas legais pertinentes à matéria, em especial 
a Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; 
III - adotar as providências necessárias à formação e manutenção 
do banco de certificação, composto por dados relativos 
aos servidores certificados. 
Parágrafo único - À entidade certificadora externa, de que 



trata o inciso II deste artigo, caberá: 
1. as responsabilidades relativas à avaliação de competências; 
2. a emissão do certificado ocu-pacional."; (NR) 
III - o artigo 10: 
"Artigo 10 - À Secretaria da Educação caberá: 
I - celebrar termo de cooperação com a Secretaria de Gestão 
Pública, visando à execução contratual necessária para a realização 
do processo de certificação; 
II - a homologação dos processos de certificação ocupacional, 
com base nos dados obtidos na avaliação; 
III - adotar as providências necessárias ao desenvolvimento 
de competências de que trata o inciso III do artigo 3º deste 
decreto."; (NR) 
IV - o artigo 14: 
"Artigo 14 - Caberá ao Secretário da Educação editar normas 
complementares a este decreto, que regulem a indicação e 
consequente designação, substituição e cessação na função de 
Gerente de Organização Escolar. 
§ 1° - A substituição do Gerente de Organização Escolar 
será processada, exclusivamente, por servidor certificado e pertencente 
à mesma unidade escolar do substituído. 
§ 2° - Inexistindo servidor certi-ficado no âmbito da mesma 
unidade escolar, para fins de substituição, as atribuições serão 
avocadas pelo superior imediato."; (NR) 
V - o parágrafo único do artigo 18: 
"Parágrafo único - As cessações nas formas previstas neste 
artigo, em seus incisos I e II, neste último quando motivada por 
ineficiência, precedida do direito ao contraditório e da ampla 
defesa, vedam nova designação do mesmo servidor para a 
função de Gerente de Organização Escolar pelo prazo de 2 
(dois) anos."; (NR) 
VI - o "caput" do artigo 20: 
"Artigo 20 - Serão considerados de efetivo exercício os 
dias em que o servidor se afastar para comparecer à avaliação 
de que trata o inciso II do artigo 3º deste decreto, caso ocorra 
em dia útil.". (NR) 
Artigo 2° - Fica acrescentado ao artigo 11 do Decreto nº 
57.462, de 26 de outubro de 2011, o inciso IX, com a seguinte 
redação: 
"IX - esclarecer e responder às dúvidas dos interessados 
no processo de certificação, nos limites de sua competência." 
Artigo 3° - O servidor certificado nos termos do § 1º do 
artigo 18 da Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 
2011, para ser designado na função de Gerente de Organização 
Escolar deverá apresentar: 
I - declaração de não ter sofrido penalidades nos últimos 5 
(cinco) anos, contados da data de início de exercício na função; 
II - comprovante de que esteja desempenhando as atribuições 
do cargo por no mínimo 1 (um) ano exclusivamente em 
unidade escolar. 



Artigo 4° - Caberá ao Secretário da Educação editar resolução 
detalhando as competências e atribuições da função de 
Gerente de Organização Escolar, a partir da matriz de competências 
estabelecida pelo Comitê Técnico de Certificação. 
Artigo 5° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário, em especial 
o artigo 15 do Decreto nº 57.462, de 26 de outubro de 2011. 
Palácio dos Bandeirantes, 18 de outubro de 2013 
GERALDO ALCKMIN 
David Zaia 
Secretário de Gestão Pública 
Herman Jacobus Cornelis Voorwald 
Secretário da Educação 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 18 de outubro de 2013. 
 
Educação 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Despacho do Dirigente Reginal de Ensino, 
de 18-10-2013 
Ratificando o Processo 856/0068/2013, na modalidade 
Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, inciso II, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e no artigo 24, inciso II, da Lei Estadual 
nº 6.544/1989, a favor das empresas Supermercado Morada do 
Sol Ltda. e Londres Distrib. de Produtos Alimentícios Ltda. – EPP. 
 
ESCOLA DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES 
DO EST. DE SÃO PAULO PAULO RENATO 
COSTA SOUZA 
Comunicado EFAP s/nº, de 18-10-2013 
A Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores 
do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” – EFAP, 
em parceria com a Associação Cultura Inglesa São Paulo, 
comunica a expansão do Programa de Formação Continuada 
de Professores de Língua Inglesa para o interior do Estado de 
São Paulo e a abertura de novas turmas do Programa, para os 
seguintes cursos: 1. Língua Inglesa realizado pela Associação 
Cultura Inglesa São Paulo; 2. Aperfeiçoamento online “Teachers’ 
Links”, realizado pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo; 3. Curso de Pós Graduação Lato-sensu, Especialização em 
“Práticas Reflexivas e Ensino-aprendizagem de inglês na Escola 
Pública”, realizado pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (Somente com entrada no 1º semestre do ano). 
1 - Pré-requisitos 
1.1. Todos os candidatos devem ser professores portadores 
de licenciatura em Língua Inglesa, (permitida a dupla licenciatura 
Inglês-Português) efetivos ou temporários, que estejam 



