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Decretos 
DECRETO Nº 59.843, 
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013 
Suspende o expediente nas repartições públicas 
estaduais nos dias que especifica e dá providências 
correlatas 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, 
Decreta: 
Artigo 1º - Fica suspenso o expediente nas repartições 
públicas estaduais nos dias: 
I - 23 e 24 de dezembro de 2013; 
II - 30 e 31 de dezembro de 2013. 
Artigo 2º - Em decorrência do disposto no artigo 1º deste 
decreto, os servidores deverão compensar as horas não trabalhadas 
dos dias 23 e 30 de dezembro, à razão de 1 (uma) hora 
diária, a partir do dia 29 de novembro de 2013, observada a 
jornada de trabalho a que estiverem sujeitos. 
§ 1º - Caberá ao superior hierárquico determinar, em relação 
a cada servidor, a compensação a ser feita de acordo com o 
interesse e a peculiaridade do serviço. 
§ 2º - A não compensação das horas de trabalho acarretará 
os descontos pertinentes ou, se for o caso, falta ao serviço no 
dia sujeito à compensação. 
Artigo 3º - As repartições públicas que prestam serviços 
essenciais e de interesse público, que tenham o funcionamento 
ininterrupto, terão expediente normal nos dias mencionados no 
artigo 1º deste decreto. 
Artigo 4º - Caberá às autoridades competentes de cada 
Secretaria de Estado e da Procuradoria Geral do Estado fiscalizar 
o cumprimento das disposições deste decreto. 
Artigo 5º - Os dirigentes das Autarquias Estaduais e das 
Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público poderão 
adequar o disposto neste decreto às entidades que dirigem. 
Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 28 de novembro de 2013 
GERALDO ALCKMIN 
Mônika Carneiro Meira Bergamaschi 
Secretária de Agricultura e Abastecimento 
Rodrigo Garcia 
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação 
Marcelo Mattos Araujo 
Secretário da Cultura 
Herman Jacobus Cornelis Voorwald 
Secretário da Educação 



Edson de Oliveira Giriboni 
Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos 
Philippe Vedolim Duchateau 
Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria 
da Fazenda 
Silvio França Torres 
Secretário da Habitação 
Saulo de Castro Abreu Filho 
Secretário de Logística e Transportes 
Eloísa de Sousa Arruda 
Secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania 
Bruno Covas 
Secretário do Meio Ambiente 
Rogerio Hamam 
Secretário de Desenvolvimento Social 
Cibele Franzese 
Secretária-Adjunta, Respondendo pelo Expediente da Secretaria 
de Planejamento e Desenvolvimento Regional 
David Everson Uip 
Secretário da Saúde 
Fernando Grella Vieira 
Secretário da Segurança Pública 
Lourival Gomes 
Secretário da Administração Penitenciária 
Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes 
Secretário dos Transportes Metropolitanos 
Tadeu Morais de Sousa 
Secretário do Emprego e Relações do Trabalho 
José Auricchio Junior 
Secretário de Esporte, Lazer e Juventude 
José Aníbal Peres de Pontes 
Secretário de Energia 
Edmur Mesquita de Oliveira 
Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria 
de Desenvolvimento Metropolitano 
David Zaia 
Secretário de Gestão Pública 
Claudio Valverde Santos 
Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria 
de Turismo 
Linamara Rizzo Battistella 
Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 28 de novembro de 2013. 
 
DECRETO Nº 59.850, 
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013 
Altera dispositivos do Decreto nº 49.394, de 22 de 
fevereiro de 2005, que regulamenta a Evolução 



Funcional, pela via não- acadêmica, dos integrantes 
do Quadro do Magistério 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e à vista da manifestação do 
Secretário da Educação, 
Decreta: 
Artigo 1º - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto 
nº 49.394, de 22 de fevereiro de 2005, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
I - o artigo 1º: 
“Artigo 1º - A Evolução Funcional pela via não-acadêmica, 
prevista no inciso II do artigo 19 e nos artigos 21 a 24 da Lei 
Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, alterada 
pelas Leis Complementares nº 958, de 13 de setembro de 2004, 
e nº 1.143, de 11 de julho de 2011, far-se-á de acordo com as 
normas estabelecidas neste decreto.”; (NR) 
II – o artigo 3º: 
“Artigo 3º - O campo de atuação, a que se refere o artigo 
anterior, delimita-se por parâmetros específicos, na seguinte 
conformidade: 
I – para as classes de docentes: 
a) pelas áreas curriculares que integram a formação acadêmica 
do professor que ministra aulas ou rege classes no ensino 
fundamental do 1º ao 5º ano; 
b) pelas áreas curriculares que integram a formação acadêmica 
do professor que ministra aulas em classes do ensino 
fundamental do 6º ao 9º ano, do ensino médio e das demais 
modalidades de educação. 
II – para as classes de suporte pedagógico, pela natureza 
das atividades inerentes ao respectivo trabalho de Diretor de 
Escola e de Supervisor de Ensino. 
Parágrafo único - Para fins de delimitação do campo de 
atuação de que trata este artigo, considerar-se-ão acrescidas às 
áreas curriculares de Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza, 
Matemática e Ciências Humanas, com suas respectivas 
tecnologias, as temáticas de aprofundamento e enriquecimento 
curricular.”; (NR) 
III – o parágrafo único do artigo 7º: 
“Parágrafo único - Não serão considerados, para fins de 
pontuação, cursos superiores de bacharelado ou de licenciatura, 
ou cursos de pós-graduação, que se constituíram em base para 
provimento do cargo ou preenchimento da função-atividade.”; 
(NR) 
IV – o artigo 8º: 
“Artigo 8º - Consideram-se componentes do Fator Produção 
Profissional todos os documentos, projetos curriculares e materiais 
de natureza educacional, individuais ou coletivos, produzidos 
pelos integrantes do Quadro do Magistério, nos diversos 
ambientes de atuação, devidamente registrados, no âmbito da 
Secretaria da Educação, que contribuam para a melhoria da 



prática pedagógica, da gestão educacional e da supervisão de 
ensino.”; (NR) 
V – o artigo 9º: 
“Artigo 9º - Os projetos curriculares, pesquisas e demais 
trabalhos que se constituem em componentes do Fator Produção 
Profissional somente serão considerados quando decorrentes e/ 
ou articulados com o projeto político-pedagógico das unidades 
escolares, de planos de trabalho de Diretorias de Ensino ou de 
implementação de estudos, programas ou projetos dos órgãos 
centrais da Pasta da Educação, e desde que aprovados pelos 
respectivos Conselhos.”; (NR) 
VI – o “caput” do artigo 10: 
“Artigo 10 – Cumpridos os interstícios mínimos fixados 
no artigo 22 da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro 
de 1997, alterada pelas Leis Complementares nº 958, de 13 
de setembro de 2004, e nº 1.143, de 11 de julho de 2011, a 
passagem para nível superior da respectiva classe se efetivará 
de acordo com a pontuação obtida pelo profissional, com base 
nos títulos ou trabalhos por ele apresentados, observados interstícios, 
pontuações mínimas, pontos e pesos por fator e validade 
de títulos, na conformidade do Anexo que faz parte integrante 
deste decreto.”. (NR) 
Artigo 2º - Ficam acrescentados ao Decreto nº 49.394, de 22 
de fevereiro de 2005, os dispositivos adiante enumerados, com 
a seguinte redação: 
I – parágrafo único ao artigo 2º: 
“Parágrafo único – Para fins de aplicação do disposto 
no “caput” deste artigo, considera-se campo de atuação 
do integrante do Quadro do Magistério aquele diretamente 
relacionado às atividades inerentes ao respectivo cargo ou 
função-atividade.”; 
II – os artigos 8º-A, 8º-B, 8º-C e 8º-D: 
“Artigo 8º-A – Na evolução funcional pela via não-acadêmica, 
o Fator Produção Profissional será considerado a partir 
das seguintes dimensões, de acordo com o constante, respectivamente, 
nos SUBANEXOS IV, V e VI, do Anexo que integra 
este decreto: 
I - para as classes de docentes: 
a) atividade docente na sala de aula; 
b) atividades no ambiente de trabalho; 
c) atividades diversificadas; 
d) atividades educacionais, institucionais e da sociedade 
civil organizada (conselhos, colegiados, fóruns e outros); 
II - para o Diretor de Escola: 
a) atividade de especialista; 
b) atividades no ambiente de trabalho; 
c) atividades diversificadas; 
d) atividades educacionais, institucionais e da sociedade 
civil organizada (conselhos, colegiados, fóruns e outros); 
III - para o Supervisor de Ensino: 



a) atuação nas escolas do setor; 
b) atuação na Diretoria de Ensino; 
c) atividades diversificadas nos órgãos centrais; 
d) atividades educacionais, institucionais e da sociedade 
civil organizada (conselhos, colegiados, fóruns e outros). 
Parágrafo único – As atividades desenvolvidas pelos profissionais 
de educação, nas respectivas dimensões, deverão 
demonstrar o comprometimento, a dedicação e a capacidade de 
propor e executar iniciativas, que visem à melhoria da prática 
pedagógica, da gestão educacional e da supervisão de ensino, 
observado o constante dos subanexos referidos no “caput” 
deste artigo. 
Artigo 8º-B – Será considerado, dentre as possibilidades 
de formação continuada, para fins de evolução funcional pela 
via não-acadêmica, o itinerário formativo do servidor, conforme 
disposto neste decreto. 
§ 1º - O itinerário formativo, referido no “caput” deste 
artigo constitui o percurso de formação continuada do professor, 
do diretor de escola e do supervisor de ensino, definido a partir 
da autoavaliação orientada, objetivando a qualificação do profissional 
do QM e de todo o sistema de ensino. 
§ 2º – Em decorrência do processo de autoavaliação, orientado 
pelo Professor Coordenador, pelo Conselho de Escola e pelo 
Conselho de Diretoria, em suas respectivas esferas de atuação, 
serão definidos os cursos que interessam ao profissional do 
QM, cabendo ao Estado prover os meios para a consecução dos 
objetivos mencionados no caput deste artigo. 
§ 3º – O profissional do magistério poderá iniciar seu itinerário 
formativo em qualquer momento da carreira para efeito 
de pontuação. 
§ 4º – A frequência regular, com aproveitamento, aos cursos 
propostos no itinerário formativo, é suficiente para a pontuação 
no Fator Produção Profissional. 
§ 5º – Caberá aos Conselhos de Escola e de Diretoria, no 
âmbito de sua atuação, avaliar tecnicamente o itinerário formativo, 
validando-o consoante o percurso definido pela autoavaliação 
orientada e autorizando o registro dessa documentação. 
§ 6º – O Conselho de Diretoria de Ensino homologará o 
resultado do itinerário formativo apresentado pelo profissional 
do magistério. 
Artigo 8º-C – A permanência do profissional do magistério 
em uma mesma unidade de trabalho, combinada com a formação 
continuada, durante todo o interstício estabelecido para a 
evolução funcional pela via não-acadêmica, será suficiente como 
componente do Fator Produção Profissional. 
§ 1º - A formação continuada do integrante do Quadro do 
Magistério constitui-se de cursos e outras atividades de estudo e 
pesquisa realizados como parte de seu desenvolvimento profissional 
a partir das necessidades derivadas das suas experiências 
cotidianas. 



