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Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Resolução SE 84, de 19-12-2013 
Dispõe sobre a avaliação do desempenho de 
servidores do Quadro do Magistério no Programa 
Ensino Integral 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a 
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB e considerando 
a necessidade de estabelecer as normas, critérios e procedimentos 
que assegurem eficácia, legitimidade e transparência 
no processo de avaliação de servidores, em Regime de Dedicação 
Plena e Integral – RDPI, participantes do Programa Ensino Integral, 
Resolve: 
Artigo 1º – O processo de avaliação, de que trata esta resolução, 
tem por finalidade avaliar o desempenho dos servidores do 
Quadro do Magistério, em Regime de Dedicação Plena e Integral 
- RDPI, nas escolas estaduais participantes do Programa Ensino 
Integral, e definir critérios para permanência desses profissionais 
no referido programa. 
Parágrafo único - Os resultados da avaliação subsidiarão: 
1. o processo formativo de cada servidor, para aprimoramento 
de competências exigidas para o efetivo desempenho de sua 
função; 
2. o estabelecimento de critérios para a permanência dos servidores 
no programa, em função do desenvolvimento das competências, 
do engajamento e do cumprimento das atribuições previstas, 
conforme estabelece a legislação pertinente. 
Artigo 2º - A avaliação dos servidores do Quadro do Magistério, 
quanto ao desempenho das competências previstas, em Regime 
de Dedicação Plena e Integral – RDPI, bem como quanto a seu 
comprometimento com o Programa, dar-se-á mediante a definição 
de macroindicadores, desdobrados em microindicadores, para cada 
cargo/função, observado o constante do Anexo I, que integra a 
presente resolução. 
§ 1º - O comprometimento do servidor será avaliado mediante 
indicadores de assiduidade e de cumprimento das ações planejadas, 
de que trata o Programa de Ação referido no inciso V, do artigo 
2º, da Lei Complementar nº 1.164, de 4.1.2012, alterado pela Lei 
Complementar nº 1.191, de 28.12.2012. 
§ 2º - A avaliação das competências far-se-á mediante aplicação 
de questionário, respondido, de forma individual e confidencial, 
pelos integrantes do processo educativo, que atuem na escola, a 
seguir mencionados: 
I – servidores do Quadro do Magistério; 
II – alunos; 
III – Supervisor de Ensino e Professor Coordenador do Núcleo 
Pedagógico. 
Artigo 3º - A avaliação do comprometimento e engajamento 
será realizada por comitês de avaliação, a partir de informações 
objetivas de assiduidade e do cumprimento das ações planejadas de 
cada servidor, conforme previsto no Programa de Ação, constante 
do Anexo II desta resolução. 



Artigo 4º - O processo de avaliação do servidor que atua no 
Programa Ensino Integral observará os seguintes procedimentos 
nas duas etapas que o compõem: 
I – etapa 1: 
a) preenchimento do questionário de avaliação; 
b) preenchimento do questionário de autoavaliação; 
II – etapa 2: análise, pelos comitês de avaliação, do fator comprometimento, 
mediante cômputo dos indicadores de assiduidade e 
de cumprimento das ações planejadas. 
Parágrafo único - As etapas de que trata este artigo deverão 
ser acompanhadas pelo Supervisor de Ensino e pelo Professor 
Coordenador do Núcleo Pedagógico responsáveis pelo Programa 
na unidade escolar. 
Artigo 5º - Os comitês de avaliação, de que trata o artigo 3º 
desta resolução, compõem-se de: 
I - Professores Coordenadores por Área de Conhecimento e 
Professor Coordenador Geral, para avaliação dos professores e do 
professor de Sala de Leitura; 
II – Professor Coordenador Geral e Diretor de Escola para avaliação 
dos Professores Coordenadores por Área de Conhecimento; 
III – Diretor de Escola, Supervisor de Ensino e Professor 
Coordenador do Núcleo Pedagógico, para avaliação do Professor 
Coordenador Geral e do Vice Diretor; 
IV – Supervisor de Ensino para avaliação do Diretor de Escola. 
Parágrafo único – A Diretoria de Ensino deverá instituir comitê 
de avaliação regional, composto de Supervisores de Ensino e Professores 
Coordenadores do Núcleo Pedagógico responsáveis pelo 
acompanhamento das escolas do Programa, a fim de validar as 
decisões dos comitês de avaliação sobre as cessações de permanência 
de servidores, bem como analisar recursos, se houver. 
Artigo 6º - A pontuação de todos os indicadores avaliados, 
referente a cada servidor, deverá considerar a escala de 1 (um) a 
4 (quatro) pontos. 
§ 1º – O resultado da avaliação das competências considera a 
média obtida na pontuação entre todas as competências avaliadas, 
a partir das respostas aos questionários de avaliação, excetuandose 
as de autoavaliação. 
§ 2º – Classifica-se o cumprimento das ações planejadas no 
Programa de Ação na conformidade do anexo II, como segue: 
1. baixo cumprimento (pontuação baixa - 1 a 2): menos de 50% 
das ações previstas realizadas; 
2. médio cumprimento (pontuação média - 2,1 a 3): 50 a 75% 
das ações previstas realizadas; 
3. alto cumprimento (pontuação alta - 3,1 a 4): mais de 75% 
das ações previstas realizadas. 
§ 3º – Para cômputo da pontuação do comprometimento com a 
atuação no Programa Ensino Integral, prevista no Anexo II, utilizarse- 
á o indicador de assiduidade como redutor da pontuação do 
cumprimento das ações planejadas, previsto no parágrafo anterior, 
quando o total de ausências for superior a 8 dias, no respectivo ano 
letivo, considerando: 
1. entre 9 e 12 ausências: redução de 1 ponto; 
2. mais de 12 ausências: redução de 2 pontos. 
Artigo 7º - O resultado da avaliação final de cada servidor 
será computado pelo respectivo comitê de avaliação, que deverá 



considerar a combinação dos resultados das etapas 1 e 2 e as pontuações, 
descritas no Anexo III, na seguinte conformidade: 
I – Quadrantes Q3 a Q9: definição de plano de desenvolvimento 
e formação, específico para cada profissional, e acompanhamento 
das avaliações bimestrais, conforme regulamentação a 
ser baixada; 
II – Quadrantes Q1 e Q2: a decisão sobre a permanência 
ou não do servidor no Programa, devidamente justificada pelo 
respectivo comitê de avaliação, deverá ser validada pelo comitê de 
avaliação regional. 
Artigo 8º – A realização da devolutiva do resultado final da 
avaliação ao servidor, é de responsabilidade dos integrantes do 
comitê de avaliação, em conformidade com o disposto no artigo 5º 
desta resolução, sendo que os resultados subsidiarão as recomendações 
de formação e a decisão quanto a permanência no Programa. 
Parágrafo único – A devolutiva, referida no caput deste artigo, 
deverá ser realizada pelo Diretor de Escola e pelo Supervisor de 
Ensino, no caso de servidores, a que se aplica o disposto no inciso II 
do artigo 7º desta resolução, cuja permanência no Programa tenha 
sido cessada. 
Artigo 9º – Os profissionais envolvidos no processo de avaliação 
de que trata esta resolução responderão pela veracidade das 
informações fornecidas, sob pena de responsabilização administrativa, 
civil e criminal. 
Artigo 10 - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial 
a Resolução SE nº 96, de 30.11.2012. 
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II – etapa 2: análise, pelos comitês de avaliação, do fator comprometimento, 
mediante cômputo dos indicadores de assiduidade e 
de cumprimento das ações planejadas. 
Parágrafo único - As etapas de que trata este artigo deverão 
ser acompanhadas pelo Supervisor de Ensino e pelo Professor 
Coordenador do Núcleo Pedagógico responsáveis pelo Programa 
na unidade escolar. 
Artigo 5º - Os comitês de avaliação, de que trata o artigo 3º 
desta resolução, compõem-se de: 
I - Professores Coordenadores por Área de Conhecimento e 
Professor Coordenador Geral, para avaliação dos professores e do 
professor de Sala de Leitura; 
II – Professor Coordenador Geral e Diretor de Escola para avaliação 
dos Professores Coordenadores por Área de Conhecimento; 
III – Diretor de Escola, Supervisor de Ensino e Professor 
Coordenador do Núcleo Pedagógico, para avaliação do Professor 
Coordenador Geral e do Vice Diretor; 
IV – Supervisor de Ensino para avaliação do Diretor de Escola. 
Parágrafo único – A Diretoria de Ensino deverá instituir comitê 
de avaliação regional, composto de Supervisores de Ensino e Professores 
Coordenadores do Núcleo Pedagógico responsáveis pelo 
acompanhamento das escolas do Programa, a fim de validar as 
decisões dos comitês de avaliação sobre as cessações de permanência 
de servidores, bem como analisar recursos, se houver. 
Artigo 6º - A pontuação de todos os indicadores avaliados, 
referente a cada servidor, deverá considerar a escala de 1 (um) a 
4 (quatro) pontos. 
§ 1º – O resultado da avaliação das competências considera a 
média obtida na pontuação entre todas as competências avaliadas, 
a partir das respostas aos questionários de avaliação, excetuandose 
as de autoavaliação. 
§ 2º – Classifica-se o cumprimento das ações planejadas no 
Programa de Ação na conformidade do anexo II, como segue: 
1. baixo cumprimento (pontuação baixa - 1 a 2): menos de 50% 
das ações previstas realizadas; 
2. médio cumprimento (pontuação média - 2,1 a 3): 50 a 75% 
das ações previstas realizadas; 
3. alto cumprimento (pontuação alta - 3,1 a 4): mais de 75% 
das ações previstas realizadas. 
§ 3º – Para cômputo da pontuação do comprometimento com a 
atuação no Programa Ensino Integral, prevista no Anexo II, utilizarse- 
á o indicador de assiduidade como redutor da pontuação do 
cumprimento das ações planejadas, previsto no parágrafo anterior, 
quando o total de ausências for superior a 8 dias, no respectivo ano 
letivo, considerando: 
1. entre 9 e 12 ausências: redução de 1 ponto; 
2. mais de 12 ausências: redução de 2 pontos. 
Artigo 7º - O resultado da avaliação final de cada servidor 
será computado pelo respectivo comitê de avaliação, que deverá 
considerar a combinação dos resultados das etapas 1 e 2 e as pontuações, 
descritas no Anexo III, na seguinte conformidade: 
I – Quadrantes Q3 a Q9: definição de plano de desenvolvimento 
e formação, específico para cada profissional, e acompanhamento 
das avaliações bimestrais, conforme regulamentação a 
ser baixada; 