obrigatoriamente ministrando aulas de inglês na Rede Pública 
Estadual, ou professores efetivos em Língua Inglesa designados 
para funções relacionadas à formação continuada. 
1.2. Os candidatos devem ser professores efetivos em Língua 
Inglesa permitindo-se também a candidatura de professores 
efetivos de Língua Portuguesa desde que tenham licenciatura 
dupla e estejam ministrando aulas de língua inglesa na Rede 
Pública Estadual, ETECs e FATECs. 
1.3. Os candidatos podem ser OFA em Língua Inglesa com 
aulas atribuídas prioritariamente nos CELs. 
1.4. Além dos requisitos acima, para os cursos Teachers’ 
Links o candidato deve ter concluído o módulo VI de Língua 
Inglesa na Cultura Inglesa ou obter uma classificação superior 
ao módulo VI no teste de Língua Inglesa ou ainda ter o TOEIC 
com pontuação acima de 650 pontos. 
OBS: Não poderão participar do programa os professores 
que já fazem ou farão outro curso também objeto de bolsa da 
Cultura Inglesa SP ou de outra instituição. 
2 – Testes de Classificação 
2.1. Para os cursos de Língua Inglesa na Cultura Inglesa e 
“Práticas Reflexivas e Ensino-aprendizagem de inglês na Escola 
Pública”, os testes serão presenciais. 
2.2. Para o curso de aperfeiçoamento Teachers’ Links, os 
testes são realizados pela internet. 
2.3. Data, horários e locais da realização do teste presencial 
para o curso de Língua Inglesa na Cultura Inglesa: 
Dia 09/12/2013, segunda-feira, nos seguintes horários: às 
9:00, às 11:00 ou às 14:00 (até 40 candidatos por período). 
Locais: Unidades da Cultura Inglesa da Saúde, Santana, 
Tatuapé, Guarulhos, Butantã, Higienópolis, Santos, Osasco, Campinas, 
Santo André, Penha, Franca, Bauru, Santo Amaro, Taubaté, 
Sorocaba, Presidente Prudente e Araçatuba. Os endereços e 
telefones constam no item 11 deste documento. 
2.4 Datas de realização do teste online para o curso Teachers’ 
Links 
O teste de classificação para o curso de aperfeiçoamento 
Teachers’ Links será realizado no período de 17/01 a 24/01/14. 
Só poderão participar do teste os candidatos que fizerem cadastro 
para participação na seleção do referido curso, no site da 
PUC-SP/Cogeae. 
OBS: Os testes não são eliminatórios, apenas classificatórios. 
3. Locais dos cursos de língua inglesa para os alunosprofessores 
que não forem dispensados do nível VI no teste de 
classificação 
3.1. Língua Inglesa 
Unidade Piracicaba: segundas das 8h às 11h40. 
3.2. Curso de Aperfeiçoamento - Teachers’ Links 
No primeiro semestre de 2014 será oferecido o módulo O 
Desenvolvimento Acadêmico e a Sala de Aula: Reflexão sobre o 
Ensino-Aprendizagem de Línguas como um Objeto de Pesquisa 



(90hs) em modalidade totalmente à distância, via Internet. Mais 
informações deverão ser obtidas na página dos cursos online 
da PUCSP/Cogeae: http://www.pucsp.br/pos-graduacao/especializacao- 
e-mba/teachers-links-reflexao-e-desenvolvimento-paraprofessores- 
de-ingles onde o candidato deverá necessariamente 
se cadastrar até o dia 12/01/14. 
3.3. Curso de especialização, pós graduação lato-sensu: 
Práticas Reflexivas e Ensino-aprendizagem de inglês na Escola 
Pública será realizado às terças ou quintas das 8h às 17h. 
(somente para quem já concluiu o módulo VI na Cultura Inglesa, 
para quem obteve uma classificação superior ao módulo VI no 
teste de Língua Inglesa ou para quem tem o TOEIC com pontuação 
acima de 650 pontos). 
3.4. Curso de Aperfeiçoamento – Teachers’ Links - curso 
integralmente à distância 
3.5. Curso de especialização lato sensu - Práticas Reflexivas 
e Ensino-aprendizagem de inglês na Escola Pública: PUC-SP/ 
Cogeae: Rua da Consolação no. 881 – 3124-9600 
4 - Período de inscrição para os Testes de classificação 
4.1 Para o teste presencial de classificação o candidato 
deverá fazer sua inscrição por telefone, na filial em que deseje 
frequentar o curso Língua Inglesa e para o Curso de Especialização 
no período de 11/11 a 22/11/2013, das 08h30 às 17h, já 
indicando o horário em que deseja realizar o teste. 
4.2- Para o teste a distância de classificação o candidato 
ao curso de aperfeiçoamento Teachers’ Links deverá fazer 
sua inscrição no processo seletivo no período de 27/11/13 a 
12/01/14 por meio do site PUC-SP/Cogeae - http://www.pucsp. 
br/pos-graduacao/especializacao-e-mba/teachers-links-reflexaoe- 
desenvolvimento-para-professores-de-ingles 
OBS: Todos os candidatos ao curso de aperfeiçoamento 
Teachers’ Links deverão acessar a página do curso no site da 
PUCSP- Cogeae, conhecer as normas de participação e se cadas- 
trar para participar do processo de seleção seja qual for a sua 
condição de nível da língua inglesa. Os professores que tem uma 
classificação no TOEIC acima de 650 pontos estão dispensados 
do teste de classificação para o curso de especialização. Estes 
candidatos devem se dirigir a uma das filiais mencionadas no 
item 3.1. e entregar uma cópia XEROX com a pontuação de seu 
TOEIC e receber uma declaração de dispensa do teste. 
5 – Documentação 
No dia do teste presencial, o candidato deverá apresentar: 
5.1. Cópia do Diploma da Licenciatura em Língua Inglesa 
ou Histórico Escolar; 
5.2. Declaração do Diretor da Unidade Escolar da Rede Estadual 
confirmando que o candidato está atualmente ministrando 
aulas de Língua Inglesa na escola; 
5.3. Cópia do último holerite; 
OBS: Os documentos não serão retidos nesta ocasião. 
6- Resultado e matrícula para os cursos presenciais na 