§ 2º - É necessário que o integrante do Quadro do Magistério 
obtenha aprovação nos cursos e demais atividades de 
formação continuada dos quais tenha participado para fins do 
disposto no “caput” deste artigo. 
§ 3º - As atividades de formação continuada serão realizadas 
no próprio local de trabalho, na Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
dos Professores do Estado de São Paulo – Paulo 
Renato Costa Souza (EFAP) ou em instituições de educação 
superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores 
de educação plena ou tecnológicos e de pós-graduação, 
em consonância com o disposto no artigo 62-A, parágrafo único, 
da Lei federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, – LDB e, 
também, em instituições públicas não estatais e entidades particulares 
interessadas, credenciadas junto à EFAP. 
§ 4º - O ato de credenciamento, de que trata o parágrafo 
anterior será expedido pela EFAP, no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data do protocolamento do pedido. 
§ 5º - As instituições públicas não estatais e as entidades 
particulares interessadas em obter o credenciamento deverão 
encaminhar à EFAP expediente próprio contendo: 
1. solicitação de credenciamento; 
2. comprovante de idoneidade, capacidade e experiência na 
área educacional; 
3. cópia do estatuto da instituição/entidade registrado em 
cartório; 
4. comprovação completa da capacidade jurídica; 
5. plano de trabalho da instituição/entidade especificando: 
justificativa, finalidade, metas, quadro efetivo de profissionais 
e relação dos recursos físicos e tecnológicos disponibilizados; 
6. nome do representante da instituição/entidade responsável 
pela área de capacitação; 
7. outras informações julgadas pertinentes. 
§ 6º - Para os fins do disposto no “caput” deste artigo, a 
permanência na mesma unidade de trabalho compreende todo o 
decorrer do interstício exigível para que o integrante do Quadro 
do Magistério passe ao nível seguinte da carreira por meio da 
evolução funcional pela via não-acadêmica. 
§ 7º - Nos casos em que o profissional seja transferido 
por imposição do sistema, o tempo restante para completar o 
interstício será computado como se houvesse permanecido todo 
o período na mesma unidade de trabalho. 
Artigo 8º-D – Para análise, avaliação e validação dos componentes 
do Fator Produção Profissional, da evolução funcional 
pela via não-acadêmica, será constituído em cada Diretoria de 
Ensino, um Conselho de Diretoria, de natureza deliberativa, presidido 
pelo Dirigente Regional de Ensino, com um total mínimo 
de 10 (dez) e máximo de 20 (vinte) componentes, dentre os 
quais Supervisores de Ensino, Professor Coordenador do Núcleo 
Pedagógico, Diretores de Escola e Professores representantes de 
unidades da diretoria, na seguinte proporção: 



I – Supervisor de Ensino, 20% (vinte por cento); 
II – Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico, 10% 
(dez por cento); 
III – Diretor de Escola, 10% (dez por cento); 
IV – Professor, representante de unidades escolares da 
Diretoria, 10% (dez por cento). 
§ 1º - Integrarão o Conselho de Diretoria, de que trata o 
“caput” deste artigo, representantes das entidades de classe de 
profissionais de educação, em condição de paridade com os da 
diretoria de ensino. 
§ 2º - Os componentes do Conselho de Diretoria, com direito 
a voz e voto, serão escolhidos entre seus os pares, mediante 
processo eletivo. 
§ 3º - São atribuições do Conselho de Diretoria: 
1. deliberar sobre: 
a) a divisão dos integrantes do Conselho em dois grupos 
(G1 e G2), para cumprimento da finalidade prevista no “caput” 
deste artigo; 
b) a alternância das funções de avaliador e validador, do 
G1 e G2; 
c) os ajustes que se fizerem necessários no processo avaliatório 
dos profissionais de educação; 
d) o regimento interno do Conselho de Diretoria; 
2. observar os critérios e procedimentos da evolução funcional 
não-acadêmica e os instrumentos de avaliação empregados 
no processo de evolução; 
3. planejar e implementar a operacionalização dos registros 
pertinentes à evolução funcional pela via não-acadêmica do 
supervisor de ensino. 
§ 4º - O Conselho de Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, 
2 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente, por convocação 
do Dirigente Regional de Ensino ou por proposta de, no 
mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros.”. 
Artigo 3º - O Anexo do Decreto nº 49.394, de 22 de fevereiro 
de 2005, fica substituído pelo que integra o presente decreto, 
com seus Subanexos I a VI. 
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 2011. 
Palácio dos Bandeirantes, 28 de novembro de 2013 
GERALDO ALCKMIN 
Herman Jacobus Cornelis Voorwald 
Secretário da Educação 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 28 de novembro de 2013. 
 
ANEXO 
a que se refere o artigo 10 do 
Decreto nº 49.394, de 22 de fevereiro de 2005, 
atualizado conforme disposto na Lei Complementar nº 1.143/11 
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Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Resolução SE 75, de 28-11-2013 
Dispõe sobre o processo anual de atribuição de 
classes e aulas ao pessoal docente do Quadro do 
Magistério 
O Secretário da Educação, tendo em vista o que determina 
o artigo 45 da Lei Complementar nº 444/1985, bem como as 
disposições da Lei Complementar nº 836/1997, da Lei Complementar 
nº 1.093/2009, da Lei Complementar nº 1.207/2013, Lei 



Complementar nº 1.215/2013, do Decreto nº 53.037/2008, do 
Decreto nº 59.447/2013, do Decreto nº 59.448/2013, observadas 
as diretrizes da Lei Federal nº 9.394/1996, e considerando a 
necessidade de estabelecer normas, critérios e procedimentos 
que assegurem legalidade, legitimidade e transparência ao 
processo anual de atribuição de classes e aulas, na rede estadual 
de ensino, 
Resolve: 
I - Das Competências 
Artigo 1º - Compete ao Dirigente Regional de Ensino 
designar Comissão Regional para execução, coordenação, acompanhamento 
e supervisão do processo anual de atribuição de 
classes e aulas, que estará sob sua responsabilidade, em todas 
as fases e etapas. 
Parágrafo único – A comissão regional de que trata o caput 
deste artigo deverá contar com pelo menos 2 (dois) Supervisores 
de Ensino. 
Artigo 2º - Compete ao Diretor de Escola a atribuição de 
classes e aulas aos docentes da unidade escolar, procurando 
garantir as melhores condições para a viabilização da proposta 
pedagógica da escola, compatibilizando, sempre que possível, 
as cargas horárias das classes e das aulas com as jornadas de 
trabalho e as opções dos docentes, observando o campo de 
atuação, seguindo a ordem de classificação. 
§ 1º - Aplica-se, integralmente, o disposto no caput deste 
artigo, às situações de acumulação remunerada. 
§ 2º – Em nível de Diretoria de Ensino, a atribuição de 
classes e aulas observará as mesmas diretrizes e será efetuada 
por servidores designados e coordenados pela Comissão de que 
trata o artigo anterior. 
II - Da Inscrição 
Artigo 3º - A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos 
– CGRH desta Pasta estabelecerá as condições e o período 
para a inscrição dos professores para o processo de atribuição 
de classes e aulas, bem como divulgará as classificações dos 
inscritos e o cronograma da atribuição. 
§ 1º - É obrigatória a participação dos docentes em todas as 
fases do processo de atribuição de classes e aulas e, no momento 
da inscrição, o professor efetivo deverá optar por alterar ou 
manter a sua jornada de trabalho e o não efetivo optará pela 
carga horária pretendida, observada a legislação vigente. 
§ 2º - O docente titular de cargo poderá, ainda, optar pela 
inscrição para participação de atribuição nos termos do artigo 
22 da Lei Complementar nº 444/85. 
§ 3º - Será possibilitada a inscrição de candidato à contratação 
por tempo determinado para o exercício da docência, 
em conformidade com o que dispõem a Lei Complementar nº 
1.093/2009 e suas alterações, desde que devidamente habilitado 
ou portador de, pelo menos, uma das qualificações docentes de 
que trata o artigo 7º ou o artigo 8º desta resolução. 



§ 4º - A classificação de contratados e candidatos à contratação 
no processo de atribuição de classes e aulas está condicionada 
à realização de prova do processo seletivo simplificado, 
segundo critérios estabelecidos pela Secretaria da Educação. 
§ 5º - Os docentes que se encontrem em qualquer das 
situações abaixo especificadas participarão do processo, porém 
ficando-lhes vedada a atribuição de classes ou aulas, enquanto 
nelas permanecerem: 
1 – readaptação; 
2 – designação, no mínimo há 1 (um) ano, na data-base de 
30 de junho do ano precedente ao da atribuição, para Professor 
Coordenador do Núcleo Pedagógico; 
3 – afastamento, no mínimo há 1 (um) ano, na data-base de 
30 de junho do ano precedente ao da atribuição, nos termos do 
inciso I do artigo 64 da Lei Complementar nº 444/85; 
4 – afastamento, no mínimo há 1 (um) ano, na data-base 
de 30 de junho do ano precedente ao da atribuição, nos termos 
dos incisos II e IV do artigo 64 da Lei Complementar nº 444/85, 
ou mediante designação em pro labore para cargo previsto no 
Decreto nº 57.141, de 18 de julho de 2011; 
5 – licença sem vencimentos, nos termos do artigo 202 da 
Lei nº 10.261/68, no primeiro dia previsto para o processo inicial 
de atribuição; 
6 – designação para o Programa Ensino Integral, bem como 
os selecionados para essa designação nas novas unidades escolares 
que aderirem ao Programa; 
§ 6º - Não se aplica a vedação, de que trata o parágrafo 5º 
deste artigo, ao docente designado como Supervisor de Ensino 
ou Diretor de Escola, ou ainda nos postos de trabalho de Vice- 
Diretor de Escola ou de Professor Coordenador das unidades 
escolares. 
§ 7º - Os docentes de que tratam os itens 2, 3, 4 e 6 do 
parágrafo 5º deste artigo, enquanto designados ou afastados 
permanecerão classificados na unidade escolar de seu cargo, 
e com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, não se 
caracterizando a condição de adido. 
§ 8º - Os docentes de que trata o parágrafo anterior, 
que optarem pela ampliação de sua jornada de trabalho, no 
momento da inscrição, serão atendidos, independente da não 
participação no processo inicial de atribuição de classe/aulas. 
§ 9º - O disposto no parágrafo 7º deste artigo aplica-se 
aos docentes não efetivos, quando designados como Professor 
Coordenador do Núcleo Pedagógico das Diretorias de Ensino. 
§ 10 - Os docentes a que se referem os itens 2, 4 e 6 do 
parágrafo 5º deste artigo, preferencialmente, não poderão ter 
suas designações/afastamentos cessados durante o ano letivo, 
exceto a cessação a pedido ou por descumprimento a normas 
legais, assegurada a oportunidade de ampla defesa. 
§ 11 - O docente, de que tratam os itens 2, 3, 4 e 6 do 
parágrafo 5º deste artigo, que tiver cessada sua designação/ 



afastamento durante o ano letivo poderá, na reassunção do 
exercício, permanecer incluído na jornada de trabalho de sua 
opção ou optar pela jornada de trabalho em que se encontrava 
incluído no ano anterior, aplicando-se o disposto no artigo 16 
desta resolução e observando-se os demais dispositivos legais. 
§ 12 - O docente, de que trata o parágrafo anterior, que 
tiver cessada sua designação/afastamento durante o ano letivo, 
poderá, ainda, na inexistência de classes ou aulas para constituição 
ou composição de sua jornada de trabalho, optar por 
atuar junto aos programas e/ou projetos da Pasta, observada 
a legislação específica, sendo incluído na condição de adido. 
III - Da Classificação 
Artigo 4º - Para fins de atribuição de classes e aulas, os 
docentes serão classificados na Unidade Escolar e/ou na Diretoria 
de Ensino observando-se o campo de atuação, a situação 
funcional e a habilitação, considerando: 
I - o tempo de serviço prestado no respectivo campo de 
atuação no Magistério Público Oficial do Estado de São Paulo, 
com a seguinte pontuação e limites: 
a) na Unidade Escolar: 0,001 por dia, até no máximo 10 
pontos; 
b) no Cargo/Função: 0,005 por dia, até no máximo 50 
pontos; 
c) no Magistério: 0,002 por dia, até no máximo 20 pontos. 
II - os títulos: 
a) para os titulares de cargo, o certificado de aprovação 
do concurso público de provimento do cargo de que é titular: 
10 pontos; 
b) para os docentes ocupantes de função-atividade, com 
participação, até o ano letivo de 2013, em, pelo menos, uma 
prova de processo de avaliação anual, no seu respectivo campo 
de atuação: 2 pontos, para os que alcançaram os índices mínimos, 
e 1 ponto, para os que não alcançaram, em ambos os casos 
computados uma única vez. 
c) certificado(s) de aprovação em concurso(s) de provas e 
títulos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo no 
mesmo campo de atuação da inscrição, ainda que de outra(s) 
disciplina(s), exceto o já computado para o titular de cargo na 
alínea “a”: 1 ponto por certificado, até no máximo 5 pontos; 
d) diploma de Mestre: 5 pontos; e 
e) diploma de Doutor: 10 pontos. 
§ 1º - Para os docentes a que se refere a alínea “b” do inciso 
II deste artigo, consideram-se, também, os índices alcançados 
mediante o aproveitamento de, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) na prova de Promoção por Mérito, bem como aqueles 
decorrentes da nota da prova do processo seletivo simplificado, 
somada aos pontos da experiência na função. 
§ 2º - Será considerado título de Mestre ou Doutor apenas 
o diploma correlato ou intrínseco à disciplina do cargo/função 
ou à área da Educação, referente às matérias pedagógicas dos 