II – Quadrantes Q1 e Q2: a decisão sobre a permanência 
ou não do servidor no Programa, devidamente justificada pelo 
respectivo comitê de avaliação, deverá ser validada pelo comitê de 
avaliação regional. 
Artigo 8º – A realização da devolutiva do resultado final da 
avaliação ao servidor, é de responsabilidade dos integrantes do 
comitê de avaliação, em conformidade com o disposto no artigo 5º 
desta resolução, sendo que os resultados subsidiarão as recomendações 
de formação e a decisão quanto a permanência no Programa. 
Parágrafo único – A devolutiva, referida no caput deste artigo, 
deverá ser realizada pelo Diretor de Escola e pelo Supervisor de 
Ensino, no caso de servidores, a que se aplica o disposto no inciso II 
do artigo 7º desta resolução, cuja permanência no Programa tenha 
sido cessada. 
Artigo 9º – Os profissionais envolvidos no processo de avaliação 
de que trata esta resolução responderão pela veracidade das 
informações fornecidas, sob pena de responsabilização administrativa, 
civil e criminal. 
Artigo 10 - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial 
a Resolução SE nº 96, de 30.11.2012. 

 

 

 



 
Resolução SE 85, de 19-12-2013 
Dispõe sobre a reorganização curricular do ensino 
fundamental, na Escola de Tempo Integral – ETI, e 
dá providências correlatas 
O Secretário da Educação, considerando: 
- a necessidade de ajustes na organização curricular do ensino 
fundamental das escolas participantes do Projeto Escola de Tempo 
Integral - ETI, instituído pela Resolução SE nº 89, de 9.12.2005, 
com vistas ao melhor atendimento à avaliação da especificidade 
didático-pedagógica que as caracteriza; 
- o contínuo aperfeiçoamento da organização curricular vigente 
nessas unidades, flexibilizando-a com alternativas que promovam 
soluções singulares e otimizem os avanços já conquistados; 
- a necessidade de viabilizar condições para a inserção futura 
das ETIs no Programa de Ensino Integral, instituído pela Lei Complementar 
nº 1.164, de 4.1.2012, alterada pela Lei Complementar 
nº 1.191, de 28.12.2012, 
Resolve: 
Artigo 1º - As unidades escolares que funcionarem com o ensino 
fundamental nos anos iniciais e finais, em tempo integral, terão 
suas matrizes curriculares constituídas na seguinte conformidade: 
I - pelos componentes curriculares e respectivas cargas horárias 
estabelecidos na matriz curricular do ensino fundamental das escolas 
de tempo parcial, nos termos da legislação pertinente; 
II – pelas oficinas curriculares, definidas para a parte diversificada, 
a serem desenvolvidas com metodologias, estratégias e 
recursos didático-pedagógicos específicos. 
Artigo 2º - A direção da escola, no cumprimento de suas atribuições 
e após consulta à comunidade escolar, deverá: 
I – apresentar matriz curricular que: 
a) esteja em sintonia com a proposta pedagógica da unidade 
escolar e que atenda às expectativas e aos interesses educacionais 
locais; 
b) considere a existência de espaços adequados ao desenvolvimento 
das duas partes do currículo, discriminadas no artigo 1º; 
c) assegure total permanência do educando em tempo integral; 
d) leve em conta a disponibilidade de docentes devidamente 
habilitados/qualificados para o exercício de atividades diferenciadas, 
contextualizadas e dinâmicas, a serem desenvolvidas nas 



oficinas curriculares; 
II - garantir que a matriz curricular se ajuste à realidade escolar, 
contemplando, nos anos iniciais, conforme Anexos A e B: 
a) carga horária mínima de 40 (quarenta) aulas semanais, a 
serem distribuídas em duas alternativas: 
a.1.) 25 (vinte e cinco) aulas semanais, destinadas às disciplinas 
da base nacional comum; e 
a.2.) 15 (quinze) aulas semanais destinadas aos componentes 
da parte diversificada e desenvolvidas como oficinas curriculares 
obrigatórias com temáticas definidas nas matrizes curriculares e, 
com temáticas opcionais, selecionadas pela unidade escolar constantes 
do Anexo E desta resolução; ou 
b) carga horária máxima de até 45 (quarenta e cinco) aulas 
semanais, assim distribuídas: 
b.1.) 25 (vinte e cinco) aulas semanais, destinadas às disciplinas 
da base nacional comum e 
b.2.) 20 (vinte) aulas semanais destinadas aos componentes 
da parte diversificada e desenvolvidas como Oficinas curriculares 
obrigatórias com temáticas definidas nas matrizes curriculares e, 
com temáticas opcionais, selecionadas pela unidade escolar, dentre 
as constantes do Anexo E desta resolução; 
III – garantir que a matriz curricular se ajuste à realidade escolar, 
contemplando, nos anos finais, conforme Anexos C e D: 
a) alternativa A: 
a.1) carga horária de 40 (quarenta) aulas semanais, assim 
distribuídas: 
a.1.1) 28 (vinte e oito) aulas semanais, destinadas às disciplinas 
da base nacional comum; 
a.1.2) 2 (duas) aulas destinadas à disciplina Língua Estrangeira 
Moderna na parte diversificada, 
a.1.3) 10 (dez) aulas semanais, destinadas ao desenvolvimento 
das Oficinas curriculares com temáticas obrigatórias e com temáticas 
opcionais, da parte diversificada; ou 
b) alternativa B: 
b.1) carga horária de 45(quarenta e cinco) aulas semanais, 
assim distribuídas: 
b.1.1) 28 (vinte e oito)aulas semanais, destinadas às disciplinas 
da base nacional comum; 
b.1.2) 2 (duas) aulas destinadas à disciplina Língua Estrangeira 
Moderna na parte diversificada; 
b.1.3) 15 (quinze) aulas semanais, destinadas ao desenvolvimento 
das oficinas curriculares com temáticas obrigatórias e com 
temáticas opcionais, da parte diversificada; IV - observar que a carga horária semanal 
de qualquer oficina 
curricular, nos anos iniciais e nos anos finais, será de 2 (duas) a 4 
(quatro) aulas semanais; 
V - atentar para a adoção dos componentes curriculares da 
parte diversificada da matriz curricular dos anos iniciais e finais do 
ensino fundamental, que, à exceção da disciplina Língua Estrangeira 
Moderna nos anos finais, se caracterizarão como: 
a) oficinas curriculares obrigatórias, cujas temáticas, prédefinidas, 
se apresentam, incluídas nas matrizes curriculares com as 
seguintes denominações: 
a.1) nos anos iniciais: Hora da Leitura, Produção de Texto e 
Experiências Matemáticas; 