Cultura Inglesa 
6.1. Os candidatos deverão verificar o resultado de sua classificação 
no dia 16/12/13, no hotsite da EFAP www.escoladeformacao. 
sp.gov.br/cinglesa ou no site da Faculdade Cultura Inglesa 
www.facildadeculturainglesa.com.br e efetuar sua matrícula 
pessoalmente nos dias 19/12/13 e 20/12/13, das 08h30 às 17h. 
Uma vez que as vagas são limitadas para os cursos, essas 
serão preenchidas de acordo com o número disponível para o 
curso/nível e por ordem de chegada. 
7- Documentação para a matrícula na Cultura Inglesa 
Para efetuar a matrícula o candidato deverá entregar pessoalmente 
a documentação mencionada no item 6. Desta vez, a 
documentação ficará retida. 
8- Inscrições para o curso a distância Teachers’ Links na 
PUC-SP/Cogeae 
Para informações sobre datas, regras de inscrição e documentação 
necessária para o curso Teachers’ Links, acessar a 
página dos cursos online da PUC-SP/Cogeae: http://www.pucsp. 
br/pos-graduacao/especializacao-e-mba/teachers-links-reflexaoe- 
desenvolvimento-para-professores-de-ingles 
9- Matrículas para o curso de especialização Práticas 
Reflexivas e Ensino - aprendizagem de inglês na Escola Pública 
na PUC-SP/Cogeae 
Uma vez aprovados no teste presencial realizado na Cultura 
Inglesa, antes de fazer a matrícula, os candidatos classificados 
deverão participar de uma palestra de apresentação do curso no 
dia 17/12 às 14h00, na PUC-SP/Cogeae, Rua da Consolação 881. 
MATRÍCULA 
Os candidatos poderão fazer sua matrícula na PUC-SP/ 
Cogeae após a palestra do dia 17/12 ou nos dias 18 e 19/12, na 
PUC-COGEAE: Rua da Consolação, 881, das 9h às 20h30. 
OBS: As matrículas serão feitas por ordem de chegada no 
dia da palestra de apresentação do curso. 
10- Datas de início das aulas 
10.1. Na Cultura Inglesa segundas/quartas e somente às 
segundas, dia 17/02/2014; somente às quartas dia 19/02/2014; 
terças/quintas e somente às terças dia 11/02/2014; somente 
às quintas dia 13/03/2014; sextas dia 21/02/2013; sábados dia 
15/02/2014. 
Na Entry segundas/quartas e somente às segundas, dia 
24/02/2014; somente às quartas dia 26/02/2014; terças/quintas 
e somente às terças dia 25/02/2014; somente às quintas dia 
27/02/2014; sextas dia 28/02/2014 e 21/02/2014 na unidade 
Osasco; sábados dia 15/02/2014. 
10.2. Curso de Aperfeiçoamento Teachers’ Links – 18/02/14. 
10.3. Na PUC-SP/Cogeae 
10.3.1. Curso de especialização Práticas Reflexivas: terças: 
28/01/2014 ou quintas: 23/01/2014. 
 