cursos de licenciatura e, nesse caso, a pontuação poderá ser 
considerada em qualquer campo de atuação docente. 
§ 3º - Para fins de classificação na Diretoria de Ensino, 
destinada a qualquer etapa do processo anual de atribuição, 
será sempre desconsiderada a pontuação referente ao tempo de 
serviço prestado na unidade escolar. 
§ 4º - Na contagem de tempo de serviço serão utilizados 
os mesmos critérios e deduções que se aplicam para concessão 
de adicional por tempo de serviço, sendo que a data-limite da 
contagem de tempo é sempre 30 de junho do ano precedente 
ao de referência. 
§ 5º - Em casos de empate de pontuação na classificação 
dos inscritos, será observada a seguinte ordem de preferência: 
1 - idade igual ou superior a 60 anos – Estatuto do Idoso; 
2 - maior tempo de serviço no Magistério Público Oficial da 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo; 
3 - maior número de dependentes (encargos de família); 
4 - maior idade, para os inscritos com idade inferior a 60 
anos. 
§ 6º - Para os contratados e os candidatos à contratação, 
além dos critérios de que trata este artigo, deverá ser considerado 
o resultado do processo seletivo simplificado para fins de 
classificação. 
§ 7º - Os candidatos à contratação, que já tiveram classe ou 
aulas atribuídas na Diretoria de Ensino, passarão a concorrer a 
outras atribuições, durante o processo inicial, na escola em que 
tiveram a primeira atribuição. 
§ 8º - O tempo de serviço do docente, que tenha sido 
trabalhado em afastamentos/designações a qualquer título, 
desde que autorizados sem prejuízo de vencimentos, e nas 
nomeações em comissão no âmbito desta Pasta, bem como o 
tempo exercido junto a convênios de municipalização do ensino, 
ou junto a entidades de classe, ou ainda em designações como 
Supervisor de Ensino, Diretor de Escola, Vice-Diretor de Escola ou 
Professor Coordenador, inclusive o tempo de serviço na condição 
de readaptado, será computado regularmente para fins de clãs 
sificação no processo de atribuição de classes e aulas, no cargo/ 
função, no magistério e na unidade escolar. 
§ 9º - O tempo na unidade escolar de docentes afastados 
com prejuízo de vencimentos, bem como nas readaptações com 
exercício em unidade diversa à da classificação não será computado 
regularmente para fins de classificação. 
Artigo 5º - Para fins de classificação e de atribuição de 
classes e aulas, os campos de atuação são assim considerados: 
I – Classe – com classes do Ensino Fundamental; 
II – Aulas – com aulas do Ensino Fundamental e/ou do 
Ensino Médio; e 
III – Educação Especial – classes de Educação Especial 
Exclusiva e aulas de sala de recurso. 
Artigo 6º - Em qualquer etapa ou fase, a atribuição de classe 



e aulas deverá observar a seguinte ordem de prioridade quanto 
à situação funcional: 
I - titulares de cargo, no próprio campo de atuação; 
II - titulares de cargo, em campo de atuação diverso; 
III - docentes estáveis, nos termos da Constituição Federal 
de 1988; 
IV - docentes estáveis, nos termos da Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT; 
V - docentes ocupantes de função-atividade; 
VI – docentes contratados e candidatos à contratação 
temporária. 
IV - Da Atribuição 
Artigo 7º - A atribuição de classes e aulas deverá recair 
em docente ou candidato habilitado, portador de diploma de 
licenciatura plena. 
§ 1º - Além das aulas da disciplina específica e/ou não 
específica, poderão ser atribuídas aulas das demais disciplinas 
de habilitação da licenciatura plena do docente ou candidato. 
§ 2º - Consideram-se demais disciplinas de habilitação da 
licenciatura plena do docente ou candidato, para fins de atribuição, 
na forma de que trata o caput deste artigo, a(s) disciplina(s) 
identificada(s) pela análise do histórico do respectivo curso, em 
que se registre, no mínimo, o somatório de 160 horas de estudos 
de disciplinas afins/conteúdos dessa disciplina a ser atribuída, 
nos termos da Indicação CEE nº 53/2005 – CES – Aprovada em 
14/12/2005. 
§ 3º - As demais disciplinas de habilitação identificadas 
pela análise do histórico do respectivo curso, no mínimo, com o 
somatório de 160 horas, observada a necessidade pedagógica 
da unidade escolar e o perfil do docente, poderão ser atribuídas 
ao titular de cargo para constituição/composição de jornada de 
trabalho, ampliação da jornada de trabalho e carga suplementar 
de trabalho, respeitado o direito dos demais titulares de cargos. 
§ 4º - A atribuição de aulas da disciplina de Educação Física, 
em observância à Lei estadual nº 11.361/2003, será efetuada 
apenas a docentes e candidatos devidamente habilitados, portadores 
de licenciatura plena nessa disciplina. 
§ 5º - Para fins de atribuição de aulas, o docente da disciplina 
de Educação Física deverá apresentar prova do registro 
profissional obtido no Sistema CONFEF/CREFs, de acordo com o 
artigo 1º da Lei nº 9.696/98. 
§ 6º - Apenas depois de esgotadas as possibilidades de atribuição 
de classes e aulas, na forma de que trata o caput deste 
artigo é que as aulas remanescentes poderão ser atribuídas aos 
portadores de qualificações docentes, isto é, disciplinas correlatas, 
observado o somatório de 160 horas de estudos de disciplinas 
afins/conteúdos da disciplina a ser atribuída, identificadas 
no histórico escolar do curso de Bacharelado ou de Tecnologia, 
na seguinte ordem de prioridade: 
I – a alunos de último ano de curso de licenciatura plena, 



devidamente reconhecido; 
II – aos portadores de diploma de bacharel ou de tecnólogo 
de nível superior, desde que na área da disciplina a ser atribuída, 
identificada pelo histórico do curso; 
III - a alunos de curso devidamente reconhecido de licenciatura 
plena, que já tenham cumprido, no mínimo, 50% do curso; 
IV – a alunos do último ano de curso devidamente reconhecido 
de bacharelado ou de tecnologia de nível superior, 
desde que da área da disciplina a ser atribuída, identificada pelo 
histórico do curso; 
V – a alunos de curso devidamente reconhecido de licenciatura 
plena, ou de bacharelado/tecnologia de nível superior, na 
área da disciplina, que se encontrem cursando qualquer semestre 
e que tenham concluído no mínimo 1 (um) semestre do curso. 
§ 7º - Na ausência de docentes habilitados/qualificados 
para a disciplina ou área de necessidade especial, poderá ser 
contratado candidato que não possua habilitação ou qualquer 
qualificação nesse campo de atuação, em caráter excepcional, 
até que se apresente candidato habilitado ou qualificado, para o 
qual o contratado perderá as referidas aulas ou classe. 
Artigo 8º - As aulas do Serviço de Apoio Pedagógico Especializado 
– SAPE, poderão ser atribuídas a docentes considerados 
habilitados na seguinte conformidade: 
I – portadores de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia 
com habilitação na respectiva área da Educação Especial; 
II – portadores de diploma de Licenciatura Plena, Licenciatura 
Plena em Pedagogia ou de Curso Normal Superior, com 
pós-graduação “stricto sensu” (Mestrado/Doutorado) em área 
de necessidade especial; 
III – portadores de diploma de Licenciatura Plena, de Licenciatura 
Plena em Pedagogia ou de curso Normal Superior, com 
cursos de especialização de, no mínimo, 120 horas em área de 
necessidade especial; 
IV – portadores de diploma de nível médio, com habilitação 
em magistério, e curso de especialização em área de necessidade 
especial. 
§ 1º – Somente depois de esgotadas as possibilidades de 
atribuição a docentes e candidatos que apresentem qualquer 
das diferentes formas de habilitação, a que se refere o caput 
deste artigo, é que as aulas remanescentes poderão ser atribuídas 
aos portadores de qualificação docente, observada a 
seguinte ordem de prioridade: 
1 – alunos de último ano de curso devidamente reconhecido 
de licenciatura plena em Pedagogia ou de curso Normal Superior 
com habilitação específica na área de necessidade especial das 
aulas a serem atribuídas; 
2 – portadores de diploma de licenciatura plena em Pedagogia 
ou de curso Normal Superior, com certificado de curso de 
treinamento ou de atualização de, no mínimo, 30 horas; 
3 – portadores de diploma de licenciatura plena, com 



certificado de curso de treinamento ou de atualização de, no 
mínimo, 30 horas; 
4 – portadores de diploma de nível médio com habilitação 
em magistério e certificado de curso de treinamento ou de atualização 
de, no mínimo, 30 horas; 
5 – portadores de diploma de licenciatura plena ou de 
diploma de nível médio com habilitação em magistério, nesta 
ordem de prioridade, que comprovem experiência docente de, 
no mínimo, 3 anos em instituições especializadas, de notória 
idoneidade, com atuação exclusiva na área de necessidade 
especial das aulas a serem atribuídas; 
6 – portadores de diploma de bacharel ou tecnólogo de 
nível superior, com certificado de curso de especialização, de no 
mínimo 360 horas, específico na área de necessidade especial 
das aulas a serem atribuídas, para atuação exclusivamente em 
salas de recurso; 
7 – portadores de diploma de bacharel ou tecnólogo de 
nível superior, com certificado de curso de especialização, 
aperfeiçoamento ou extensão cultural, específico na área de 
necessidade especial das aulas a serem atribuídas, de no mínimo 
120 horas, para atuação exclusivamente em salas de recurso. 
§ 2º - Os cursos de que tratam os itens 2, 3 e 4 do parágrafo 
anterior deverão ser fornecidos por órgãos especializados, de 
notória idoneidade e específicos na área de necessidade especial 
das aulas a serem atribuídas. 
Artigo 9º - A atribuição de classes e aulas no processo 
inicial, aos docentes inscritos e classificados, ocorrerá em duas 
fases, de unidade escolar (Fase 1) e de Diretoria de Ensino (Fase 
2), e em duas etapas, na seguinte conformidade: 
A – Etapa I, aos docentes e candidatos habilitados de 
que trata o caput e o §1º do artigo 7º, bem como o caput do 
artigo 8º: 
I - Fase 1 - de Unidade Escolar: os titulares de cargo classificados 
na unidade escolar e os removidos ex officio com opção 
de retorno terão atribuídas classes e/ou aulas para: 
a) constituição de Jornada de Trabalho; 
b) ampliação de Jornada de Trabalho; 
c) Carga Suplementar de Trabalho. 
II - Fase 2 - de Diretoria de Ensino: os titulares de cargo 
terão atribuídas classes e/ou aulas, observada a seguinte ordem 
de prioridade, para: 
a) constituição de Jornada de Trabalho a docentes não 
totalmente atendidos na unidade escolar; 
b) constituição de Jornada de Trabalho em caráter obrigatório 
a docentes adidos e excedentes; 
c) composição de Jornada de Trabalho a docentes parcialmente 
atendidos na constituição e a docentes adidos, nesta 
ordem e em caráter obrigatório; 
d) Carga Suplementar de Trabalho a docentes não atendidos 
na unidade escolar. 



III - Fase 2 - de Diretoria de Ensino: os titulares de cargo 
para designação, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 
nº 444/1985; 
IV – Fase 1 – de Unidade Escolar: os docentes não efetivos, 
com Sede de Controle de Frequência na respectiva escola, para 
composição da carga horária, na seguinte conformidade: 
a) docentes estáveis nos termos da Constituição Federal 
de 1988; 
b) docentes celetistas; 
c) docentes ocupantes de função-atividade; 
V - Fase 2 – de Diretoria de Ensino: os docentes não efetivos, 
não atendidos na unidade escolar, para composição da carga 
horária, na seguinte conformidade: 
a) docentes estáveis nos termos da Constituição Federal 
de 1988; 
b) docentes celetistas; 
c) docentes ocupantes de função-atividade; 
VI - Fase 2 – de Diretoria de Ensino: para atribuição de carga 
horária a contratados e candidatos à contratação. 
B - Etapa II – aos docentes e candidatos qualificados, em 
conformidade com o disposto nos parágrafos 6º e 7º do artigo 
7º e no § 1º do artigo 8º desta resolução: 
I - Fase 1 – de Unidade Escolar: os docentes, respeitada a 
seguinte ordem: 
a) titulares de cargo; 
b) estáveis pela Constituição Federal de 1988; 
c) celetistas; 
d) ocupantes de função-atividade; 
e) contratados e candidatos à contratação que já contem 
com aulas atribuídas na unidade escolar; 
II - Fase 2 – de Diretoria de Ensino, observada a sequência: 
a) os docentes de que trata o inciso anterior, observada a 
mesma ordem; 
b) candidatos à contratação. 
§ 1º - As classes e as aulas que surgirem em substituição, 
decorrentes de licenças e afastamentos, a qualquer título, 
iniciados durante o processo de atribuição ou já concretizados 
anteriormente, estarão, automaticamente, disponíveis para atribuição 
nesse período, exceto para constituição e ampliação de 
jornada de trabalho dos titulares de cargo. 
§ 2º - As classes e as aulas atribuídas e que tenham sido 
liberadas no processo inicial de atribuição, em virtude de 
readaptações, aposentadorias, falecimento ou exonerações, 
estarão, imediatamente, disponíveis para atribuição nesse período, 
observadas as fases previstas neste artigo, podendo-se 
caracterizar como atribuição do processo inicial. 
§ 3º - As classes e aulas que surgirem em substituição, 
decorrentes da atribuição nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 
nº 444/85, poderão ser oferecidas para a composição 
de carga horária dos docentes não efetivos. 