a.2) nos anos finais: Leitura e Produção de Texto e Experiências 
Matemáticas; 
b) oficinas curriculares obrigatórias com temáticas optativas, 
selecionadas pela unidade escolar, dentre as constantes do Anexo 
E, desta resolução, devidamente ajustadas às expectativas, à faixa 
etária dos alunos, aos interesses e às preferências da comunidade e 
à construção da identidade escolar. 
Parágrafo único - Os campos/temas das oficinas curriculares 
com temáticas opcionais deverão ser trabalhados ao longo do 
ano letivo, uma vez que somente poderão ser alterados no ano 
subsequente, quando mudanças se fizerem oportunas e necessárias. 
Artigo 3º - Na elaboração do horário escolar, a direção da 
escola deverá observar: 
I - carga horária diária máxima de 9 (nove) aulas, com duração 
de 50 (cinquenta) minutos cada; 
II - intervalo para almoço, com duração de, no mínimo, 30 
(trinta) minutos e, no máximo, até 60 (sessenta) minutos, em horário 
previamente definido, para todos os dias da semana; 
III - 1 (um) intervalo de 20 (vinte) minutos, em cada turno, 
destinado ao recreio; 
IV - início e término das aulas definidos de acordo com os 
interesses e necessidades da comunidade escolar. 
Parágrafo único – As aulas dos diferentes componentes que 
integram a base nacional comum e a parte diversificada do currículo 
deverão ser distribuídas, sempre que possível, alternadamente ao 
longo dos turnos de funcionamento da unidade escolar, de forma 
a compor o horário de aulas de cada turno – manhã e tarde – com 
disciplinas e oficinas curriculares. 
Artigo 4º - Terão prioridade, para os alunos com necessidades 
especiais, as atividades programadas para as respectivas salas de 
recurso. 
Parágrafo único - Caberá à equipe gestora e aos professores 
especializados nas áreas de deficiência, após o diagnóstico das 
potencialidades, interesses e expectativas dos alunos, definir quais 
atividades das oficinas curriculares se apresentam passíveis de 
frequência e efetiva participação. 
Artigo 5º - A avaliação do desempenho escolar dos alunos, nas 
oficinas curriculares, caracterizar-se-á por uma abordagem conceitual 
essencialmente formativa, processual e centrada em valores 
atitudinais de participação, interesse e compromisso do educando 
na construção de seu conhecimento. 
Parágrafo único - Por inerentes ao processo de ensino e 
aprendizagem, os procedimentos e os resultados dos instrumentos 
avaliativos selecionados deverão se constituir insumos norteadores 
da avaliação global do educando. 
Artigo 6º - A atribuição das classes e aulas far-se-á na seguinte 
conformidade: 
I – pelo Diretor de Escola, na unidade escolar, e em nível de 
Diretoria de Ensino, se necessário, com relação às disciplinas da 
base nacional comum e à disciplina Língua Estrangeira Moderna da 
parte diversificada do currículo, atendendo às disposições da legislação 
referente ao processo anual de atribuição de classes e aulas; 
II – pela equipe gestora da unidade escolar, com relação às 
oficinas curriculares, assistida pelo Supervisor de Ensino da unidade 
escolar, a docentes e candidatos à contratação que estejam devidamente 



inscritos e classificados no processo regular de atribuição 
de classes e aulas e que também tenham, paralelamente, efetuado 
inscrição específica para participar do processo seletivo referente 
ao Projeto Escola de Tempo Integral, observada a seguinte ordem 
de prioridade: 
a) docentes titulares de cargo, para carga suplementar; 
b) docentes adidos, para composição da jornada de trabalho e/ 
ou de carga suplementar, sem descaracterizar a condição de adido; 
c) docentes ocupantes de função-atividade, abrangidos pelo 
disposto no § 2º do artigo 2º da Lei Complementar nº 1.010/2007, 
para composição de carga horária; 
d) a candidatos à contratação, nos termos da Lei Complementar 
nº 1.093/2009, para composição de carga horária; 
§ 1º - Observadas as habilitações/qualificações docentes especificadas 
no artigo 7º desta resolução, constituem-se componentes 
do processo seletivo, objeto da inscrição paralela para o Projeto 
Escola de Tempo Integral, de que trata este artigo: 1 - a análise do currículo do 
candidato, avaliando-se as ações 
de formação vivenciadas, o histórico das experiências e as práticas 
educacionais bem sucedidas; 
2 - a pertinência e a qualidade da proposta de trabalho apresentada 
pelo candidato; 
3 - a avaliação dos resultados obtidos na entrevista individual 
realizada. 
§ 2º - Os critérios de seleção dos docentes e candidatos inscritos 
terão os referenciais de: 
1 - atendimento ao perfil exigido pelas características e 
especificidades do campo temático selecionado para a(s) oficina(s) 
curricular(es); 
2 - espírito de liderança e postura democrática; 
3 - assiduidade e pontualidade; 
4 - disposição para trabalhar em projetos interdisciplinares; 
5 - vivência de metodologias de trabalho que, respeitando o 
projeto pedagógico da unidade escolar, promovam a reflexão, a solidariedade, 
a troca de experiências e a aprendizagem dos conteúdos 
escolares pelos educandos; 
6 - capacidade de promover a autoestima do educando; 
7 - disponibilidade para o desenvolvimento de trabalho em 
equipe, de forma colaborativa; e 
8 - interesse em: 
8.1 - participar de programas de capacitação e formação 
continuada, inclusive via educação a distância, oferecidos por esta 
Secretaria e por entidades a ela conveniadas; 
8.2 - criar e utilizar novos métodos didático-pedagógicos, usando 
as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). 
§ 3º - Após a seleção e a atribuição das aulas das oficinas curriculares, 
a equipe gestora expedirá termo provisório de atribuição, a 
ser entregue ao docente/candidato, e a relação nominal de todos os 
contemplados no processo seletivo, com as respectivas cargas horárias, 
a ser enviado à Diretoria de Ensino, para ciência e ratificação no 
processo regular de atribuição de classes e aulas. 
§ 4º - Aplicam-se ao docente, de que trata este artigo, as 
disposições da legislação específica do processo de atribuição de 
classes, turmas, aulas de projetos da Pasta, bem como as da legislação 
referente ao processo regular de atribuição de classes e aulas. 