Portaria da Coordenadora, de 18-10-2013 



Convocando os profissionais abaixo relacionados para 
Orientação Técnica: Implementação do Currículo de Matemática 
nos Anos Iniciais - Projeto Educação Matemática nos Anos Iniciais 
(EMAI) nos Polos, nos termos do artigo 8º, da Resolução SE 
58/2011, alterada pela Resolução SE 43, de 12/04/2012. 
Público Alvo: Todos os PCNP dos Anos Iniciais acompanhados 
por um Supervisor responsável pelas ações dos Anos iniciais 
e um PCNP de Matemática do Ensino Fundamental na DE. 
Polo de Formação/Diretorias de Ensino 
Polo de Formação Americana 
Diretorias de Ensino 
Americana, Limeira, Mogi Mirim, Piracicaba e São João da 
Boa Vista. 
Local: Diretoria de Ensino de Americana 
Polo de Formação Bauru 
Diretorias de Ensino 
Lins, Piraju, Bauru, Jau, Botucatu, Marília e Avaré. 
Local: Diretoria de Ensino de Bauru 
Polo de Formação Campinas Oeste 
Diretorias de Ensino 
Bragança Paulista, Capivari, Jundiaí, Sorocaba, Sumaré e 
Campinas Oeste. 
Local: Diretoria de Ensino de Campinas Oeste. 
Polo de Formação Leste 1 
Diretorias de Ensino 
Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 4 e Leste 5. 
Local: Diretoria de Ensino Leste 1 
Polo de Formação Norte 2 
Diretorias de Ensino 
Centro, Centro Oeste, Norte 1 e Norte 2 
Local: Diretoria de Ensino Norte 2 
Polo de Formação Presidente Prudente 
Diretorias de Ensino 
Andradina, Birigui, Penápolis, Araçatuba, Adamantina, Presidente 
Prudente, Ourinhos, Assis, Santo Anastácio, Tupã e Mirante 
do Paranapanema. 
Local: Diretoria de Ensino de Presidente Prudente. 
Polo de Formação Ribeirão Preto 
Diretorias de Ensino 
Ribeirão Preto, Fernandópolis, Barretos, Votuporanga, Jales, 
São Joaquim da Barra, 
Sertãozinho e Franca. 
Local: Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto 
Polo de Formação Santo Andre 
Diretorias de Ensino 
Diadema, Mauá, Santo André, Centro Sul, São Bernardo do 
Campo, Sul 1 e Sul 2. 
Local: Diretoria de Ensino Santo André. 
Polo de Formação São Vicente 
Diretorias de Ensino 



São Vicente, Santos, Miracatu, Registro e Sul 3. 
Local: Diretoria de Ensino de São Vicente. 
Polo de Formação Suzano 
Diretorias de Ensino 
Guarulhos Sul, Guarulhos Norte, Itaquaquecetuba, Suzano 
e Mogi das Cruzes. 
Local: Diretoria de Ensino Suzano. 
Polo de Formação Jacareí 
Diretorias de Ensino 
Jacareí, Caraguatatuba, São Jose dos Campos, Guaratinguetá, 
Pindamonhangaba e Taubaté. 
Local: Diretoria de Ensino Jacareí 
Dia: 31/10/2013 - Horário: das 8hs às 17hs 
Local: Nos Polos. 
Programa: 808 
Ação: 5148 (Ensino Fundamental). 
Diária/Transporte - responsabilidade das Diretorias de Ensino. 
(Capacitação nº 700/2013). 
 
Portaria da Coordenadora, de 18-10-2013 
Convocando os profissionais abaixo relacionados para a 
Orientação Técnica “Acompanhamento das Ações Descentralizadas” 
nos termos do artigo 8º, da Resolução SE 58/2011, alterada 
pela Resolução SE 43, de 12/04/2012. 
Público Alvo: Supervisor de Ensino e Professor Coordenador 
do Núcleo Pedagógico de Educação Especial. 
Diretoria de Ensino 
DE Americana (2); DE Bragança Paulista (2); DE Campinas 
Oeste (2); DE Campinas Leste (2); DE Capivari (2); DE Jundiaí (2); 
DE Limeira (2); DE Mogi Mirim (2); DE Piracicaba (2); DE Sumaré 
(2); DE São João da Boa Vista (2); 
Dia: 29/10/2013 – Horário: das 8h às 17h 
Local: E.E. Professor Luis Galhardo – Polo Campinas Oeste 
Rua Padre Bento Dias Pacheco, 62 - Bairro: Jardim Cura 
D'ars - Campinas – SP 
Ação: 5148 (Ensino Fundamental) e 5149 (Ensino Médio) 
Diária/Transporte - responsabilidade das Diretorias de Ensino. 
(Capacitação nº 714/2013). 
 
Portaria da Coordenadora, de 18-10-2013 
Convocando os profissionais abaixo relacionados para a 
Orientação Técnica “Caminhos para a Reescrita”, nos termos 
artigo 8º da Res. SEE 58/2011, alterada pela Res. SEE 43, de 
12/04/2012. 
Público Alvo: Todos os PCNP de Língua Portuguesa 
Diretoria de Ensino: TODAS 
Dias: 30 e 31/10/2013 - 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 Fudamental) 
Diária/Transporte - responsabilidade das Diretorias de Ensino 
(Capacitação nº 716/2013). 
 