§ 4º - A atribuição de classes e aulas aos docentes não 
efetivos far-se-á de acordo com a carga horária de opção registrada 
no momento da inscrição e, no mínimo, pela carga horária 
correspondente à da Jornada Inicial de Trabalho Docente, integralmente 
em uma única unidade escolar ou em mais de uma, 
se houver compatibilidade de horários e de distância entre elas. 
§ 5º - A atribuição de classes e aulas a candidatos à contratação 
far-se-á, no mínimo, pela carga horária correspondente 
à da Jornada Reduzida de Trabalho Docente, integralmente em 
uma única unidade escolar ou em mais de uma, se houver compatibilidade 
de horários e de distância entre elas. 
§ 6º - Somente depois de esgotadas todas as possibilidades 
de atribuição de aulas, na conformidade do que dispõe o parágrafo 
5º deste artigo, é que poderá ser concluída a atribuição, na 
Diretoria de Ensino, de aulas em quantidade inferior à da carga 
horária da Jornada Reduzida de Trabalho Docente. 
§ 7º - O candidato à contratação, com aulas atribuídas em 
mais de uma unidade escolar, terá como sede de controle de 
frequência (SCF) a unidade em que tenha obtido aulas livres ou 
quando se tratar apenas de aulas em substituição, onde estiver 
com a maior quantidade de aulas atribuídas, desconsideradas, 
quando não exclusivas, as aulas de programas/projetos da Pasta 
e/ou de outras modalidades de ensino. 
V - Das Demais Regras para a Atribuição de Classes e Aulas 
Artigo 10 – A atribuição de aulas das disciplinas dos cursos 
de Educação de Jovens e Adultos - EJA, de Ensino Religioso, 
de Língua Espanhola, das turmas de Atividades Curriculares 
Desportivas – ACDs, bem como das aulas do Serviço de Apoio 
Pedagógico Especializado – SAPE, será efetuada juntamente 
com as aulas do ensino regular, no processo inicial e durante o 
ano, respeitados os regulamentos específicos, quando houver, 
e observando-se os respectivos critérios de habilitação e de 
qualificação docente. 
§ 1º - A atribuição de aulas da Educação de Jovens e Adultos 
- EJA terá validade semestral e, para fins de perda total ou de 
redução de carga horária do docente, considera-se como término 
do primeiro semestre o primeiro dia letivo do segundo semestre 
do ano em curso. 
§ 2º - A atribuição de que trata o parágrafo anterior, para o 
segundo semestre, deverá ser efetuada nos moldes do artigo 9º 
desta resolução, sendo considerada para os efeitos legais, como 
atribuição do processo inicial. 
§ 3º - As aulas da Educação de Jovens e Adultos - EJA 
poderão ser atribuídas para constituição de jornada e carga 
suplementar do titular de cargo, bem como para carga horária 
dos docentes não efetivos e candidatos à contratação. 
§ 4º - As aulas de Ensino Religioso e de Língua Espanhola 
poderão ser atribuídas como carga suplementar do titular de 
cargo, bem como para carga horária dos docentes não efetivos 
e candidatos à contratação, após a devida homologação das 



turmas pela Diretoria de Ensino, aos portadores de licenciatura 
plena em Filosofia, História ou Ciências Sociais, no caso do 
Ensino Religioso, e, para a Língua Espanhola, em conformidade 
com a legislação que dispõe sobre a diversificação curricular do 
Ensino Médio. 
§ 5º - É expressamente vedada a atribuição de aulas das 
turmas de Atividades Curriculares Desportivas - ACDs a docentes 
contratados, exceto se em substituição temporária de docentes 
em licença, sendo que, somente quando se tratar de aulas 
de turmas já homologadas e mantidas no ano anterior, é que 
poderão ser atribuídas no processo inicial, preferencialmente 
aos titulares de cargo, podendo constituir jornada de trabalho, 
exceto a Jornada Reduzida de Trabalho Docente, respeitados os 
seguintes limites máximos: 
1 – até 2 turmas, para o docente incluído em Jornada Inicial 
de Trabalho Docente; 
2 – até 3 turmas, para o docente incluído em Jornada Básica 
de Trabalho Docente; 
3 – até 4 turmas, para o docente incluído em Jornada Integral 
de Trabalho Docente. 
§ 6º - A atribuição de aulas das turmas de ACDs deverá 
ser revista pelo Diretor de Escola sempre que a unidade escolar 
apresentar aulas disponíveis, no Ensino Fundamental e/ou 
Médio, da disciplina de Educação Física. 
§ 7º - A atribuição de aulas para fins dos afastamento junto 
aos Centros de Estudos de Educação de Jovens e Adultos – CEEJAs 
e aos Centros de Estudos de Línguas - CELs deverá ocorrer 
em nível de Diretoria de Ensino, de forma a possibilitar que as 
aulas liberadas a título de substituição aos servidores contemplados 
sejam oferecidas no processo regular de atribuição. 
§ 8º - O disposto no parágrafo anterior não se aplica às 
aulas de Educação Física, cuja disciplina, nos CEEJAs, não comporta 
afastamento de docentes. 
Artigo 11 - As horas de trabalho na condição de interlocutor, 
para atendimento a alunos surdos ou com deficiência auditiva, 
tendo como exigência a comprovação de habilitação ou qualificação 
na Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS, para atuação 
no Ensino Fundamental e Médio, acompanhando o professor 
da classe ou da série, deverão ser atribuídas a docentes não 
efetivos ou a candidatos à contratação, observada a seguinte 
ordem de prioridade: 
I – portadores de diploma de licenciatura plena em Pedagogia 
ou de curso Normal Superior; 
II – portadores de diploma de licenciatura plena; 
III – portadores de diploma de nível médio com habilitação 
em magistério; 
IV – portadores de diploma de bacharel ou tecnólogo de 
nível superior. 
§ 1º - Verificada a ausência de docentes não efetivos e 
candidatos à contratação com as habilitações/qualificações 



previstas no caput deste artigo, as horas de trabalho na condição 
de docente interlocutor poderão ser atribuídas na ordem de 
prioridade de qualificações prevista no parágrafo 1º do artigo 
8º desta resolução. 
§ 2º - Na ausência de candidatos à contratação habilitados 
ou qualificados na forma de que trata o parágrafo anterior, 
poderá ser contratado candidato portador de diploma de nível 
médio com certificado de curso de treinamento ou de atualização, 
com no mínimo 30 horas em LIBRAS, em caráter excepcional, 
até que se apresente candidato habilitado ou qualificado, 
para o qual perderá a carga horária atribuída. 
Artigo 12 – No processo de atribuição de classes e aulas 
deverá, ainda, ser observado que: 
I – o aumento de carga horária ao docente que se encontre 
em licença ou afastamento a qualquer título, somente será 
concretizado, para todos os fins e efeitos, na efetiva assunção 
de seu exercício; 
II - a redução da carga horária do docente e/ou da jornada 
de trabalho, resultante da atribuição de carga horária menor ou 
da perda de classe ou de aulas, será concretizada de imediato 
à ocorrência, independentemente de o docente se encontrar em 
exercício ou em licença/afastamento a qualquer título, exceto 
nos casos de licença saúde, licença à gestante, licença adoção e 
licença acidente de trabalho; 
III - os titulares de cargo em afastamento no convênio de 
municipalização do ensino somente poderão ter aulas atribuídas 
a título de carga suplementar de trabalho na rede pública estadual, 
se forem efetivamente ministrá-las; 
IV - as classes e/ou aulas em substituição, atribuídas a 
outro professor, que também se encontre em designação ou 
afastamento já concretizado, somente poderão ser atribuídas 
a docente que venha efetivamente assumi-las, sendo, expressamente, 
vedada a atribuição de substituições sequenciais, 
inclusive durante o ano; 
V – o docente que efetivamente assumir as aulas, nos termos 
do inciso anteior, ficará impedido de ser afastado/designado 
a qualquer título, durante o ano letivo. 
Artigo 13 – Não poderá haver desistência de aulas atribuídas, 
na carga suplementar do titular de cargo ou na carga 
horária dos docentes não efetivos ou do contratado, exceto nas 
situações de: 
I - o docente vir a prover novo cargo/função públicos, de 
qualquer alçada, em regime de acumulação; 
II – ampliação de Jornada de Trabalho do titular de cargo 
durante o ano; 
III - atribuição, com aumento ou manutenção da carga 
horária, em uma das unidades em que se encontre em exercício, 
a fim de reduzir o número de escolas. 
Parágrafo único – Casos excepcionais deverão ser analisados 
pela Comissão regional do processo anual de atribuição 



de classes e aulas que poderá ratificar a desistência, desde que 
exista outro docente para assumir a classe ou aulas que forem 
disponibilizadas. 
Artigo 14 – Em todas as situações de atribuição de classes 
e aulas, que comportem afastamento de docente, nos termos 
do artigo 22 e do inciso III do artigo 64, ambos da Lei Complementar 
nº 444/85, e do Programa Ensino Integral, a vigência da 
designação será o primeiro dia do ano letivo, ainda que iniciado 
com atividades de planejamento ou com outras atividades consideradas 
como de efetivo trabalho escolar. 
Artigo 15 - Na atribuição de classes, turmas ou aulas de 
projetos da Pasta ou de outras modalidades de ensino, que exijam 
tratamento e/ou perfil diferenciado, e/ou processo seletivo 
peculiar, deverão ser observadas as disposições contidas nos 
respectivos regulamentos específicos, bem como, no que couber, 
às da presente resolução. 
§ 1º - O vínculo do docente, quando constituído exclusivamente 
com classe, com turmas e/ou com aulas de que trata este 
artigo, será considerado para fins de classificação no processo 
regular de atribuição de classes e aulas. 
§ 2º - São consideradas como de projetos da Pasta as classes, 
turmas ou aulas do Centro de Estudos de Línguas – CEL, do 
Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA, da 
Fundação Casa, da Educação Indígena, das Salas de Leitura, do 
Sistema de Proteção Escolar, do Programa Escola da Família, do 
Atendimento Hospitalar, do Programa de Educação nas Prisões 
– PEP, do Projeto Apoio à Aprendizagem, do Programa Presença 
e as aulas das Oficinas Curriculares do Projeto Escola de Tempo 
Integral – Ensino Fundamental. 
§ 3º - a partir de 2014, poderão ser atribuídas 2 (duas) aulas 
a um professor do Programa Vence – Modalidade Ensino Médio 
Articulado à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a 
fim de exercer a coordenação do curso em sua unidade escolar, 
objetivando a articulação com o Instituto Federal e o Centro 
Paula Souza. 
VI - Da Constituição das Jornadas de Trabalho 
Artigo 16 - A constituição regular das jornadas de trabalho, 
em nível de unidade escolar ou de Diretoria de Ensino, dos 
docentes titulares de cargo dar-se-á: 
I – para o Professor Educação Básica I – com classe livre do 
Ensino Fundamental; 
II – para o Professor Educação Básica II - com aulas livres 
da disciplina específica do cargo no Ensino Fundamental e/ou 
Médio, sendo que, em caso de insuficiência e/ou atendimento 
da necessidade pedagógica da unidade escolar, poderão ser 
complementadas por aulas livres da disciplina não específica 
da mesma licenciatura plena, bem como com aulas das demais 
disciplinas de sua habilitação, conforme o disposto no parágrafo 
2º do artigo 7º desta resolução, respeitados os direitos dos 
respectivos titulares de cargo; 



III – para o Professor Educação Básica II de Educação 
Especial - com classes livres de Educação Especial Exclusiva ou 
aulas livres de salas de recurso da área de necessidade especial 
relativa ao seu cargo no Ensino Fundamental e/ou Médio. 
§ 1º – Na impossibilidade de constituição da jornada em 
que esteja incluído, com aulas livres de disciplina específica ou 
não específica, o docente poderá, a seu expresso pedido, ter 
atribuídas aulas em substituição de disciplina específica ou não 
específica, bem como das demais disciplinas de sua habilitação 
ou de disciplinas decorrentes de outra(s) licenciatura(s) plena(s) 
que possua, a fim de evitar a atribuição na Diretoria de Ensino, 
caracterizando composição de jornada de trabalho e a condição 
de adido. 
§ 2º - O docente com jornada parcialmente constituída, que 
não queira ter atribuídas aulas de disciplina(s) não específica(s) 
e de demais disciplinas de sua habilitação, deverá participar da 
atribuição em nível de Diretoria de Ensino, e, ainda, na inexistência 
de aulas, terá redução compulsória para a jornada imediatamente 
inferior ou, no mínimo, para a Jornada Inicial de Trabalho 
Docente, devendo manter a totalidade das aulas atribuídas, a 
título de carga suplementar, se for o caso. 
§ 3º - Na total inexistência de aulas para constituição de 
jornada, o docente que não expressar o pedido nos termos 
do parágrafo 1º deste artigo, terá redução compulsória para a 
Jornada Inicial de Trabalho Docente, sendo declarado adido e 
devendo participar de atribuição em nível de Diretoria de Ensino. 
§ 4º - É vedada a redução de jornada de trabalho, sempre 
que existirem aulas livres da disciplina do respectivo cargo, disponíveis 
para constituição na unidade escolar de classificação. 
§ 5º - Poderá ocorrer redução da jornada de trabalho, exceto 
para a Jornada Reduzida de Trabalho Docente, nas seguintes 
situações: 
1- de redução de turmas/classes na unidade escolar em 
relação ao ano letivo anterior; 
2- de alteração do quadro docente, em decorrência de 
transferência de titulares de cargo oriundos de escola que tenha 
aderido ao Programa Ensino Integral; 
3- de alteração do quadro docente, em decorrência de 
extinção ou municipalização de unidade escolar. 
§ 6º - Na atribuição de que trata o parágrafo anterior, o 
docente permanecerá, no ano da redução da jornada, com a 
jornada de trabalho de menor duração e mais as aulas que a 
excederem, a título de carga suplementar. 
§ 7º - Havendo necessidade de atender a outro titular de 
cargo em nível de unidade escolar, para constituição ou ampliação 
de jornada de trabalho, as aulas atribuídas como carga 
suplementar, de que trata o parágrafo anterior, poderão ser utilizadas 
para este fim, desde que não integrem bloco indivisível. 
§ 8º - Fica vedada a constituição de jornada de trabalho 
com aulas de projetos da Pasta, a que se refere o parágrafo 2º 