Artigo 7º - Na atribuição de aulas das oficinas curriculares aos 
docentes/candidatos devidamente inscritos e cadastrados para o 
processo anual de atribuição de classes e aulas, deverão ser observadas 
as seguintes habilitações/qualificações a serem apresentadas 
para atuação em: 
I - Língua Estrangeira Moderna: Inglês nos anos iniciais 
- Espanhol nos anos finais - diploma de licenciatura plena em 
Letras/Inglês ou Espanhol; aluno de curso de licenciatura plena em 
Letras, preferencialmente de último ano, com habilitação na língua 
estrangeira objeto da docência, podendo, em caráter de absoluta 
excepcionalidade, ser atribuídas aulas a profissional graduado em 
curso de nível superior portador de exame de proficiência linguística 
no idioma objeto da docência, quando comprovada a inexistência 
dos profissionais acima relacionados; 
II - Atividades Artísticas - diploma de licenciatura plena em 
Educação Artística, ou de licenciatura plena em Arte, em quaisquer 
das linguagens: Artes Visuais, Artes Plásticas, Design, Música, Teatro, 
Artes Cênicas e Dança ou licenciatura plena em Educação Musical; 
III - Atividades Esportivas e Motoras - diploma de licenciatura 
plena em Educação Física; 
IV - Educação Financeira/Educação Fiscal, preferencialmente, 
diploma de licenciatura plena específica em Matemática ou de 
licenciatura em Ciências com plenificação em Matemática, ou de 
licenciatura plena em Pedagogia; 
V - Tecnologia e Sociedade - de acordo com a proposta pedagógica 
da unidade escolar: diploma de licenciatura plena em disciplinas 
da área de Ciências da Natureza, ou diploma de licenciatura 
plena em disciplinas da área de Ciências Humanas; 
VI - Qualidade de Vida - diploma de licenciatura plena em 
Ciências Físicas e Biológicas ou licenciatura em Ciências com 
plenificação em Biologia, ou ainda licenciatura plena em História 
Natural; ou, ainda, de licenciatura plena em Pedagogia; 
VII - Sexualidade - diploma de licenciatura plena em Ciências 
Físicas e Biológicas ou licenciatura em Ciências com plenificação em 
Biologia, ou licenciatura plena em História Natural; de licenciatura 
plena em Pedagogia; 
VIII - Espaços Educadores Sustentáveis – de acordo com a 
proposta da unidade escolar: diploma de licenciatura plena em 
disciplinas da Área de Ciências da Natureza; diploma de licenciatura 
plena em disciplinas da Área de Ciências Humanas; diploma de 
licenciatura plena em disciplinas da Área de Linguagens; ou, ainda, 
diploma de licenciatura plena em Pedagogia; 
IX - Educação para o Trânsito - diploma de licenciatura plena 
em disciplinas da Área de Ciências Humanas; diploma de licenciatura 
plena em Educação Artística, ou de licenciatura plena em 
Arte, em quaisquer das linguagens: Artes Visuais, Artes Plásticas, 
Design, Música, Teatro, Artes Cênicas e Dança, ou licenciatura plena 
em Educação Musical; ou, ainda, diploma de licenciatura plena em 
Pedagogia; 
X – Educação das Diversidades Étnico-raciais: diploma de 
licenciatura plena em disciplinas da área de Ciências Humanas; 
diploma de licenciatura plena em Educação Artística, ou de licenciatura 
plena em Arte, em quaisquer das linguagens: Artes Visuais, 
Artes Plásticas, Design, Música, Teatro, Artes Cênicas e Dança, ou 
licenciatura plena em Educação Musical; ou, ainda, diploma de 



licenciatura plena em Pedagogia; 
XI - Educação em Direitos Humanos: diploma de licenciatura 
plena em disciplinas da área de Ciências Humanas; diploma de 
licenciatura plena em Educação Artística, ou de licenciatura plena 
em Arte, em quaisquer das linguagens: Artes Visuais, Artes Plásticas, 
Design, Música, Teatro, Artes Cênicas e Dança, ou licenciatura plena 
em Educação Musical; diploma de licenciatura plena em Pedagogia. 
XII – Hora da Leitura e Produção de Texto: preferencialmente, 
diploma de licenciatura plena em Pedagogia, e, na indisponibilidade 
de profissional licenciado, aluno do último ano desta licenciatura; 
XIII – Leitura e Produção de Texto: diploma de licenciatura 
plena em Letras/Língua Portuguesa; 
XIV – Experiências Matemáticas: 
a) Anos Iniciais: preferencialmente, diploma de licenciatura 
plena em Pedagogia, e na indisponibilidade de profissional licenciado, 
aluno do último ano dessa licenciatura; 
b) Anos Finais: diploma de licenciatura plena específica em 
Matemática ou de licenciatura em Ciências com plenificação em 
Matemática; 
XV – Orientação de Estudos: preferencialmente, diploma de 
licenciatura plena em Pedagogia, ou Licenciatura Plena em disciplinas 
da Área de Ciências da Natureza, ou Licenciatura Plena em 
disciplinas da Área de Ciências Humanas, ou Licenciatura Plena em 
disciplinas da Área de Linguagens e Códigos. 
§ 1º - Nos anos iniciais, atendidas as exigências de habilitação/ 
qualificação de que trata este artigo, as classes das oficinas curriculares 
deverão ser atribuídas: 
1. preferencialmente, ao professor polivalente – PEB I, observadas 
as disposições da legislação referente ao processo anual de 
atribuição de classes e aulas a docentes e ou candidatos à contratação, 
devidamente inscritos e classificados para o processo regular 
de atribuição de classes e aulas, pelo Diretor de Escola, na unidade 
escolar, e em nível de Diretoria de Ensino; 
2. na inexistência do professor polivalente, o docente portador 
de licenciatura plena em Pedagogia. 
§ 2º - Esgotadas as possibilidades de atribuição de classes e 
aulas, de que tratam os incisos V a XV, as classes e aulas remanescentes 
poderão ser atribuídas a docentes, cujo histórico escolar do 
curso concluído ou a ser concluído, comprovem o somatório de 160 
horas de estudos no componente/conteúdo da oficina curricular. 
Artigo 8º - Na organização e fixação dos horários de trabalho 
dos servidores, por competência do Diretor de Escola, com a colaboração 
da equipe gestora, deverão ser estabelecidos dia(s) e horário 
para cumprimento das Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo, de 
forma a assegurar a participação dos docentes que atuem na parte 
diversificada, inclusive daqueles que possuem aulas atribuídas em 
mais de uma unidade escolar e/ou que não tenham Sede de Controle 
de Frequência (SCF) na Escola de Tempo Integral. 
Artigo 9º - Para o professor, ao qual se tenham atribuído aulas 
de oficina curricular, que comportam substituição docente, por qualquer 
período, são assegurados os mesmos benefícios e vantagens 
a que fazem jus os seus pares docentes que atuam nas escolas 
regulares de regime parcial, observadas as normas legais pertinentes, 
exceto a possibilidade de afastamento das referidas aulas para 
exercer qualquer outro tipo de atividade ou prestação de serviços. 



Artigo 10 - No decorrer do ano letivo, o docente que, por 
qualquer motivo, deixar de corresponder às expectativas do desenvolvimento 
das atividades da oficina curricular, cujas aulas lhe 
tenham sido atribuídas, perderá essas aulas, a qualquer tempo, por 
decisão da equipe gestora da unidade escolar, ouvido o Supervisor 
de Ensino. 
Artigo 11 - Para fins de definição de módulo de pessoal, nos 
termos do regulamento específico, deverá ser considerado em dobro 
o número de classes da Escola de Tempo Integral, que estejam em 
funcionamento nos termos da presente resolução. 
Artigo 12 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário, em especial 
a Resolução SE nº 2, de 18 de janeiro de 2013. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 Comunicado 
Dirigido aos Dirigentes Regionais, Supervisores, Diretores de 
Centros e Núcleos das DE, Diretores e Equipes Escolares 
O Secretário da Educação, considerando: 
- a necessidade de preparar as Unidades Escolares para o 
ano letivo de 2014; 
- a importância de realizar ações de caráter preventivo, 
voltadas para a melhor organização das escolas, em todos os 



aspectos de seu funcionamento, com ênfase para o acolhimento 
dos alunos e suas famílias no primeiro dia de aula; 
- a responsabilidade dos órgãos centrais e das Diretorias 
Regionais de Ensino no apoio e orientação ao trabalho de organização 
das escolas, preparando o ano letivo de 2014; 
COMUNICA Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores, 
Diretores de Núcleos, Diretores e demais integrantes das 
equipes escolares que, no período de 20/12/2013 a 26/01/2014, 
que precede o início do ano letivo, deverão ser adotadas as 
providências abaixo indicadas, com o apoio das Coordenadorias 
e demais órgãos da Administração Central. 
1. INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES 
1.1 Reparos de Urgência/Emergência 
* providenciar ainda em dezembro levantamento sobre 
as condições físicas das escolas, para identificar reparos de 
pequeno porte que possam ser executados pelas unidades 
móveis, bem como necessidades de intervenções de urgência, 
que impeçam o funcionamento dos prédios escolares no início 
do ano letivo; 
* organizar um cronograma de atendimento com as unidades 
móveis antes do início do ano letivo; 
* nas ocorrências que impeçam o início do ano letivo, acionar 
imediatamente o DGINF/CEPLAE para identificar os serviços 
que poderão ser contratados pela própria DE e quais deverão ser 
encaminhadas à FDE; 
* Utilizar os recursos da ação "Trato na Escola" disponíveis 
na conta da APM em 10/01/2014, como complemento às ações 
de atendimento às necessidades mais imediatas de pequenos 
reparos; 
* para as escolas sem APM, ou com APM bloqueada, ou 
ainda APM com pendência na prestação de contas, os recursos 
do Trato na Escola serão repassados às Diretorias por meio de 
adiantamento; para tanto, a DE deverá verificar a relação de 
escolas nessas situações junto à FDE, e acionar a COFI para 
imediato envio dos recursos; 
* ao longo de dezembro/2013 e janeiro/2014, a DE deverá 
também monitorar quaisquer intercorrências provenientes das 
chuvas, buscando rapidamente os mecanismos de solução: 
unidade móvel / contratação pela DE / acionamento da FDE; 
* caso algum prédio escolar apresente problemas que não 
possam ser resolvidos antes do início do ano letivo e que, portanto, 
impedirão o início das aulas, a DE deverá buscar soluções 
de remanejamento dos alunos ou outras, junto à CGEB, informando 
a SAREG sobre a situação e as soluções ou alternativas 
adotadas para garantir o atendimento dos alunos; 
* instalar borracha vedante nas portas e telas de malha fina 
(milimétricas) nas janelas do estoque e cozinha, a fim de evitar a 
entrada de insetos e roedores. 
1.2 Organização e Conservação do Espaço Escolar 
* limpeza escolar realizada por empresa terceirizada – 
monitorar e fiscalizar os serviços prestados atentando para o 
desempenho e qualidade exigidos no contrato, bem como para 
os serviços cuja peculiaridade requer execução no períodos de 
férias e/ou de recesso escolar (de acordo com cópia do contrato 
mantida na unidade escolar); 