Portaria da Coordenadora, de 18-10-2013 
Convocando os profissionais abaixo relacionados das 91 
Diretorias de Ensino, conforme segue, 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. 
Público Alvo: Diretores dos Centros de Informações Educacionais 
e Gestão da Rede Escolar, Diretores dos Núcleos de Vida 
Escolar e um Supervisor de Ensino. 
Local: Auditório Arouche – Largo do Arouche nº 302 – 16º 
andar 
Horário 8 às 17h 
Data 29.10.2013 
Avaré, Americana, Andradina, Apiaí, Araçatuba, Araraquara, 
Assis, Barretos, Birigui, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas 
Leste, Campinas Oeste, Capivari, Catanduva, Fernandópolis, 
Franca, Itapetininga, Itapeva, Itararé, Itu, Miracatu, Mogi Mirim, 
Ourinhos, Penápolis, Pindamonhangaba, Piracicaba, Piraju, Pirassununga, 
Presidente Prudente e Registro. 
Diária/Transporte - responsabilidade das Diretorias de Ensino 
Programa: 815 
Ação: 5154 (Administração da Secretaria da Educação e 
Entidade Vinculada) 
(Capacitação nº 718/2013). 
 
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES 
DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO ALUNO 
CENTRO DE SERVIÇOS DE APOIO AO ALUNO 
Portaria do Diretor, de 18-10-2013 
Convocando os responsáveis pelo Programa Horta Educativa, os Gestores; 
Educadores e Cuidadores, das 380 Unidades Escolares, 
de jurisdição de 59 Diretoria de Ensino envolvidas do Estado de São Paulo, 
para Capacitação Técnica sobre, o Programa Hora 
Educativa que deverá onerar o Programa de Trabalho, 12.128.0808.5148.0000, 
conforme segue: 

 

 
 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE 



RECURSOS HUMANOS 
Instrução CGRH nº 4, de 18-10-2013 
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos 
Humanos, visando uniformizar procedimentos relativos à posse 
e ao exercício de candidatos nomeados para cargos efetivos do 
Quadro da Secretaria da Educação – QSE, expede a presente 
instrução: 
I - Compete ao superior imediato dar posse e exercício ao 
ingressante, observando os requisitos estabelecidos no artigo 
47 da Lei estadual nº 10.261/68, com alterações dadas pela Lei 
Complementar Nº 1.123/2010. 
II - a posse do ingressante deverá se verificar no prazo de 
30 (trinta) dias, contados sequencialmente da data da publicação 
do ato de nomeação, conforme dispõe o artigo 52 da Lei 
estadual nº 10.261/68. 
III - o prazo inicial para posse poderá ser prorrogado por 
mais 30 (trinta) dias, de acordo com o disposto no § 1º do citado 
artigo 52, mediante requerimento prévio do nomeado, devendo 
a autorização ser publicada em Diário Oficial do Estado, pela 
autoridade prevista no inciso I. 
IV - a contagem dos 30 (trinta) dias de prorrogação será 
imediatamente sequencial ao 30º dia do prazo inicial de posse, 
sem qualquer interrupção. 
V - o prazo inicial para a posse do nomeado que, na data da 
publicação do ato de nomeação, encontrar-se em férias ou em 
licença, será contado a partir do dia imediatamente posterior ao 
do término do afastamento, conforme dispõe o § 2º do artigo 52 
da Lei estadual nº 10.261/68. 
VI - a licença, a que se refere o inciso anterior, é exclusivamente 
a que estiver em curso, não sendo abrangidas novas 
licenças. 
VII - a contagem do prazo de posse, inicial ou em prorrogação, 
poderá ser suspensa, sempre a pericia assim o exigir, por 
período de até 120 (cento e vinte) dias, cujo cômputo se iniciará 
na data indicada na publicação do órgão médico competente, e 
será encerrado na data da expedição do certificado de sanidade 
e capacidade física (laudo médico), e/ou ao término do período 
de suspensão estipulado, devendo quando for o caso, reiniciarse 
a contagem de prazo prevista no artigo 52 da Lei estadual 
10.261/68. 
VIII - a suspensão da contagem do prazo de posse, de que 
trata o inciso anterior, será publicada em Diário Oficial pelo 
órgão médico responsável pela perícia, de conformidade com o 
disposto no artigo 53 da Lei estadual nº 10.261/68, com alterações 
dadas pela Lei Complementar Nº1.123/2010. 
IX - no ato da posse do cargo, o ingressante deverá apresentar 
declaração expressa, de próprio punho, informando se 
possui, ou não, outro cargo ou função-atividade, no âmbito do 
serviço público federal, estadual, municipal ou, ainda, em autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades de economia 