do artigo 15 desta resolução, bem como com classes e/ou aulas 
de escolas vinculadas. 
VII - Da Ampliação de Jornada de Trabalho 
Artigo 17 - A ampliação da jornada de trabalho far-se-á, 
preferencialmente, com aulas livres da disciplina específica do 
cargo, existentes na unidade de classificação do docente efetivo, 
com aulas livres da disciplina não específica da mesma licenciatura 
plena, bem como com aulas livres das demais disciplinas de 
sua habilitação, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 7º 
desta resolução, respeitados os direitos dos titulares de cargo 
da mesma escola. 
§ 1º - Fica vedada a ampliação de jornada de trabalho com 
classes ou aulas de programas e projetos da Pasta, a que se 
refere o parágrafo 2º do artigo 15 desta resolução, bem como 
de outras modalidades de ensino ou com classes ou aulas de 
escolas vinculadas, ou ainda com aulas da Educação de Jovens 
e Adultos - EJA. 
§ 2º - Não havendo condições de ampliação para a jornada 
pretendida, poderá ser concretizada a atribuição para a jornada 
intermediária que conseguir atingir e a carga horária, que 
exceder essa jornada, ficará atribuída a título de carga suplementar, 
permanecendo válida a opção, até a data-limite de 30 
de novembro do ano letivo de referência. 
§ 3º - Fica vedada, na fase de ampliação de jornada, a 
atribuição de carga horária que exceda à jornada constituída 
sem atingir a quantidade prevista para qualquer das jornadas 
intermediárias ou para a jornada pretendida, exceto quando se 
tratar de aulas de bloco indivisível. 
§ 4º - A ampliação da jornada de trabalho somente se 
concretizará com a efetiva assunção do exercício pelo docente, 
exceto para os professores que, no processo inicial se encontrem 
designados em cargo de Supervisor de Ensino ou de Diretor de 
Escola, ou em posto de trabalho de Vice-Diretor de Escola ou de 
Professor Coordenador em unidade escolar, e para os afastados 
mediante convênio de municipalização do ensino, ou junto a 
entidades de classe, incluídos ainda os docentes abrangidos pelo 
disposto no parágrafo 8º do artigo 3º desta resolução. 
§ 5º - Fica facultado ao docente titular de cargo a possibilidade 
de se retratar, definitivamente, da opção por ampliação 
de jornada, antes de concretizá-la em nível de unidade escolar. 
VIII - Da Composição de Jornada de Trabalho 
Artigo 18 - A composição de jornada do professor efetivo, 
sem descaracterizar a condição de adido, se for o caso, a que se 
refere a alínea “c” do inciso II do artigo 9º, far-se-á: 
I - com classe ou aulas em substituição, ou mesmo livres, se 
em escolas vinculadas, no respectivo campo de atuação e/ou na 
disciplina específica do cargo; 
II - com aulas, livres ou em substituição, de disciplina(s) 
não específica(s), de demais disciplinas de sua habilitação, ou 
de disciplinas decorrentes de outra(s) licenciatura(s) plena(s) 



que possua, ao titular de cargo de Professor Educação Básica II; 
III - com aulas, livres ou em substituição, de disciplinas 
para as quais possua licenciatura plena, ao titular de cargo de 
Professor Educação Básica I ou de Professor Educação Básica II 
de Educação Especial; 
IV - com classes, turmas ou aulas de programas e projetos 
da Pasta e de outras modalidades de ensino. 
Parágrafo único - A composição de jornada do professor 
efetivo com classe ou aulas em substituição somente será efetuada 
ao docente adido ou com jornada parcialmente constituída, 
se este for efetivamente ministrá-las, não podendo se encontrar 
em afastamento de qualquer espécie. 
Artigo 19 - A composição de carga horária dos docentes 
estáveis, celetistas e ocupantes de função-atividade dar-se-á na 
unidade escolar, obrigatoriamente, no mínimo, pela atribuição 
de carga horária correspondente à da Jornada Inicial de Trabalho 
Docente. 
§ 1º - Na impossibilidade de composição de carga horária 
equivalente à da Jornada Inicial de Trabalho Docente na unidade 
escolar, os docentes não efetivos, a que se refere o caput deste 
artigo, deverão proceder à composição na Diretoria de Ensino, 
integralmente em uma única escola ou em mais de uma, se houver 
compatibilidade de horários e de distância entre as unidades. 
§ 2º - Fica facultado ao docente não efetivo, de que trata 
este artigo, a possibilidade de declinar de classes/aulas de sua 
habilitação/qualificação que se caracterizem como de substituição, 
na sua unidade escolar, para concorrer a classes/aulas livres 
em nível de Diretoria de Ensino. 
§ 3º - Os docentes estáveis, celetistas e ocupantes de 
função-atividade, que optarem por transferência de Diretoria 
de Ensino para outra, somente a terão concretizada mediante 
a efetiva atribuição, na Diretoria de Ensino indicada, de classe 
ou de aulas, neste caso em quantidade de, no mínimo, a carga 
horária correspondente à da Jornada Inicial de Trabalho Docente. 
IX - Da Designação pelo Artigo 22 da Lei Complementar 
nº 444/85 
Artigo 20 - A atribuição de classe ou de aulas, para designação 
nos termos do artigo 22 da Lei Complementar nº 444/85, 
realizar-se-á uma única vez ao ano, durante o processo inicial, no 
próprio campo de atuação do docente, por classe ou por aulas, 
livres ou em substituição a um único professor, ficando vedada 
a atribuição de classe ou aulas, para este fim, ao titular de cargo 
que se encontre em licença ou afastamento a qualquer título. 
§ 1º - O ato de designação far-se-á por período fechado, 
com duração mínima de 200 dias e no máximo até a data limite 
de 30 de dezembro do ano da atribuição, sendo cessada antes 
dessa data nos casos de reassunção do titular substituído, de 
redução da carga horária da designação ou por proposta do 
Diretor de Escola da unidade em que se encontra designado, 
assegurada ao docente a oportunidade de ampla defesa. 



§ 2º - A carga horária da designação consistirá de aulas atribuídas 
das disciplinas específica, não específica(s) e das demais 
disciplinas da habilitação do docente, quando for o caso, sempre 
em quantidade maior ou igual à da carga horária total atribuída 
ao titular de cargo em seu órgão de origem, sendo que, quando 
constituída de aulas livres da disciplina específica do cargo, 
deverá abranger uma única unidade escolar. 
§ 3º – Quando se tratar de substituição, a carga horária 
total do titular de cargo substituído deverá ser assumida integralmente 
pelo docente designado, observada sua habilitação, 
não podendo ser desmembrada, exceto: 
1 – quando o substituto do titular de cargo de Professor 
Educação Básica I ou de Professor Educação Básica II de Educação 
Especial não apresentar habilitação para as aulas atribuídas 
a título de carga suplementar; 
2 – quando o substituído for docente afastado pelo convênio 
de municipalização do ensino, com aulas atribuídas a título 
de carga suplementar, que irá exercer em escola estadual. 
§ 4º - A carga horária, atribuída em seu órgão de origem, 
do docente que for contemplado com a designação nos termos 
do artigo 22 da Lei Complementar nº 444/85 não poderá ser 
atribuída, sequencialmente, em outra designação por esse 
mesmo artigo. 
§ 5º - Encerrada a etapa de atribuição, de que trata este 
artigo, a Diretoria de Ensino de destino deverá notificar a Diretoria 
de Ensino de origem, que o titular de cargo teve classe/ 
aulas atribuídas, possibilitando a atribuição sequencial de sua 
classe/aulas, disponibilizadas em substituição, para composição 
de carga horária dos docentes não efetivos e candidatos à 
contratação. 
§ 6º - Deverá ser anulada a atribuição do docente contemplado, 
nos termos deste artigo, que não comparecer à unidade 
escolar da designação, no primeiro dia de sua vigência, cabendo 
à unidade escolar de destino oficiar à unidade de origem se o 
docente efetivamente assumiu ou não a classe/aulas atribuídas. 
§ 7º - O docente designado não poderá participar de atribuições 
de classes ou aulas durante o ano, na unidade escolar ou na 
Diretoria de Ensino de classificação, nem na unidade ou Diretoria 
de Ensino de exercício, sendo-lhe vedado o aumento, diminuição 
ou a recomposição da carga horária fixada na designação. 
§ 8º – Na composição dos 200 dias de afastamento do 
substituído, não poderão ser somados períodos de impedimentos 
diversos, mesmo que sem interrupção, nem de impedimentos 
de mesmo teor, mas de prazos distintos, em especial quando se 
tratar de licença saúde, pela imprevisibilidade de sua concessão 
e manutenção. 
§ 9º - Poderá ser mantida a designação, quando o docente 
substituído tiver mudado o motivo da substituição, desde que 
não haja interrupção entre seus afastamentos nem alteração de 
carga horária, ou quando ocorrer a vacância do cargo e desde 



que não cause qualquer prejuízo aos demais titulares de cargo 
da unidade escolar e da Diretoria de Ensino. 
§ 10 - Não poderão integrar a carga horária da designação: 
1 - classes ou aulas de programas e projetos da Pasta e 
outras modalidades de ensino; 
2 – turmas ou aulas de cursos semestrais ou outros de 
menor duração; 
3 - turmas de Atividades Curriculares Desportivas - ACDs; 
4 – aulas de Ensino Religioso e de Língua Espanhola. 
X - Do Cadastramento 
Artigo 21 – Encerrado o processo inicial, será aberto em 
todas as Diretorias de Ensino o cadastramento de docentes e 
candidatos à contratação que tenham se inscrito para o processo 
inicial e, se tratando de candidatos à contratação, tenham participado 
do processo seletivo simplificado, a fim de concorrer no 
processo de atribuição no decorrer do ano. 
§ 1º - Os docentes e os candidatos à contratação poderão 
se cadastrar em outras Diretorias de Ensino de seu interesse, 
observado o campo de atuação, sendo que, tratando-se de titular 
de cargo, o cadastramento dar-se-á apenas para atribuição de 
carga suplementar de trabalho. 
§ 2º - Observadas as peculiaridades de cada região, poderá 
ser suprimido o cadastramento para determinada disciplina, 
ou para determinado tipo de qualificação docente, ou ainda 
para algum campo de atuação, que já se encontre com número 
excessivo de inscritos, ficando vedada, porém, a supressão total 
do cadastramento. 
§ 3º - O período de cadastramento poderá ser reaberto, a 
qualquer tempo, no decorrer do ano, para atender a ocasionais 
necessidades das Diretorias de Ensino. 
§ 4º - Os docentes e candidatos cadastrados nos termos 
deste artigo serão classificados pela Diretoria de Ensino, observadas 
as prioridades, diretrizes e regras presentes nesta resolução, 
após os inscritos da própria Diretoria de Ensino. 
XI - Da Atribuição Durante o Ano 
Artigo 22 - A atribuição de classes e aulas durante o ano 
far-se-á em duas fases, de unidade escolar (Fase 1) e de Diretoria 
de Ensino (Fase 2), observados o campo de atuação, as 
faixas de situação funcional, bem como a ordem de prioridade 
dos níveis de habilitação e qualificação docentes, na seguinte 
conformidade: 
I – Fase 1 – de Unidade Escolar, a titulares de cargo para: 
a) completar jornada de trabalho parcialmente constituída; 
b) constituição de jornada do adido da própria escola; 
c) constituição de jornada que esteja sendo completada em 
outra unidade escolar; 
d) constituição de jornada do removido ex officio com 
opção de retorno; 
e) ampliação de jornada; 
f) carga suplementar. 