* limpeza escolar efetuada por equipe própria da Secretaria 
da Educação (Agentes de Serviços Escolares) – utilizar a mesma 
metodologia de limpeza adotada pelas empresas, aproveitando 
este período para efetuar a limpeza geral e demais procedimentos 
de poda/corte da grama, lavagem de caixas d'água e 
desratização; 
1.3 MOBILIÁRIO ESCOLAR 
* certificar-se de que a escola já recebeu o mobiliário de 
aluno (conjunto cadeira e carteira) requerido para o início do 
ano letivo; 
* conferir e dar baixa de todo o mobiliário recebido no 
sistema de controle no link http://matpedagogico.fde.sp.gov.br, 
apontando eventuais divergências na quantidade planejada/ 
recebida para que a FDE proceda a entrega do material complementar 
e/ou remanejamento do material excedente; 
* compatibilizar a quantidade de carteiras das salas de aula 
ao número de alunos matriculados por classe, independente da 
capacidade física da sala, evitando que carteiras fiquem empilhadas 
ou ociosas no ambiente; 
* verificar a colocação adequada do mobiliário nas salas de 
aula, em especial com relação aos conjuntos de carteiras/cadeiras, 
visando o melhor fluxo dos alunos e melhor aproveitamento 
possível do espaço; 
* identificar as carteiras passíveis de recuperação, providenciar 
sua acomodação em ambiente adequado e acionar a DE 
para que sejam tomadas as providências necessárias. 
2. SERVIÇOS DE APOIO AO ALUNO 
2.1 Merenda Escolar – cuidados básicos 
Estabelecer um fluxo de acompanhamento das escolas, 
por meio da Nutricionista da DE, para atender as necessidades 
das escolas e facilitar a comunicação e o apoio do DAAA no 
processo. 
A entrega de gêneros alimentícios será iniciada em 
02/01/2014, portanto, a escola deverá manter uma pessoa responsável 
para receber, conferir e armazenar os produtos: 
* o responsável local pelo recebimento deverá verificar a 
integridade da embalagem de todos os produtos e se as quantidades 
e validades conferem com o descrito no boleto, devendo, 
em caso positivo, a direção da escola assinar e carimbar todas 
as vias e, caso haja alguma divergência/inadequação, devolver 
o produto e anotar a ocorrência no verso de todas as vias do 
boleto; 
* detectada alguma divergência/inadequação relativa ao 
produto após o recebimento, deverá ser enviado ofício para 
o DAAA/CENUT solicitando a troca, com os seguintes dados: 
nome do produto, validade, quantidade, marca, lote e problema 
encontrado; 
* organizar o armazenamento/estoque dos produtos, respeitando 
o método PVPS” (Primeiro que vence – Primeiro que 
Sai), a fim de deixar sempre na frente aquele com data de 
vencimento mais próxima; 
* destacar a data da validade (dia/mês/ano) nas caixas de 
papelão, organizando os produtos por grupo ou tipo e respeitando 
o empilhamento máximo, mantendo as caixas distantes 
das paredes e piso; 



* realizar o armazenamento adequado de perecíveis (freezer 
e geladeira), observando que, nesse caso, as embalagens 
deverão ser acondicionadas fora da caixa de papelão; 
* caso haja prestação terceirizada de serviços de preparo 
e manipulação de merenda, atentar às responsabilidades da 
empresa quanto à limpeza e organização dos equipamentos e 
ambientes afetos à merenda, antes do início das aulas; 
* preencher o “Quadro de Estoque Online”, por meio do 
site estoquedse.edunet.sp.gov.br, (respeitando as datas do 
cronograma divulgado anualmente), informando a quantidade 
e validade dos produtos, alunos consumidores, quantidade de 
produto servido no dia e cardápio oferecido (escolas do sistema 
centralizado ao DAAA) 
* verificar a integridade e estado de funcionamento dos 
equipamentos e utensílios, solicitando manutenção ou reposição 
imediata, a fim de não comprometer o início das aulas; 
* providenciar a sanitização: limpeza de caixa d’água, desratização 
e desinsetização, nas unidades que não contam com 
serviços terceirizados de manipulação da merenda. 
2.2.Transporte Escolar 
* registrar os alunos que necessitam de transporte no 
sistema de Cadastro de Alunos SEE, na opção referente ao 
transporte escolar, garantindo que os dados correspondam às 
reais demandas da escola; 
* monitorar e fiscalizar a execução do serviço prestado, 
seja pela prefeitura, seja por empresa contratada, conforme 
Resolução 28/2011, 
(http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/28_11. 
HTM), visando a garantir a segurança dos alunos; 
* atentar para os seguintes aspectos: 
- atraso dos alunos no horário de entrada das aulas; 
- chegada muito antecipada em relação à abertura dos 
portões da escola; 
- demora na chegada dos veículos na saída dos alunos; 
- alunos sendo transportados em pé; 
- alunos sendo transportados sem cinto de segurança; 
- alunos com até 12 anos sendo transportados sem o serviço 
de monitoria; 
- motoristas e monitores sem a devida identificação; 
- veículos sem condições de higiene e segurança (pneus 
carecas, bancos soltos, sem cinto de segurança, janelas quebradas, 
entre outras irregularidades). 
* Alunos com necessidades especiais das regiões metropolitanas 
que não possuem convênio: 
- consultar a EMTU sobre a possibilidade de atendimento 
por meio do SEC/LIGADO; 
- caso a resposta seja negativa providenciar a contratação 
por meio da Diretoria de Ensino, mediante entendimento prévio 
a ser mantido com CISE/área de Transporte Escolar e COFI; 
* As Diretorias de Ensino que fazem a aquisição de passe 
escolar por inexigibilidade devem garantir a entrega dos passes 
no primeiro dia de aula, impreterivelmente. 
No caso de ocorrência de qualquer irregularidade, a direção 
da escola deverá informar o Gestor do Transporte na Diretoria de 
Ensino, por meio do documento Declaração Mensal de Execução 