mista ou suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou 
indiretamente pelo Poder Público, inclusive para os que apresentam 
a condição de aposentado. 
X - para tomar posse, o nomeado deverá apresentar ao 
superior imediato os seguintes documentos, em vias originais 
e cópias: 
a) cédula de identidade (RG), comprovando ser brasileiro; 
b) cadastro de pessoas físicas (CPF); 
c) documento de inscrição no PIS ou PASEP, se possuir; 
d) título de eleitor e prova de que votou na última eleição 
ou de que pagou a respectiva multa ou, ainda, de que se justificou 
perante a Justiça Eleitoral; 
e) atestado de antecedentes criminais (Federal e Estadual), 
relativo aos últimos 5 (cinco) anos; 
f) comprovante de estar em dia com as obrigações militares, 
estando isento da apresentação o ingressante que no momento 
da posse se encontre no ano civil subsequente ao que tenha 
completado 45 anos; 
g) declaração, de próprio punho, de boa conduta e de não 
ter sofrido penalidades, dentre as previstas nos incisos IV, V e VI 
do artigo 251 da Lei estadual Nº10.261/68, nos últimos 5 (cinco) 
anos, com relação à demissão/dispensa, ou cassação de aposentadoria 
por equivalência, e nos últimos 10 (dez) anos, quando 
se tratar de demissão/dispensa a bem do serviço público, ou 
cassação de aposentadoria por equivalência; 
h) comprovação de ser pai/mãe ou responsável por criança 
em idade escolar, de que a mesma está matriculada em estabelecimento 
de ensino; 
i) para os nomeados para o cargo de Oficial Administrativo 
certificado de conclusão de curso nível médio ou equivalente, 
comprovando a habilitação para a investidura no cargo; 
j) Para os nomeados para os cargos de Executivo Publico e 
Analista Administrativo: diploma de curso superior devidamente 
registrado por órgão de competência; 
k) para os nomeados para o cargo de Analista Sociocultural 
diploma de graduação superior devidamente registrado 
por órgão de competência, comprovando a habilitação em 
Biblioteconomia, bem como o registro no Conselho Regional de 
Biblioteconomia - CRB; 
l) para os nomeados para o cargo de Agente Técnico de 
Assistência à Saúde: diploma de graduação superior devidamente 
registrado por órgão de competência, comprovando a 
habilitação em Nutrição; 
m) Certificado de Sanidade e Capacidade Física (laudo 
médico) declarando-o apto ao exercício do cargo, expedido 
pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME) ou 
por unidades devidamente autorizadas, conforme artigo 7º do 
Decreto estadual nº 29.180/88. 
n) apresentar documentos para provimento/ investidura 
do cargo previstos no Edital/ Instruções Especiais do concurso 



correspondente. 
XI - Poderá haver posse por procuração exclusivamente nos 
casos em que o ingressante for funcionário público e se encontrar 
ausente do Estado, em missão do Governo. 
XII - Cumpre ao superior imediato, sob pena de responsabilidade, 
verificar se todas as condições legalmente estabelecidas 
para a investidura em cargo foram satisfeitas, inclusive com 
referência a grau de parentesco e de inelegibilidade, de acordo 
com a legislação vigente. 
XIII - o termo de posse deverá ser lavrado em livro próprio, 
assinado pelo nomeado e pelo superior imediato, devendo este 
último providenciar abertura de Prontuário Funcional instruído 
com os documentos pertinentes e solicitar ao órgão de Recursos 
Humanos, ao qual estiver jurisdicionada a unidade de classificação 
do ingressante a autuação do Processo Único de Contagem 
de Tempo. 
XIV - o exercício do ingressante dar-se-á no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, contados da data da posse, podendo este 
prazo ser prorrogado por igual período, mediante requerimento 
do interessado e com autorização do superior imediato, publicada 
em Diário Oficial do Estado. 
XV - Somente poderá assumir o exercício por ofício o ingressante 
que se encontre: 
a) provendo cargo em comissão, na área da Administração 
Estadual Centralizada, de acordo com o Despacho Normativo do 
Governador, de 16/03/77, ou 
b) no exercício de cargo eletivo federal, estadual, municipal 
ou distrital, desde que o afastamento, a que se refere este inciso, 
comprove-se obrigatório. 
XVI - o ingressante, exceto o do cargo de Oficial Administrativo, 
que pretenda exercer o cargo em regime de acumulação 
com cargo/função docente, somente poderá tomar posse após 
publicação do ato decisório favorável/legal devidamente publicado 
em D.O.E., conforme dispõe o Decreto Nº 41.915/97, tendo 
em vista o inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal de 
1988. 
XVII - o ingressante que já exerce outro cargo ou função 
pública, exceto docente, somente poderá assumir o exercício 
apresentando cópia do pedido de exoneração/dispensa do 
cargo/função precedente, devidamente protocolado, a ser publicada 
com vigência na mesma data do exercício no novo cargo. 
XVIII - o ingressante, que não tomar posse dentro dos prazos 
legalmente previstos, terá sua nomeação tornada sem efeito, 
ou será exonerado do cargo, se tomar posse, mas não assumir o 
exercício dentro dos prazos previstos na Lei. 
XIX - Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogada a Instrução CGRH nº 01, de 10/01/2012. 
 