II - Fase 2 – de Diretoria de Ensino: a titulares de cargo para 
constituição ou composição da Jornada de Trabalho, que estejam 
com jornada parcialmente constituída ou na condição de adido; 
III - Fase 1 – de Unidade Escolar: 
a) a titulares de cargo de outra unidade, em exercício na 
unidade escolar, para carga suplementar de trabalho; 
b) a docentes não efetivos ou contratados da unidade 
escolar, para aumento de carga horária; 
c) a docentes não efetivos ou contratados, de outra unidade, 
em exercício na unidade escolar, para aumento de carga horária. 
§ 1º - O início do processo de atribuição durante o ano 
dar-se-á imediatamente ao término do processo inicial, sendo 
oferecidas as classes e aulas remanescentes, assim como as que 
tenham surgido posteriormente. 
§ 2º - As sessões de atribuição de classes e/ou aulas durante 
o ano deverão ser sempre amplamente divulgadas no prazo 
de 24 horas na unidade escolar e de 48 horas na Diretoria de 
Ensino, contadas da constatação da existência de classes e aulas 
disponíveis a serem oferecidas. 
§ 3º - Nas sessões de atribuição de classes e/ou aulas na 
unidade escolar ou na Diretoria de Ensino, o docente deverá 
apresentar declaração oficial e atualizada de seu horário de 
trabalho, inclusive com as aulas de trabalho pedagógico coletivo 
– ATPCs, contendo a distribuição das aulas pelos turnos diários 
e pelos dias da semana. 
§ 4º - O aluno candidato à contratação, deverá apresentar 
atestado de matrícula e frequência, com data recente, nas sessões 
de atribuição de classes e/ou aulas. 
§ 5º - Os docentes que se encontrem em situação de licença 
ou afastamento, a qualquer título, não poderão concorrer à atribuição 
de classes e/ou aulas durante o ano, exceto: 
1 – docente em situação de licença-gestante / auxíliomaternidade; 
2 – titular de cargo, exclusivamente para constituição 
obrigatória de jornada; 
3 – titular de cargo afastado junto ao convênio de municipalização, 
apenas para constituição obrigatória de jornada e 
para carga suplementar de trabalho que deverá ser efetivamente 
exercida na escola estadual. 
§ 6º – Os docentes não efetivos que estejam atuando 
em determinado campo de atuação, inclusive aquele que se 
encontre exclusivamente com aulas de programa ou projeto da 
Pasta ou de outras modalidades de ensino, poderão concorrer 
à atribuição relativa a campo de atuação diverso, desde que 
esteja inscrito/cadastrado e classificado neste outro campo, não 
sendo considerado nessa atribuição o vínculo precedente, por se 
configurar regime de acumulação. 
§ 7º – O Diretor de Escola, ouvido previamente o Conselho 
de Escola, poderá decidir pela permanência do docente de 
qualquer categoria que se encontre com classe ou aulas em 
substituição, quando ocorrer novo afastamento do substituído 



ou na liberação da classe ou das aulas, desde que: 
1 - não implique detrimento a atendimento obrigatório 
de titulares de cargo ou de docentes não efetivos da unidade 
escolar; 
2 - o intervalo entre os afastamentos seja inferior a 15 dias 
ou tenha ocorrido no período de recesso ou férias escolares do 
mês de julho. 
§ 8º – Aplica-se o disposto no parágrafo anterior ao professor 
que venha a perder classe ou aulas livres, em situação de 
atendimento, pela ordem inversa da classificação, a um docente 
titular de cargo ou estável/celetista ou a um docente não efetivo, 
no caso de este docente se encontrar em licença ou afastamento 
a qualquer título. 
§ 9º - O docente, inclusive o titular de cargo, com relação 
à carga suplementar, que não comparecer ou não se comunicar 
com a unidade escolar, no primeiro dia útil subsequente ao da 
atribuição, será considerado desistente e perderá a classe ou 
as aulas, ficando impedido de concorrer à nova atribuição no 
decorrer do ano. 
§ 10 – O docente que faltar às aulas de uma determinada 
turma/ano sem motivo justo, no(s) dia(s) estabelecido(s) em seu 
horário semanal de trabalho, por 3 semanas seguidas ou por 
5 semanas interpoladas, perderá as aulas correspondentes à 
carga suplementar do titular de cargo e até o limite de 9 aulas 
da carga horária do docente não efetivo, ficando impedido de 
concorrer à nova atribuição no decorrer do ano. 
§ 11 – Quando o docente contratado se enquadrar na 
situação prevista no parágrafo anterior ficará caracterizado 
descumprimento contratual, passível de rescisão de contrato. 
§ 12 - Fica expressamente vedada a atribuição de classe 
ou aulas a partir de 1º de dezembro do ano letivo em curso, 
exceto se em caráter eventual, ou para constituição obrigatória 
ou, ainda, para atendimento de jornada do titular de cargo ou 
atendimento à carga horária mínima dos docentes não efetivos. 
XII - Da Participação Obrigatória 
Artigo 23 - No atendimento à constituição da jornada de 
trabalho do titular de cargo no decorrer do ano, não havendo 
aulas livres disponíveis na escola, deverá ser aplicada, na unidade 
escolar e, se necessário, na Diretoria de Ensino, a ordem 
inversa à estabelecida para a atribuição de aulas, conforme dispõe 
o artigo 6º desta resolução, até a fase de carga suplementar 
do professor efetivo. 
§ 1º - Na impossibilidade de atendimento na forma prevista 
no caput, deverá ser aplicada a retirada de classe ou aulas em 
substituição, na ordem inversa à da classificação dos docentes 
não efetivos; 
§ 2º - Persistindo a impossibilidade do atendimento, o titular 
de cargo permanecerá na condição de adido e/ou cumprindo 
horas de permanência, devendo participar, obrigatoriamente, 
das atribuições na Diretoria de Ensino, para descaracterizar esta 



condição, assumindo toda e qualquer substituição que venha a 
surgir e para a qual esteja habilitado, na própria escola ou em 
outra unidade escolar do mesmo município. 
Artigo 24 - Os docentes não efetivos que estejam cumprindo 
a carga horária mínima correspondente à da Jornada Reduzida 
de Trabalho, total ou parcialmente, com horas de permanência, 
deverão participar, obrigatoriamente, das sessões de atribuições 
durante o ano na Diretoria de Ensino, para composição da carga 
horária com classes e aulas livres ou em substituição. 
§ 1º - Na aplicação do disposto no caput deste artigo, 
sempre que o número de aulas/classes oferecidas na sessão for 
menor que o necessário para atendimento a todos os docentes 
com horas de permanência, o melhor classificado poderá 
declinar da atribuição de vagas obrigatória para concorrer à 
atribuição opcional, desde que haja nessa fase, a atribuição de 
todas as aulas/classes oferecidas. 
§ 2º – Aos docentes não efetivos aplica-se também o procedimento 
de retirada de classe ou de aulas, pela ordem inversa 
à da classificação dos docentes contratados, sempre que houver 
necessidade de atendimento no decorrer do ano, para composição 
da carga horária mínima correspondente à da Jornada 
Reduzida de Trabalho, com relação a classes e aulas livres ou em 
substituição, na própria unidade escolar e também na Diretoria 
de Ensino, se necessário. 
§ 3º - Na impossibilidade do atendimento previsto no parágrafo 
anterior, os docentes que estejam cumprindo a respectiva 
carga horária, parcial ou totalmente, com horas de permanência, 
deverão, sem detrimento aos titulares de cargo, assumir classe 
ou aulas livres ou toda e qualquer substituição, inclusive a título 
eventual que venha a surgir na própria unidade escolar. 
§ 4º - Faculta-se ao docente não efetivo a possibilidade 
de mudança da sede de controle de frequência (SCF) quando 
estiver cumprindo horas de permanência na unidade de origem 
e assumir classe/aulas em substituição em outra unidade escolar 
da mesma Diretoria de Ensino. 
§ 5º - A sede de controle de frequência (SCF) dos docentes 
não efetivos somente poderá ser mudada no caso de o docente 
vir a perder a totalidade das aulas ou a classe anteriormente 
atribuída. 
XIII - Das Disposições Finais 
Artigo 25 - Os recursos referentes ao processo de atribuição 
de classes e aulas não terão efeito suspensivo nem retroativo e 
deverão ser interpostos no prazo de 2 dias úteis após a ocorrência 
do fato motivador, dispondo a autoridade recorrida de igual 
prazo para decisão. 
Artigo 26 - A acumulação remunerada de dois cargos 
docentes ou de duas funções docentes, ou de um cargo de 
suporte pedagógico com um cargo ou função docente, poderá 
ser exercida, desde que: 
I - o somatório das cargas horárias dos cargos/funções não 



exceda o limite de 65 horas, quando ambos integrarem quadro 
funcional desta Secretaria da Educação; 
II - haja compatibilidade de horários, consideradas, no 
cargo/função docente, também as Aulas de Trabalho Pedagógico 
Coletivo – ATPCs, integrantes de sua carga horária. 
§ 1º - É expressamente vedado o exercício em regime de 
acumulação remunerada de dois contratos de trabalho docente. 
§ 2º - Poderá ser celebrado contrato de trabalho docente em 
regime de acumulação com cargo ou função-atividade docente, 
bem como com cargo das classes de suporte pedagógico, nos 
termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal de 
1988. 
§ 3º - A acumulação do exercício de cargo/função docente 
ou de contratação docente com o exercício de cargo ou função 
docente em situação de designação de Professor Coordenador, 
quando numa mesma unidade escolar, somente será possível 
quando forem distintos os níveis de ensino. 
§ 4º - A acumulação do exercício de cargo/função docente ou 
de contratação docente com o exercício de cargo ou função docente 
em situação de designação de Vice-Diretor de Escola somente será 
possível quando forem distintas as unidades escolares. 
§ 5º - A acumulação do exercício de cargo/função docente 
ou de contratação docente com o exercício de cargo das classes 
de suporte pedagógico somente será possível quando as unidades 
escolares e/ou os setores de trabalho forem distintos. 
§ 6º - A contratação docente em regime de acumulação 
com o exercício de função docente, no campo de atuação aulas, 
somente será possível após atribuição no exercício da função 
docente da carga horária correspondente a Jornada Integral de 
Trabalho Docente. 
Artigo 27 – A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos 
poderá expedir orientações complementares que se façam 
necessárias ao cumprimento do disposto na presente resolução. 
Artigo 28 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em 
especial o § 3º do artigo 2º da Resolução SE nº 38, de 19 de 
junho de 2009, a Resolução SE nº 91, de 8 de dezembro de 2009, 
a Resolução SE nº 8, de 22 de janeiro de 2010, e a Resolução SE 
nº 89, de 29 de dezembro de 2011. 
 
Despachos do Secretário, de 28-11-2013 
Interessada: Diretorias de Ensino – Região de Americana, 
Assis, Avaré, Bauru, Birigui, Botucatu, Capivari, Catanduva, 
Centro Oeste, Itararé, Jaboticabal, Marília, Mogi Mirim, Pindamonhangaba, 
Piracicaba, Pirassununga, Presidente Prudente, 
São Carlos, São João da Boa Vista, São Joaquim da Barra, São 
José do Rio Preto, São José dos Campos e Taubaté 
Assunto: Pagamento de Diárias. 
Tendo em vista a solicitação das Diretorias de Ensino em 
epígrafe, autorizo, em caráter excepcional, nos termos dos 



parágrafos 2º e 3º, do artigo 8º, do Decreto 48.292/ 2003, o 
pagamento de diárias que ultrapassem o limite estabelecido 
no mesmo, visando às necessidades da Pasta, aos servidores 
abaixo indicados, respeitados os artigos acima citados e o valor 
correspondente a uma vez a retribuição mensal individual, nos 
períodos a seguir: 
Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba 
Marisete de Lourdes Santos de Araújo – RG 22.576.855-0/ 
PCNP, que participou da OT Plataforma Professor 2.0, em São 
Paulo, de 05/08/13 a 06/08/13, OT Formação para apoio tecnológico 
a ação Melhor Gestão, Melhor Ensino, em Serra Negra, 
de 11/08/13 a 14/08/13, e do Curso Série Elementos: Aprendizagem 
baseada em projetos – programa Intel Educar 2013, 
OT Elaboração das Orientações Curriculares e Didáticas de Arte 
para Professores da 3ª Série do Ensino Médio, em São Paulo, de 
18/08/13 a 22/08/13, respectivamente. 
Sueli Aparecida Bachega – RG 13.268.352-0/Oficial Administrativo, 
que participou de rotina administrativas, na Secretaria 
da Fazenda, em Atibaia, de 24/06/13 a 28/06/13. 
Carlos Henrique de Oliveira – RG 33.005.636-0/PCNP, que 
participou da OT Práticas Avaliativas em Ciências Humanas: a 
avaliação da aprendizagem e o SARESP, do Acompanhamento/ 
Planejamento Escolar e da OT Primeiro Ciclo de Acompanhamento 
Formativo do Ensino Integral – 2013, em São Paulo, Charqueada 
e São Paulo, de 11/03/13 a 13/03/13, no dia 28/02/13 e 
de 25/03/13 a 27/03/13, respectivamente. 
João Antonio Gambaro – RG 16.108.780/PCNP, que participou 
das OTs Gestão do Currículo: as ações e os resultados/pólo 
de ciências humanas, Gestão Regional do Sistema de Proteção 
Escolar e EJA no Mundo do Trabalho – para educação nas prisões, 
em Americana e São Paulo, no dia 24/05/13, de 11/06/13 a 
12/06/13 e de 23/06/13 a 28/06/13, respectivamente. 
Márcio Bortoletto Fessel – RG 28.617.892-8/PCNP, que participou 
do Programa de Pré Iniciação Científica, da OT Robótica 
no Ensino da Física e da OT Pré iniciação científica para gestores 
das ações relacionadas às atividades de laboratório de ciências 
da natureza no Ensino Médio Integral, em São Paulo, no dia 
03/05/13, de 21/05/13 a 23/05/13 e de 02/06/13 a 04/06/13, 
respectivamente. 
Sueli Aparecida Alves de Lima Retamero – RG 17.192.143- 
4/Oficial Administrativo, que participou do Curso de SIAFEM, em 
São Paulo, de 05/05/13 a 10/05/13. 
Aparecida Elizabeth dos Santos – RG 9.817.583-X/PEB II, 
que participou da OT Aprimoramento Linguístico para Professores 
de Espanhol com aulas atribuídas no CEL, em São Paulo, de 
10/04/13 a 12/04/13. 
Juliana Bonsi Correa – RG 46.173.508-8/PEB II, que participou 
da OT Aprimoramento Linguístico para Professores de 
Alemão com aulas atribuídas no CEL, em São Paulo, de 02/04/13 
a 04/04/13 e de 11/06/13 a 13/06/13, respectivamente. 