do Transporte Escolar (constante do Anexo I que integra a Resolução 
SE nº 28/2011). 
3. MATRÍCULA E ACOMODAÇÃO DA DEMANDA ESCOLAR 
* matricular todos os candidatos inscritos pelo processo 
da Matrícula Antecipada, tanto para o Ensino Fundamental 
quanto para o Ensino Médio, até 13 de dezembro de 2013 (U.E./ 
C.I.E./N.R.M. - D.E.); 
* organizar as classes, de acordo com a Resolução SE nº 
86/08, para que sejam homologadas pela SEE (CGEB/DGREM/ 
CEDEP) e constituam aulas no processo de atribuição de classes/ 
aulas, promovido pela CGRH, no período de 16 de dezembro de 
2013 a 10 de janeiro de 2014 (C.I.E./N.R.M. - D.E.); 
* identificar as classes para melhor atendimento às particularidades 
dos alunos (Classes de Recuperação, Sala de Recurso, 
Classes Hospitalares, entre outras), (C.I.E./N.R.M. - D.E.); 
* atender, com a máxima atenção, a população que recorre 
à secretaria da escola em busca de uma vaga ou qualquer outra 
informação relativa ao atendimento escolar (U.E.); 
* inscrever os candidatos ao ingresso, deslocamento, transferência 
e intenção de transferência na escola pública (U.E./ 
C.I.E./N.R.M. - D.E.); 
* compartilhar e matricular a demanda inscrita de forma a 
garantir atendimento a todos os demandantes por uma vaga na 
rede pública (C.I.E./N.R.M. - D.E.); 
* atentar, no processo de atendimento a demanda, às 
particularidades de matrícula ( necessidades especiais, gêmeos, 
indígenas, quilombolas, entre outros), (C.I.E./N.R.M. - D.E.); 
* solicitar desmembramentos ou multisseriações de classes 
nas escolas, devido às movimentações ocorridas após a homologação 
das classes. Período para solicitação: de 13 a 17 de janeiro 
de 2014 (C.I.E./N.R.M. - D.E.); 
* informar à comunidade os critérios de distribuição dos 
alunos (matrículas) e as possibilidades e prazos para eventuais 
movimentações de matrícula (U.E./ C.I.E./N.R.M. - D.E.); 
* indicar a necessidade de adequação e ou ampliação de 
espaços para acomodação de demanda dentro das possibilidades 
estruturais existentes na escola (C.I.E./N.R.M. - D.E.); 
* orientar a todas as escolas que compartilham prédio ou 
cedem salas para rede municipal e ou outras pastas do Estado 
que estabeleçam um clima harmonioso de convivência, objetivando 
o melhor atendimento ao alunos da rede pública (D.E.). 
4. EQUIPAMENTOS DE TI E SUAS FUNCIONALIDADES 
4.1 Acessa Escola: 
* monitorar as condições do rack, cabeamento, computadores 
e acesso à internet; 
* no caso de quaisquer intercorrências que impeçam o 
funcionamento da sala, acionar a equipe de suporte técnico na 
FDE, no telefone 0800-7770333; 
* informar os problemas identificados ao Diretor Técnico 
responsável pelo Núcleo de Informação Educacional e Tecnologia 
- NIT, da Diretoria de Ensino para o devido acompanhamento 
4.2 Patrimoniados: 
* identificar e registrar problemas de condições de uso dos 
equipamentos patrimoniados para manutenção ou troca (Salas 
Ambientes de Informática, Acessa Escola, secretarias, sala do 



diretor, entre outros); 
* informar os problemas identificados ao Diretor Técnico 
responsável pelo Núcleo de Informação Educacional e 
Tecnologia - NIT, da Diretoria de Ensino para providências e 
acompanhamentos. 
4.3 Outsourcing de computadores 
* acionar a equipe de suporte técnico na FDE no telefone 
0800-7770333 quando necessário; 
* informar os problemas identificados ao Diretor Técnico 
responsável pelo Núcleo de Informação Educacional e Tecnologia 
- NIT, da Diretoria de Ensino para acompanhamento. 
5. ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS 
É indispensável observar atentamente os textos legais e 
normativos, com destaque para: 
Resolução SE nº 75/2013, que dispõe sobre o processo 
anual de atribuição de classes e aulas aos docentes do Quadro 
do Magistério; 
* Resolução SE nº 10/2012 dispõe sobre o processo de 
atribuições de classes, turmas e aulas de Projetos da Pasta aos 
docentes do Quadro do Magistério e Comunicado CGEB/CGRH 
de 18/12/2013; 
* Portaria CGRH nº 6, de 20/12/2013 - DOE 20/12/2013, que 
trata dos prazos e datas das diversas etapas do processo inicial 
de atribuição de classes/aulas; 
* atender os prazos determinados no cronograma mensal, 
para que não ocorra corte de pagamento de professores; 
* conferir, com rigor, a documentação do docente ingressante, 
principalmente quanto à conferência da habilitação exigida 
no Edital do concurso, quanto à necessidade de prorrogação de 
posse ou de exercício e quanto à publicação de Ato Decisório 
(anterior ao exercício), nos casos declarados de acumulação 
remunerada de cargos/funções; 
* introduzir ou atualizar os dados pessoais e de habilitação/ 
qualificação do docente ingressante no sistema PAEC, conforme 
o caso; 
* enviar documentação exigida pelo órgão de recursos 
humanos à Diretoria de Ensino, para a devida inclusão da nomeação 
do professor no Cadastro da Educação; 
* incluir a Carga Horária do professor; 
* agilizar a conferência da documentação do docente a ser 
contratado, quanto ao documentos comprobatórios de habilitação/ 
qualificação e quanto à devida participação no Processo 
Seletivo 2013 e à sua classificação no processo anual de atribuição 
de classes e aulas; 
* acompanhar os processos informatizados automáticos 
que geram o pagamento, nas transações PAEC - opção: 7.8 e 
PAPC - opções: 11.2. e 11.3.1. 
6. MATERIAIS DIDÁTICOS DE USO ESCOLAR E SERVIÇOS 
DE APOIO 
* Garantir a presença diária de funcionário responsável pelo 
recebimento, acompanhamento das entregas e armazenagem 
de materiais; 
* conferir todo material entregue dando baixas diárias no 
sistema de controle, apontando as eventuais incorreções ou 
divergências na quantidade planejada/recebida para que as 



equipes responsáveis procedam à entrega do material complementar 
e/ou remanejamento do material excedente. Esse 
procedimento é único e serve para o atendimento das demandas 
do "kit escolar", "rede de suprimentos", "materiais didáticospedagógicos" 
(ex: Caderno do Aluno), exceto livros; 
* acompanhar a utilização adequada do material escolar ao 
longo do ano letivo. 
* atender os prestadores de serviços que realizarão reparos, 
instalações/retiradas de equipamentos, adequação de ambientes, 
etc, garantindo diariamente a presença de funcionário 
responsável pelo acompanhamento dessas ações no horário das 
08:00 às 17:00hs. 
7. ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AOS ALUNOS E A COMUNIDADE 
As escolas deverão, manter, diariamente, funcionários para 
realizar o atendimento ao público e à comunidade da escola, 
zelando pela cordialidade, clareza e objetividade das informações 
e orientações transmitidas. 
Deverá ser afixado em local visível a todos: 
* É proibida a cobrança de valores para pagamento de 
cópias reprográficas (provas, apostilas, etc) ou outros materiais 
e taxas de qualquer natureza. 
* Nenhum membro da equipe escolar ou da APM poderá 
exigir qualquer contribuição dos pais ou responsáveis dos 
alunos, por ocasião da matrícula ou rematrícula, devendo ser 
amplamente divulgado o caráter facultativo da contribuição. 
* Nenhum aluno poderá ser impedido de participar das 
atividades escolares pelo fato de não trajar uniforme ou por 
falta de material escolar. 
* É terminantemente proibida a venda de uniforme escolar 
nas dependências da escola. 
* É terminantemente proibido o uso do celular em sala de 
aula (Lei nº 12.730/07, Decreto nº 52.625/08) 
8. AÇÕES DO PRIMEIRO DIA DE AULA 
O ano letivo será iniciado em 27/01/2014. Recomenda-se 
que as equipes escolares planejem ações para: 
* Acolher a todos os alunos e suas famílias com alegria, 
atenção e respeito; 
* Acolher os professores e demais funcionários, oferecendolhes 
as informações indispensáveis a sua integração; 
* Organizar e sinalizar os ambientes para orientar a circulação 
dos alunos novos e demais integrantes da comunidade; 
* Preparar atividades que estimulem a sociabilização, 
integração e convívio. Promover atividades artísticas, incentivar 
a participação e a manifestação dos alunos, criar ambiente 
agradável que aproxime alunos, professores e demais funcionários 
da escola. 
* Convidar os Grêmios Estudantis para que participem do 
planejamento e organização das atividades do 1º dia de aula, 
incentivando sua colaboração. 
* Promover jogos e brincadeiras na hora do lanche, que 
deverá ser especialmente planejado e distribuído para incentivar 
sua aceitação pelos alunos. 
* Acolher e informar as famílias sobre a todas as atividades 
programadas, horários de entrada e saída, normas de convívio 
escolar e outros aspectos que facilitem a integração dos alunos 



Anexo do Comunicado _________/13 
CALENDÁRIO DE ENTREGA DE MATERIAIS E/OU PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS 
ITEM PROGRAMADO PARA ENTREGA 
PERÍODO 
UNIDADE DE RECEBIMENTO 
Kit escolar 
Até 24 de janeiro/14 
Diretoria de Ensino e/ou Escola 
Materiais Didático Pedagógicos (“Ler e Escrever”) 
Até 24 de janeiro/14 
Diretoria de Ensino e/ou Escola 
Materiais Didático Pedagógicos (“São Paulo Faz Escola”) 
Caderno do Aluno: 
Volume 1 - Até 15/02/2014 
Volume 2 - Até 30/07/2014 
Diretoria de Ensino e/ou Escola 
Rede de Suprimentos 
Entrega permanente e mediante solicitação da Unidade 
Escolar. 
Escola 
Mobiliário escolar 
Entrega permanente mediante a programação 2014 e novas 
solicitações. 
Escola 
Todas os problemas detectados pelas unidades escolares 
deverão ser rapidamente reportados às respectivas DEs, para 
acompanhamento e/ou providências. 
 