====================== 
 



Diário Oficial Poder Executivo - Seção II 
sábado, 19 de outubro de 2013 
 
Atos do Governador 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
Decretos de 18-10-2013 
Autorizando, o afastamento de Herman Jacobus Cornelis 
Voorwald, RG 6.837.815, Secretário da Educação, para, sem 
prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens de seu cargo, 
no período de 23 a 25-10-2013, empreender viagem a Santiago 
- Chile, a fim de participar do "Programa Visita de La Secretaria 
da Educación de São Paulo". 
Nomeando, nos termos do art. 20, I, da LC 180-78, a abaixo 
indicada, para exercer, em comissão e em Jornada Completa de 
Trabalho, o cargo a seguir mencionado, na referência da EV-C, a 
que se refere a LC 1080-2008, do SQC-I-QSE: 
Assistente Técnico IV, Ref. 11 
Gabinete do Secretário: Silvia Regina Polo da Cruz Felicio, 
RG 11.892.627-5, vago em decorrência da exoneração de Salmon 
Elias Campos da Silva, RG 19.316.034-1 (D.O.9-10-2013). 
 
Educação 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 18-10- 
2013 
EE Francisca Elisa da Silva 
Cessando, a partir de 01-10-2013, no uso da competência 
com fundamento no inciso I do art. 8º do Decreto 43.409/98, os 
efeitos da Portaria de Designação - publicada em 06-02-2004, 
na parte em que designou para o Posto de Trabalho destinado 
à função de Vice-Diretor de Escola, o docente abaixo identificado: 
Márcia Maria de Carvalho Alves de Lima, RG 6.732.363, 
– PEB-II – SQC-II-QM-SE, classificada na EE Prof. Abigail de 
Azevedo Grillo, em Piracicaba – Diretoria de Ensino – Região 
de Piracicaba. 
Tornando efetivo exercício, nos termos da Resolução SE 
61/2012, c/c Resolução SE 43/2012 e art. 8º, II da Resolução SE 
58/2011, o dia 19-09-2013, 8 horas, das 08h às 17h em que os 
servidores abaixo relacionados estiveram na visita à Eptv Campinas 
“Projeto Eptv na Escola 2013”, local: Eptv – Rua Regina 
Nogueira, 120, Jardim São Gabriel, Campinas – Sp: Rosemeire 
dos Santos Alesina, RG 17.193.296-1; Elana Bellini Poloni, RG 
41.316.166-3; Andresa Fernanda Rizzo, RG 26.749.362; Karen 
de Melo Pedreira, RG 29.903.590-6; Antonio Adilson Basilio 
Fernandes, RG 15.778.741. 
Tornando efetivo exercício, nos termos da Resolução SE 
61/2012, c/c Resolução SE 43/2012 e art. 8º, II da Resolução SE 
58/2011, o dia 26-09-2013, 8 horas, das 08h às 17h em que os 
servidores abaixo relacionados estiveram na visita à Eptv Campinas 



“Projeto Eptv na Escola 2013”, local: Eptv – Rua Regina 
Nogueira, 120, Jardim São Gabriel, Campinas – Sp: Angela 
Cristina Rachoni, RG 10.206.774; Cássia Aparecida Chiozzi, RG 
19.571.277. 
Tornando efetivo exercício, D1 e D2, nos termos da 
Resolução SE 61/2012, c/c Resolução SE 43/2012 e art. 8º, II da 
Resolução SE 58/2011, os dias e horários em que os servidores 
abaixo relacionados estiveram na Orientação Técnica em Física, 
capacitação 6365/2013, sob o Tema “O que são objetos de 
aprendizagem? Existe isto para a Física?”: 
20/09/2013 - 04 Horas, Período da Manhã, das 08h Às 12h 
Nome, Rg; Alexandre Bruno, RG 27.358.680-4; Claudia 
Helene Vainzof, RG 32.774.230-6; Edmilson Roberto Barbosa, 
RG 14.029.765; Fernanda de Albuquerque Martins Bacchi, RG 
19.177.731; Luciana Regina Ometto Bacin, RG 25.543.728; Luis 
Fernando Viviani Thomazini, RG 40.683.493-3; Mario Almir Feres 
Jr, RG 0.524.792-6; Nilo Sergio de Souza, RG 9.677.295; 
20/09/2013 - 08 Horas, Período Integral, das 08:00H Às 
12:00H E Das 13:30H Às 17:30H 
Nome, Rg; Adalberto Jacquier de Souza, RG 10.410.486; Adi 
Eloy de Moraes, RG 46.021.606-5; Alexandre Ribeiro da Costa 
Bedin, RG 23.364.159-2; Antonio Domingo Bartholo de Souza, 
RG 4.106.228-2; Antonio Roberto Corazza, RG 10.839.570; 
Camila Elizabete Bortolazzo, RG 29.567.302-3; Cely Velloso 
Silveira Cunha, RG 16.115.739-7; Geraldo Brunheira Viana, RG 
6.110.471; Jairo Domingos Grossi, RG 12.375.373-9; João Érick 
da Silva, RG 41.181.473-4; Juliana Oliveira, RG 45.669.251-4; 
Keyla Cristina B Mello, RG 41.382.021-X; Luis Augusto Furlan 
Camba, RG 44.030.260-2; Maria do Carmo Telles dos Santos, RG 
7.574.736; Maria Elisabete de Araujo Campos, RG 16.886.707; 
Mauricio Generoso, RG 29.395.091-X; Messias Gemiciano Ishida, 
RG 19.147.292-X; Milton José Bortoletto Jr, RG 23.543.708; 
Mirian Copoli Camussi, RG 26.345.095-8; Patricia A. Giacomini, 
RG 27.365.182-1; Paulo Henrique Ferraz Rosa, RG 16.935.389; 
Renato Santini, RG 13.383.450; Ricardo Rodrigues Piazza, RG 
32.755.443; Rodrigo Fillet Spoto, RG 43.479.382-6; Tatiane 
Silvestrini Bregnoli, RG 43.427.760-5; Vivian Cristina Baccarim 
Buldrini, RG 27.715.895-3; 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portarias do Diretor de Escola, de 18-10-2013 
EE Profª Olívia Bianco 
Autorizando, fruição de licença-prêmio nos termos dos 
Artigos 213 e 214 da Lei 10261/68, “Nr” pela Lei 1048/08 de 
10/06/08 a Rosa Maria Cadorin de Moraes, RG 11.352.255, 
Professor Educação Básica I, SQF-I-QM, 15 dias referente ao 
período de 31-08-1998 a 29-08-2003, Certidão 073/2009, 
PULP 1035/0068/2008 (Mandado de Segurança- Processo 
451.01.2008.031834-6/000000-000-Ordem 1899/2008). 
E.E.Prof.Jethro Vaz de Toledo 