Elisandra Correa – RG 47.151.918/Oficial Administrativo, 
que participou do Curso de Gestão de Materiais/Serviços e 
Siafísico, em São Paulo, de 19/08/13 a 22/08/13. 
 
PROCESSO SS nº: 6782/0000/2013 
INTERESSADO: Gabinete do Secretário 
ASSUNTO: Processo Seletivo de Alunos – Prêmio Intercâmbio 
Internacional - 2013-11-28 
Considerando a instituição do Programa de Premiação a 
Alunos, Professores e Profissionais da Educação da rede estadual 
de ensino pela Lei nº 14.923 de 28 de dezembro de 2012, 
regulamentada pelo Decreto nº 59.504 de 05 de setembro de 
2013 e à vista da presente instrução processual, em especial 
dos resultados publicados pelas Diretorias de Ensino às fls. 
105/146 e da decisão final de fls. 152/153 da Comissão Especial 
do Prêmio Intercâmbio Internacional constituída pela Resolução 
SE 66, de 20 de setembro de 2013, com fundamento na competência 
fixada no inciso XIV da Instrução Especial publicada 
em 05 de outubro de 2012 , HOMOLOGO o resultado final do 
processo seletivo. 
 
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA 
E SERVIÇOS ESCOLARES 
DEPARTAMENTO DE GESTÃO 
DE INFRAESTRUTURA 
Portaria do Diretor, de 28-11-2013 
Convocando os Diretores do Núcleo de Obras (NOM) e 
os Diretores do Centro Administração Finanças e Infraestrutura 
(CAF) das Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo, para 
reunião de orientação Técnica/DGINF. 
Dia: 5-12-2013 
Horário: Das 8 às 18 horas 
Local: Na Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Prof. 
do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza”, Rua João 
Ramalho 1546, Perdizes. 
 

====================== 
 
Diário Oficial Poder Executivo - Seção II 
sexta-feira, 29 de novembro de 2013 
 
Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Resolução, de 28-11-2013 
Autorizando, em caráter excepcional, com fundamento no 
artigo 64, inciso III, da Lei Complementar 444/85, combinado 
com o artigo 1º, inciso I, alínea "b", do Decreto 49.893/2005, o 
afastamento dos interessados abaixo, nos períodos determinados, 
para, sem prejuízo de vencimentos e das demais vantagens 
do cargo, nas jornadas de trabalho abaixo especificadas, prestarem 



serviços junto aos citados locais: 
 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portarias do Dirigente Regional de Ensino, 
de 28-11-2013 
Tornando efetivo exercício os dias, 06-11-2013 e 
22/11/13, das 8h às 17 horas, em que a professora Maria Cristina 
Magossi Rodrigues RG 15.434.371 se deslocou para São 
Paulo, na sede da See e da Policia Federal para tratar de assuntos 
pertinentes à documentação dos alunos do Centro de Estudos de 
Línguas – Cel, desta Diretoria de Ensino. 
Designando de acordo com a competência conferida pelo 
§ 2º do artº 5º do Decreto 43.409/98 com fundamento nos artºs. 
4º e 7º do Decreto 43.409/98, com Nr do Decreto 57.670/2011, 
para exercer as funções de Vice-Diretor de Escola em Substituição, 
fazendo jus a 40 horas semanais, o docente Aparecida 
Rosangela Satyro de Oliveira, RG 19442600, PEB II, SQC-II-QMSE, 
classificado na EE Dr Dario Brasil, em Piracicaba – Diretoria 
de Ensino Região de Piracicaba, para exercer as funções na 
EE Edson Rontani, em Piracicaba, no período de 13-11-2013 
a 11-01-2014, no impedimento de Regina Pinato Venzel, RG 
6959216, em virtude de estar substituindo Diretor de Escola. 
Designando de acordo com a competência conferida pelo 
§ 2º do artº 5º do Decreto 43.409/98 com fundamento nos artºs. 
4º do Decreto 43.409/98, com Nr do Decreto 57.670/2011, para 
exercer as funções de Vice-Diretor de Escola, os docentes abaixo 
identificados: 
A partir de 21-11-2013 
Katia Regina Parisoto Lopes e Lopes, RG 11.739.123, PEB II, 
SQC-II-QM-SE, classificado na EE Profª Dionetti Callegaro Miori, 
em Piracicaba, para exercer a função na EE Prof. José Martins de 
Toledo, em Piracicaba - Diretoria de Ensino Região de Piracicaba. 
A partir de 19-11-2013 
Andrea Cristine Mainardes Cintra, RG 19.570.213, PEB I, 
SQC-II-QM-SE, classificado na EE Prof Joao Solidario Pedroso, 
em Americana, Diretoria de Ensino Região de Americana, para 
exercer a função na EE Pedro de Mello, em Piracicaba, Diretoria 
de Ensino Região de Piracicaba. 
A partir de 01-11-2013 
Maria Leonor Lopes Nanzer, RG 20.068.249, PEB I, SQCII- 
QM-SE, classificado na EE Profª Idalina C.Souza Pereira, em 
Campinas, Diretoria de Ensino Região de Campinas Oeste, para 
exercer a função na EE Francisca Elisa da Silva, em Piracicaba, 
Diretoria de Ensino Região de Piracicaba. 
Cessando, a partir de 11-11-2013, no uso da competência 
com fundamento no artº 5º da Resolução SE 85/2012, nos 
termos do artº 8º, item I, os efeitos da Portaria de Designação 
publicada em 09-08-2013, na parte em que designou o servidor 
abaixo relacionado para exercer a função de Gerente de Organização 



Escolar, de acordo com a LC 1.144/2011: 
Debora Cristina de Souza, RG 44.999.638, Agente de Organizacão 
Escolar, SQC-II-QAE, classificado na EE Profª Dionetti 
Callegaro Miori, em Piracicaba- Diretoria de Ensino Região de 
Piracicaba, para exercer a função na EE Comendador Luciano 
Guidotti, em Piracicaba. 
Exonerando, com fundamento no artº 58, inciso I - § 1º 
- item I da Lei Complementar 180/78, a partir de 13-11-2013, 
Karoline Rodrigues dos Santos, RG 41898478-5, do cargo de 
Agente de Organização Escolar – SQC-III-QAE-SE, da EE “Prof. 
Eduir Benedicto Scarpari”, em Piracicaba – para o qual foi nomeada 
por Decreto de 23, publicado em 24-01-2013. 
Considerando Admitido para fins de regularização de vida 
funcional e a vista da documentação arquivada no prontuário 
da interessada, para ministrar classes e/ou aulas nas funções 
atividades mencionadas ao servidor abaixo relacionado: 
Elisabete Aparecida Salvato Penha Moral, RG 14299503- 
4, exercendo a função de Professor III – Act no período de 
10-04-1986 a 30-06-1986 na EEPG Pedro Moraes Cavalcanti, 
em Piracicaba. 
Elisabete Aparecida Salvato Penha Moral, RG 14299503- 
4, exercendo a função de Professor III – Act no período de 
01-07-1986 a 07-09-1986 na EEPG Pedro Moraes Cavalcanti, 
em Piracicaba. 
Elisabete Aparecida Salvato Penha Moral, RG 14299503- 
4, exercendo a função de Professor III – Act no período de 
29-09-1986 a 14-10-1986 na EEPG Pedro Moraes Cavalcanti, 
em Piracicaba. 
Elisabete Aparecida Salvato Penha Moral, RG 14299503- 
4, exercendo a função de Professor III – Act no período de 
17-11-1986 a 26-11-1986 na EEPG Pedro Moraes Cavalcanti, 
em Piracicaba. 
Elisabete Aparecida Salvato Penha Moral, RG 14299503-4, 
exercendo a função de Professor III – Act a partir de 03-08-1987 
conforme Portaria de Admissão 1251/87. 
Elisabete Aparecida Salvato Penha Moral, RG 14299503-4, 
exercendo a função de Professor III – Act a partir de 08-02-1988 
conforme Portaria de Admissão 1671/88. 
Elisabete Aparecida Salvato Penha Moral, RG 14299503-4, 
exercendo a função de Professor III – Act a partir de 13-02-1989 
conforme Portaria de Admissão 042/89. 
Considerando Dispensado para fins de regularização de 
vida funcional e a vista da documentação arquivada no prontuário 
da interessada, para ministrar classes e/ou aulas nas funções 
atividades mencionadas ao servidor abaixo relacionado: 
Elisabete Aparecida Salvato Penha Moral, RG 14299503-4, 
exercendo a função de Professor III – Act a partir de 05-04-1986, 
conforme Portaria de Dispensa 161/1986. 
Elisabete Aparecida Salvato Penha Moral, RG 14299503-4, 
exercendo a função de Professor III – Act a partir de 24-12-1987, 



conforme Portaria de Dispensa 759/1987. 
Elisabete Aparecida Salvato Penha Moral, RG 14299503-4, 
exercendo a função de Professor III – Act a partir de 01-01-1989, 
conforme Portaria de Dispensa 623/89. 
Elisabete Aparecida Salvato Penha Moral, RG 14299503-4, 
exercendo a função de Professor III – Act a partir de 28-12-1989, 
conforme Portaria de Dispensa 624/89. 
Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 
de 28-11-2013 
Núcleo de Frequência e Pagamento 
Averbando Certidão de Licença – Prêmio, nos termos dos 
Artigos 209 e 214 da Lei 10.261/68, LC 1015/07 e da nova redação 
da LC 1048/08 e Despacho do Governador de 22, publicado 
no D.O. de 23-11-2011 aos funcionários das respectivas Unidades 
Escolares, abaixo identificados, 90 dias de Licença Prêmio a 
que faz jus, referente ao período aquisitivo mencionado: 
EE Prof Abigail de Azevedo Grillo 
Edna Aparecida Tosin Rocha, RG 15434666-4, PEB -II - SQF 
-I-QM, PULP 384/0068/2009, Certidão 271/2013 – período 
23-08-2008 a 21-08-2013. 
Averbando a Certidão de Licença – Prêmio, nos termos dos 
Artigos 209 e 214 da Lei 10.261/68, nova redação dada pela LC 
1.048/2008 aos funcionários das respectivas Unidades Escolares, 
abaixo identificados, 90 dias de Licença Prêmio a que faz jus, 
referente ao período aquisitivo mencionado: 
EE Ademar Vieira Pisco 
Célia Aparecida Dias Prestes, RG 22986084-9, Agente de 
Serviços Escolares – SQC- III- QAE, PULP 288/0068/2013, Certidão 
272/2013, período 29-11-2007 a 26-11-2012. 
Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba 
Henais Maria Avizu Nozella de Oliveira, RG 9677338-8, 
Supervisor de Ensino – SQC – II – QM, PULP 407/0060/2004, 
Certidão 241/2013, período 30-09-2008 a 28-09-2013. 
EE Prof Catharina Casale Padovani 
Karen de Mello Pedreira, RG 29903590-6, PEB-II-SQC-II-QM, 
PULP 1103/0068/2013, Certidão 270/2013, período 13-10-2008 
a 11-10-2013. 
EE Prof Dionetti Callegaro Miori 
Esthel Cristina Ferraz, RG 23542470-5, PEB-II-SQC-II-QM, 
PULP 708/0068/2008, Certidão 261/2013, período 13-10-2004 
a 13-02-2005; 04-03-2005 a 11-02-2007; 28-02-2007 a 12-02- 
2008; 13-02-2008 a 14-11-2009. 
EE Prof Maria de Lourdes Silveira Cosentino 
Kátia Regina Peron de Marchi, RG 19570341-8, PEB-II-SQCII- 
QM, PULP 00382/0068/2001, Certidão 269/2013, período 
31-08-2001 a 29-08-2006. 
EE Prof José Romão 
Maria Angela Botino Amaro Marliere, RG 4573063, PEBII- 
SQC-II-QM, PULP 13/1619/1998, Certidão 267/2013, período 
09-09-2008 a 07-09-2013. 