CHEFIA DE GABINETE 
Instrução da Comissão Especial, Instituída pela Resolução 
SE 73, de 22-10-2013 
A Comissão Especial, criada na Secretaria da Educação (CE/ 
PECF), com a finalidade de implementar ações relacionadas 
ao Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São 
Paulo, instituído pela Lei nº 12.685, de 28.8.2007, expede a 
presente instrução para o atendimento às entidades paulistas 
de educação, sem fins lucrativos, interessadas em participar do 
Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal. 
I - Para a implementação do Programa observar-se-ão os 
seguintes procedimentos: 
A - Pela Entidade Beneficente: 
A entidade paulista de educação sem fins lucrativos, interessada 
em participar do Programa, deverá solicitá-lo à Diretoria 
de Ensino da região onde se encontra instalada, apresentando 
os seguintes documentos: 
a) ofício do representante legal da entidade, com CPF, 
dirigido ao Secretário da Educação solicitando sua inclusão no 
referido Programa; 
b) cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica - CNPJ, constando a educação como atividade 
principal; 
c) cópia atualizada da Certificação das Entidades Beneficentes 
de Assistência Social na Área da Educação – CEBAS 
- Educação/MEC; 



d) cópia do Certificado de Regularidade Cadastral de 
Entidades – CRCE, liberado no Cadastro Estadual de Entidades 
- CEE; 
e) cópia do comprovante de regularidade no Cadastro 
Informativo dos Débitos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais - CADIN Estadual; 
f) ficha cadastral modelo anexo, devidamente preenchida; 
B - Pela Diretoria de Ensino: 
a) indicar servidor responsável pelo Programa, que deverá: 
1. receber e examinar o pedido da entidade, sobre o cumprimento 
das exigências contidas na Resolução SE nº 73/2013; 
2. no ato da entrega dos documentos, pela entidade, o 
servidor responsável deverá comparar os originais com as cópias 
dos documentos; 
3. conferir e informar o número do Código CIE; 
4. confirmar no link htpp://cebas.mec.gov.br, o registro no 
MEC; 
5. conferir os dados da ficha cadastral; 
6. encaminhar para o Núcleo de Apoio Administrativo – 
NAAD, autuar e protocolar a documentação da entidade, sendo 
que no “Sistema NCPB”, o código do assunto será 375 (Programa 
Cidadania Fiscal); 
7. emitir parecer, informando: 
7.1. se a escola está ativa e cadastrada no Sistema de 
Cadastros de Escolas, do Departamento de Informação e Monitoramento, 
da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e 
Avaliação Educacional-SCE/DEINF/CIMA; 
7.2. se a escola está ativa; 
7.3. se a escola recebe supervisão da Diretoria de Ensino ou 
da supervisão municipal; 
8. encaminhar o processo ao Dirigente Regional de Ensino; 
C - Pelo Dirigente Regional de Ensino: dar o “de acordo” e 
encaminhar à Comissão Especial da Secretaria da Educação, na 
Praça da República nº 53 - sala 210; 
D - Pela Comissão Especial: 
a) fazer nova conferência dos documentos encaminhados 
pelas Diretorias de Ensino; 
b) emitir parecer conclusivo sobre a aprovação ou não da 
entidade para ser incluída no Programa; 
c) encaminhar para o Departamento de Informação e Monitoramento, 
da Coordenadoria de Informação, Monitoramento 
e Avaliação Educacional-SCE/DEINF/CIMA, órgão responsável 
pelo Sistema de Cadastro de Escolas, que migrará a informação 
da entidade beneficente, aprovada, para o Programa Estímulo 
à Cidadania Fiscal, da Secretaria da Fazenda, mediante arquivo 
digital. 
II - Para a execução dos procedimentos previstos, observarse- 
á o cronograma que se segue: 
a) o servidor responsável na Diretoria de Ensino terá o prazo 
de 15 dias, úteis, a partir da data do protocolo, para analisar, 
emitir parecer, encaminhando-os após o “de acordo” do Dirigente 
Regional de Ensino, à Comissão Especial; 
b) a Comissão Especial terá inicialmente 60 (sessenta) dias 
para emitir parecer conclusivo e encaminhar para a Coordenadoria 
de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional 



- SCE/DEINF/CIMA; 
c) a Comissão Especial fará, em novembro de cada ano, a 
verificação da validade da Certificação CEBAS/MEC das entidades 
beneficiadas. 
III - Disposições Gerais 
a) após a implantação da entidade no Programa de Estímulo 
à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, os processos serão 
devolvidos pela Comissão Especial às suas respectivas origens; 
b) no caso de paralisação temporária/suspensão de atividades/ 
extinção/ encerramento ou cassação, a entidade terá sua 
participação no Programa cancelada; 
c) caso a unidade escolar seja reativada legalmente, deverá 
solicitar sua inclusão no Programa novamente; 
d) as entidades que tiverem autorização de funcionamento, 
com mais de um Código CIE, deverão solicitar sua inclusão no 
Programa individualmente, para cada unidade escolar, devendo 
a Diretoria de Ensino protocolar processos separados, para 
cada uma; 
e) as entidades que possuírem um único CNPJ, embora 
tenham mais de um Código CIE, terão os recursos obtidos no 
Programa destinados ao único CNPJ cadastrado; 
f) a entidade poderá, de acordo com o artigo 4º da Resolução 
Conjunta SF/SE nº 1, de 11 de dezembro de 2013, consultar 
na relação de entidades cadastradas, no endereço eletrônico 
htpp://www.nfp.fazenda.sp.gov.br, a sua inclusão no Programa. 
ANEXO 
FICHA CADASTRAL 
CÓDIGO CIE: 
NOME DA ESCOLA: 
DATA DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA: 
Nº DO CNPJ: 
RAZÃO SOCIAL/MANTENEDOR: 
NOME DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: 
CPF DO RESPONSÁVEL LEGAL: 
ENDEREÇO COMPLETO DA ESCOLA: 
E-MAIL DE CONTATO DA ENTIDADE: 
 
COORDENADORIA DE GESTÃO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
Comunicado CGEB, de 19-12-2013 
Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino 
e Diretores das Escolas Estaduais. 
A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, à vista do 
disposto na Resolução SE 14 de 13/03/2013 e no Comunicado 
da Chefia de Gabinete/SE de 13, publicado a 14/12/2013, torna 
pública a relação dos alunos medalhistas de ouro e respectivos 
professores da Olimpíada de Matemática-OBMEP/2011 que fizeram 
jus à premiação desse certame, e orienta as autoridades em 
epígrafe ,na condução dos procedimentos necessários à entrega 
dos respectivos prêmios. 
Os alunos e respectivos professores cujos nomes constam 
da lista, objeto do Anexo V deste comunicado, serão contemplados 
individualmente com um notebook, cuja entrega dar-se –à 
na seguinte conformidade: 
1 - A entrega dos prêmios será efetuada regionalmente , 