Autorizando, fruição de Licença Prêmio nos termos dos 
Artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, “Nr” pela Lei 1048/08 de 
10-06-2008 a: Ivanilde Maria Galvão RG 13.755.365 PEB II, 
SQF-II- QM 30 Dias referente ao período de 12-02-1997 a 10-02- 
2002 certidão 260/2006 PULP 1842/0068/2006. 
EE Dom Aniger Francisco de Maria Melillo 
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: 
Camila de Oliveira Soares, RG 30.684.275-0, Professor 
de Educação Básica II, classificada na EE.Dom Aniger Francisco 
de Maria Melillo, 03 dias de auxílio-doença a partir de 08-10- 
2013 a 10-10-2013. 
EE “Prof. Elias de Mello Ayres” 
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 Do. de 22-11-2008 
e republicado no Do. de 29-11-2008, ao interessado abaixo 
relacionado: 
Maria Angela de Lima Nascimento, RG 18.136.150-4, Agente 
de Organização Escolar, Contratada, classificado na EE Prof. 
Elias de Mello Ayres, 02 dias de auxílio-doença no período de 
16/10 a 17-10-2013. 
EE Profª Carolina Mendes Thame 
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, a interessada abaixo 
relacionada: 
Amanda Calil Rodrigues de Moraes, RG 28269915 - 6, PEB I, 
SQF-I-QM-SE, classificado na EE Carolina Mendes Thame-Profa, 
05 dias de auxílio-doença a partir de 15-10-2013. 
Despacho do Diretor de Escola, de 18-10-2013 
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 Benedito Dutra Teixeira 
540/2013 – ADRIANA CLARES ZAMBELLO, RG 28.139.394, 
PEB I, SQF-I-QM-SE, acumula com Professor junto à Prefeitura de 
Piracicaba. Acúmulo legal. 
EE Monsenhor Jerônymo Gallo 
541/2013 – GISLAINE BREGA FAYAD, RG 18.221.103-4, PEB 
II, SQF-I-QM-SE, categoria “O”, acumula com PEB II, SQC-II-QMSE 
a EE Pedro Moraes Cavalcanti, em Piracicaba. Acúmulo legal. 
EE Alfredo Cardoso 
542/2013 – MARIA ANGÉLICA SPIRONELLO, RG 11.505.885, 
PEB II, SQF-I-QM-SE, acumula com Professor junto aà Prefeitura 
de 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- 
-CINTHIA RODRIGUEZ, RG 28270051, 
EE JOAO GUIDOTTI, F/N=01-IV A PARTIR DE 09-10-2013 
-FELIPE FURLANETO DE SOUSA, RG 44039325, 
EE JERONIMO GALLO-MONSENHOR, F/N=01-IV A PARTIR 
DE 14-10-2013 
-HERALDO ANTONIO COSTA JUNIOR, RG 41571794, 
EE HELIO PENTEADO CASTRO-PROF, F/N=01-I A PARTIR 
DE 14-10-2013 
-JANAINA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA, RG 
21909370, 
EE EDUIR BENEDICTO SCARPARI-PF, F/N=01-I A PARTIR DE 
09-10-2013 
-PROFESSOR EDUCACAO BASICA II- 
-CILMARA PAES CALDERON SALLES, RG 18240951, 
EE JOAO CHIARINI-PROF.DR, F/N=01-I A PARTIR DE 11-10- 
2013 