EE Prof Juracy Neves de Mello Ferraciú 
Antonio Daniel Ribas, RG 20249726-4, PEB- II -SQC- II -QM, 
PULP 129/0068/2009, Certidão 266/2013, período 02-11-2008 
a 31-10-2013. 
EE Pedro Moraes Cavalcanti 
Ariadne Bicheri Viccino, RG 23495589-2, PEB-II-SQC-II-QM, 
PULP 1620/0068/2007, Certidão 274/2013, período 17-10-2007 
a 14-10-2012. 
EE Prof Avelina Palma Losso 
Cassia Regina Bordignon Weissmann, RG 15873588, PEB-IISQC- 
II-QM, PULP 1133/0068/2013, Certidão 275/2013, período 
18-10-2008 a 16-10-2013. 
EE Prof Augusto Saes 
Denise Cristina Pereira, RG 18133821, PEB-I-SQC-II-QM, 
PULP 1593/0042/2003, Certidão 273/2013, período 09-11-2008 
a 07-11-2013. 
Apostilas do Diretor Centro de Recursos Humanos, 
de 28-11-2013 
Concedendo, com fundamento no Artigo 129 da Ce/89 
um adicional por tempo de serviço, aos servidores abaixo 
relacionados: 
Adelma Maria da Silva, RG 14065849, PEB I, SQF-I-QM-SE, 
da EE Comendador Mario Dedini: 
C – 14-11-2013 – Art.129 – Ce/89 – 5º ATS. 
Antonia Aparecida Godoy Simon, RG 8800896, PEB I, SQCII- 
QM-SE, da EE Prof Alcides Guidetti Zagatto: 
C – 26-09-2013 – Art.129 – Ce/89 – 7º ATS. 
Creusa Santos Barbosa Feraaz, RG 20421363, PEB I, SQF-IQM- 
SE, da EE Dr Joao Sampaio: 
C – 27-03-2013 – Art.129 – Ce/89 – 4º ATS. 
Marta Maria Bianchim, RG 7696080, Diretor de Escola, SQCII- 
QM-SE, da EE Prof Manoel dias de Almeida: 
C – 30-10-2013 – Art.129 – Ce/89 – 6º ATS. 
Walkiria Nicolai, RG 15615905, PEB I, SQC-II-QM-SE, da EE 
Morais Barros: 
C – 18-04-2012 – Art.129 – Ce/89 – 5º ATS. 
Concedendo, com fundamento no artigo 129 da Constituição 
do Estado de São Paulo combinado com o DNG de 22, 
publicado no D.O. de 23-11-2011, a Sexta-Parte dos vencimentos, 
ao servidor abaixo identificado, por contar vinte anos de 
efetivo exercício: 
Creusa Santos Barbosa Ferraz, RG 20421363, PEB I, SQF-IQM- 
SE, da EE Dr Joao Sampaio: 
C – 27-03-2013 – Art.129 – Ce/89 - 6ª Parte. 
Ivete Lopes da Silva, RG 19443819, Agente de Organização 
Escolar, SQF-III-QAE, da EE Dr Antonio Pinto de Almeida Ferraz: 
C – 19-09-2013 – Art.129 – Ce/89 - 6ª Parte. 
Walmir Bueno de Camargo, RG 10235264, PEB II, SQF-IQM- 
SE, da EE Prof Jethro Vaz de Toledo: 
C – 22-08-2013 – Art.129 – Ce/89 - 6ª Parte. 



ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portarias do Diretor de Escola, de 28-11-2013 
EE “Prof. Elias de Mello Ayres” 
Autorizando fruição de Licença Prêmio nos Termos dos 
Artºs. 213 e 214 da Lei 10.261/68, “Nr” pela Lei 1048/08 de 
10-06-2008, a Rosangela Aparecida Rocha RG 9.939.551, PEBII, 
SQF-I-QM, 15 dias, referentes aos períodos de 04-02-2008 A 
12-02-2008; de 10-03-2008 A 27-02-2013, Certidão 248/2013, 
PULP 1068/0068/2013. 
EE “Prof. Elias de Mello Ayres” 
Autorizando fruição de Licença Prêmio nos Termos dos 
Artºs. 213 e 214 da Lei 10.261/68, “Nr” pela Lei 1048/08 de 
10-06-2008, a Maria Angela Ferreira Grosso, RG 7.820.430-6, 
Agente de Organização Escolar, SQC-II-QAE, 15 dias, referentes 
ao período de 30-06-2001 A 28-06-2006, Certidão 0159/2006, 
PULP 0406/0068/2001. 
EE “Prof. Elias de Mello Ayres” 
Autorizando fruição de Licença Prêmio nos Termos dos 
Artºs. 213 e 214 da Lei 10.261/68, “Nr” pela Lei 1048/08 de 
10-06-2008, a Rosangela Aparecida Rocha RG 9.939.551, PEBII, 
SQF-I-QM, 15 dias, referentes aos períodos de 04-02-2008 A 
12-02-2008; de 10-03-2008 A 27-02-2013, Certidão 248/2013, 
PULP 1068/0068/2013. 
EE “Prof. Elias de Mello Ayres” 
Autorizando fruição de Licença Prêmio nos Termos dos 
Artºs. 213 e 214 da Lei 10.261/68, “Nr” pela Lei 1048/08 de 
10-06-2008, a Maria Angela Ferreira Grosso, RG 7.820.430-6, 
Agente de Organização Escolar, SQC-II-QAE, 15 dias, referentes 
ao período de 30-06-2001 A 28-06-2006, Certidão 0159/2006, 
PULP 0406/0068/2001. 
EE Vicente Luís Grosso 
Autorizando, fruição de Licença Prêmio nos termos dos 
Artigos 209 a 213 da Lei 10.261/68 a: Nalva Aparecida Leme 
Geraldi, RG 16.339.960, Agente de Organização Escolar, SQFI- 
QAE-SE, da EE Vicente Luís Grosso, 15 dias referente ao 
período de 08-09-1993 a 06-09-1998, Certidão 169/2006 - PULP 
990/0068/2006. 
EE Vicente Luís Grosso 
Autorizando, fruição de Licença Prêmio nos termos dos 
Artigos 209 a 213 da Lei 10.261/68 a: Ana Rosa Trindade, 
RG 5.615.360-0, Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAESE, 
da EE Vicente Luís Grosso, 15 dias referente ao período 
de 16-08-2005 a 14-08-2010, Certidão 020/2011 - PULP 
00396/0068/2001. 
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, ao interessado abaixo 



relacionado: 
André Luiz Capucim, RG 32.392.231-4, Professor de Educação 
Básica II, classificado na EE.Dom Aniger Francisco de 
Maria Melillo, 13 dias de auxílio-doença a partir de 16-11-2013 
a 28-11-2013. 
EE "Com Luciano Guidotti 
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: 
Elaine Giacomelli Paulino, RG 41.656.971-7, Agente de 
Organização, classificada na EE "Com Luciano Guidotti", 05 dias 
de auxílio-doença a partir de 27-11-2013 a 01-12-2013. 
EE "Com Luciano Guidotti 
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: 
Adriana Paula de Souza Santana, RG 46.269.193-7, Agente de 
Organização Escolar, classificada na EE "Com Luciano Guidotti", 
02 dias de auxílio-doença a partir de 25-11-2013 a 26-11-2013. 
EE "Prof. Affonso José Fioravanti" 
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: Claudia Maria de Souza Belluco Camargo, 
RG 12.499.521, PEB II, SQC-II-QM, 15 dias referente ao período 
de 12-08-2004 a 10-08-2009, Certidão 215/2010 - PULP 
406/0068/2005. 
 
ESCOLA DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES 
DO EST. DE SÃO PAULO PAULO RENATO 
COSTA SOUZA 
Portaria do Coordenador, de 28-11-2013 
Tornando efetivo exercício, nos termos da Resolução 
SE-58 23-08-2011, em seu inciso I e parágrafo único, acrescentado 
pela Resolução SE-43 de 12-04-2012, o dia em que os 
funcionários abaixo relacionados compareceram à Capacitação 
068/2013 – “Mba Gestão Empreendedora – 4ª Edição”, conforme 
segue: 
Data: 21-10-2013 
Horário: 8h30 às 17h30 
Local: Cat Professora Maria Braz – Campinas I – Avenida 
das Amoreiras 450 – Parque Itália – Campinas – SP 
Diretoria de Ensino Nome Rg 
Piracicaba Adriana Corniatti de Souza 20760524 
Piracicaba Andrea de Negri Bello 142985119 
Piracicaba Claudia Machado 20078017 



Piracicaba Francinaldo Juca de Araujo 13654019 
Piracicaba Izandina Nicela Vitti 14297210 
Piracicaba Leda Maria Lacerda Zinsly 13390432 
Piracicaba Marilene Fereira de Souza 19449787 
Piracicaba Marta Freitas Oliveira 1718682 
 
Data: 18-11-2013 
Horário: 8h30 às 17h30 
Local: Cat Professora Maria Braz – Campinas I – Avenida 
das Amoreiras 450 – Parque Itália – Campinas – SP 
Diretoria de Ensino Nome Rg 
Piracicaba Adriana Corniatti de Souza 20760524 
Piracicaba Andrea de Negri Bello 142985119 
Piracicaba Claudia Machado 20078017 
Piracicaba Francinaldo Juca de Araujo 13654019 
Piracicaba Izandina Nicela Vitti 14297210 
Piracicaba Katia Regina Parisoto Lopes e Lopes 11739123 
Piracicaba Leda Maria Lacerda Zinsly 13390432 
Piracicaba Marilene Fereira de Souza 19449787 
Piracicaba Marta Freitas Oliveira 1718682 
 
Portaria da Coordenadora, de 28-11-2013 
Tornando efetivo exercício os dias em que os funcionários 
abaixo relacionados compareceram à Orientação Técnica 
“Encontro dos Professores Coordenadores de Apoio à Gestão 
Pedagógica - descentralizado” 
Dias: 30-10-2013 
Horário: 8h às 17h 
Local: Faculdade Veris - Campinas 
DE da Região Piracicaba:; Anne Keity Rocha - RG 33841272; 
Valdecir Michelotti - RG 17830342; Ana Karina F. Lagreca Franco 
- RG 20080679; Juliana Vicentin - RG 29214330; Adilson Grandino 
- RG 18135439; Maria Chiarinelli da Cruz - RG 16883985; 
Ana Maria Mendes de Toledo - RG 17070619; Elaine Cristina 
Geraldini Zem - RG 19224018; Andresa Fernanda Rizzo - RG 
26749362; Elizete Regina Lourenço - RG 14.560.349; Katiuscia 
Paula Leonel - RG 35265887-3; Bernadete L. Botelho Damasceno 
- RG 57.176.299; Fabíola Capeline L. Moura - RG 33.942.137; 
Alessandra Moraes Bargiela - RG 23.756.229; Marcelo Valle - RG 
21803467; Angela Maria Ventura de Camargo - RG 15232226; 
Fernanda Veloso Moreira - RG 32415458; Maysa Regina Rodrigues 
- RG 34783183; Marcelo Fernandes - RG 19.311.946; Juliana 
Davanzo Dionisio - RG 34.783.524/7; Maria Etelvina Cleto da 
Silva - RG 15781147; 
 
Portaria da Coordenadora, de 28-11-2013 
Tornando efetivo exercício os dias em que os funcionários 
abaixo relacionados compareceram à Orientação Técnica 
“Apresentação e Vivência das Orientações Curriculares e Didáticas 
de Arte para os anos iniciais do Ensino Fundamental” 



Local: Hotel Fazenda Vale do Sol – Serra Negra – São Paulo 
Dia: 29, 30 e 31-10-2013 
Horário: 8h30 às 17h30 
DE da Região de Piracicaba: Danny Anderson Menezes 
Cunha – RG 23269200-2, Elisangela de Freitas Mathias – RG 
26.468.919-3, Rita de Cássia B. G. Travisani – RG 32.601.136-5, 
Simone Helena Pessutti Colpas – RG 13.914.078. 
 
Portaria da Coordenadora, de 28-11-2013 
Tornando efetivo exercício os dias em que os funcionários 
abaixo relacionados compareceram à Orientação Técnica 
“Processo de Matricula Antecipada no Ensino Fundamental para 
o ano de 2014” 
Local: Largo do Arouche, 302n – 16º andar – Auditótrio – 
São Paulo - SP 
Horário: 9h às 18h 
Dia: 05-08-2013 
DE da Região de Piracicaba: Janete Passarini Bigaton – RG 
17.191.960-9, Leni Aparecida Pinto – RG 14.031.239 
 
Portaria da Coordenadora, de 28-11-2013 
Tornando efetivo exercício os dias em que os funcionários 
abaixo relacionados compareceram à Orientação Técnica 
“Seminário de Boas Praticas Pedagógicas dos anos iniciais da 
Rede Estadual de São Paulo” 
Local: Hotel Fazenda Vale do Sol – Serra Negra – SP 
Dias: 21, 22, 23 e 24-10-2013 
Horário: 8h às 17h 
DE da Região de Piracicaba: Fernanda Medinilla M. Antunes 
– RG 34.725.746-X, Maria Edilaine Ceron Pinto – RG 
20.079.087, Tatiane de Oliveira Biason – RG 29.844.086-6. 
Dias 23 e 24-10-2013 
DE da Região de Piracicaba: Katia Ferragut Nardo N hospeda 
– RG 18.077.712. 