no âmbito das Diretorias de Ensino , por meio do Dirigente de 
Ensino, diretamente à pessoa do aluno ou do professor do aluno 
premiado, ou, quando for o caso, a seu representante legal, 
mediante instrumento de procuração, observadas as presentes 
orientações. 
2. Para a entrega dos notebooks aos alunos e professores 
dos alunos premiados da Olimpíada de Matemática- 
OBMEP/2011, deverão ser observados, sequencialmente, os 
seguintes procedimentos: 
a)Localização, pelas unidades escolares, dos alunos e 
professores premiados, objeto do Anexo V deste comunicado: 
Até 60 (sessenta) dias da publicação deste comunicado. 
b) Montagem, quando for o caso,pela unidade escolar, de 
processo(s) específico(s) do(s) aluno(s) ou do(s) respectivo(s) 
professor(es) não localizado(s)/,devidamente instruído(s) com 
cópia dos registros/documentos comprobatórios das comunicações 
ocorridas para sua localização; 
Até 60 (sessenta) dias da publicação deste comunicado. 
c) Envio, pela Diretoria de Ensino, do Anexo III deste 
comunicado, à CGEB/Gabinete, contendo, , quando for o caso, 
a listagem de alunos e respectivos professores da OBMEP/2011 
não localizados; 
Até 63 (sessenta e três) dias da publicação deste comunicado. 
Entrega dos prêmios pelos Dirigentes Regionais nas Diretorias 
de Ensino, mediante assinatura firmada no Termo de Compromisso 
de Doação, conforme Anexo I, assinatura na Sumula 
de Ata de Doação, conforme Anexo IV, e, quando for o caso, 
também, no Anexo II, todos constantes do presente comunicado; 
Conforme cronograma da Diretoria de Ensino. 
3 – As Diretorias de Ensino receberão, em suas respectivas 
sedes, os notebooks dos alunos premiados , conforme cronograma 
de entrega programado pela FDE com os fornecedores, 
a ser enviado aos NIT pelo DETEC da CIMA no mês de janeiro 
próximo. 
4 – Independentemente dos prazos de que trata o item 2 
deste comunicado, a Diretoria de Ensino poderá, de imediato, 
tão logo receber os notebooks, proceder à entrega dos prêmios 
aos alunos e respectivos professores já localizados. 
5- Toda a documentação referente ao processo de premiação 
dos alunos e respectivos professores, em especial, as 
constantes dos Anexos I(Termo de Compromisso de Doação ) 
e Anexo II( Procuração ), além dos documentos mencionados 
no item 2 do presente comunicado, deverá ser arquivada, para 
todos os efeitos legais, nas Diretorias Regionais. 
6 – O Anexo III – Relação de Alunos e dos respectivos 
professores da OPMEP/2011 não localizados – deverá ser 
encaminhada preenchida ou com a declaração “Nesta Diretoria 
todos os alunos ou todos os professores foram localizados”, até 
21/02/2014, para cgeb.gabinete@edunet,sp.gov.br. 
a) com base nas informações prestadas pelas Diretorias 
de Ensino,a Comissão Especial constituída pela Res SE nº 26, 
de 29-04/2013, decidirá sobre os casos dos notebook(s) do(s) 
aluno(s) medalhista(s) de ouro da OBMEP/2011 e ou do(s) 
respectivo(s) professor(es) não localizado(s). 
7- A via original da Sumula de Ata de Doação dos notebooks 



dos alunos premiados e respectivos professores da 
OBMEP/2011, objeto do Anexo IV deste comunicado-– deverá 
ser encaminhada, por ofício, à Coordenadora da Coordenadoria 
de Informação,Monitoramento e Avaliação Educacional- CIMA 
e cópia do Anexo à cgeb.gabinete@edunet,sp.gov.br, tão logo a 
Diretoria de Ensino conclua o processo de entrega de todos os 
prêmios dos alunos e professores das escolas da sua jurisdição. 
ANEXO I 
TERMO DE COMPROMISSO DE DOAÇÃO 
O presente instrumento particular, denominado Termo de 
Compromisso de Doação, doravante denominado “TERMO”, 
tem por objetivo descrever as condições da concessão do equipamento 
abaixo especificado no item 2 deste Termo, doravante 
denominado “OBJETO DE DOAÇÃO”, estabelecida entre as PARTES, 
de um lado o “DOADOR”, e do outro lado o BENEFICIÁRIO, 
ambos especificados no item 1 deste TERMO. 
1 . DAS PARTES 
DOADOR 
Institui-se DOADOR, Secretaria da Educação do Estado 
de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 46.384.111/0001-40, 
com sede na Praça da República, nº 53, Centro, São Paulo, CEP 
01045-903, neste ato representado pelo Sr. Dirigente de Ensino 
___________________, da Diretoria de Ensino da Região de 
____________________________, e conforme os critérios da 
Resolução SE 14 de 13/03/2013, que dispõe sobre a premiação 
dos alunos medalhistas de ouro e respectivos professores da 
Olimpíada de Matemática/2011- OBMEP. 
BENEFICIÁRIO 
Institui-se BENEFICIÁRIO____________________, (Nome 
completo do aluno), ou do respectivo professor da EE______ 
____________________,portador da cédula de identidade 
n°_________________, nascido em ___/___/______ e filho 
de__________________________________(nome da mãe). 
2 . DO OBJETO DA DOAÇÃO 
1 (um) notebook , tela LCD de 14,0 polegadas, disco rígido 
de 500 GB, memória de 4GB, gravador de DVD/CD , com Windows 
7 (64 bits) Home Premium e Office Starter. Acompanha 1 
(um) mouse tipo óptico, cabos e conectores necessários para o 
funcionamento do notebook, manual técnico do usuário e maleta 
para transporte. Garantia do fornecedor de 12 (doze) meses 
para o equipamento. 
3 . DO COMPROMISSO DAS PARTES 
Após a efetiva entrega do notebook, inexiste qualquer responsabilidade 
da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO em relação à qualidade do referido equipamento, 
passando esta responsabilidade a ser do BENEFICIÁRIO, no caso 
deste não conservá-lo adequadamente. 
O BENEFICIÁRIO declara que aceita esta doação na forma 
estipulada, para que lhe fique pertencendo o equipamento 
doado, sem qualquer condição. 
Para firmeza e como prova de assim justos e comprometidos 
estarem, assinam o presente instrumento particular de DOAÇÃO, 
em duas vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas 
que a tudo assistiram e conhecimento tiveram. 
São Paulo, ______ de _________________ de 2014. 



DOADOR: (Dirigente de Ensino ) 
Nome: 
RG: 
________________________________________ 
Assinatura 
BENEFICIÁRIO: ( Aluno ou Professor ) 
Nome: 
RG: 
________________________________________ 
Assinatura 
TESTEMUNHAS: 
Nome: 
RG: 
________________________________________ 
Assinatura 
Nome: 
RG: 
________________________________________ 
Assinatura 
A N E X O I I 
MODELO DE PROCURAÇÃO 
Por este instrumento de procuração, EU _______________ 
_______________________(nome do aluno ou do professor), 
da EE ________________________________. filho de ____ 
________________________________(nome da mãe)portador 
da cédula de identidade n°________________________, 
nascido em ____/____/______, residente no endereço: 
___________________________ ____________________ 
_________________________________________, nomeio 
e constituo meu/minha PROCURADOR/A o/a Sr(a)__________ 
__________________________________________(nome), 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( n a c i o n a l i d a - 
de),_______________________(profis-são),_____________ 
(estado civil), portador da identidade _______________, 
CPF_____________,residente no endereço:__________________________ 
_____________________________________________ 
______________, para representar-me perante a DIRETORIA 
de ENSINO______________ para receber 1(um) notebook, 
correspondente à premiação da OBMEP/2011, de aluno(s) ou de 
professor(es), conforme Resolução SE 14 de 13/03/2013. 
Cidade:_____________________________ 
UF:_______________ 
Assinatura do Outorgante(Aluno) – Com Firma Reconhecida 
ANEXO III 
Premiação OBMEP/2011 - Relação de Alunos não Localizados 
Diretoria de Ensino da Região de 
Escola-Aluno-RA-Período-Turma-Motivo (endereço desconhecido, 
falecimento, outro) 
OBS. No caso de todos os alunos terem sido localizados 
devolver com a declaração: Nesta Diretoria todos os alunos e 
foram localizados. 
Assinatura do Dirigente 
____________________________________ 
Enviar por e.mail impreterivelmente até / /2014 para o 
e.mail: cgeb.gabinete@edunet,sp.gov.br 



Premiação OBMEP/2011-Relação de Professores não Localizados 
Diretoria de Ensino da Região de 
Escola-Professor-RG-Período-Turma-Motivo 
(endereço desconhecido, falecimento, outro) 
OBS. No caso de todos os professores terem sido localizados 
devolver com a declaração: Nesta Diretoria todos os professores 
foram localizados. 
Assinatura do Dirigente 
___________________________________ 
Enviar por e.mail impreterivelmente até / /2014 para o 
e.mail: cgeb.gabinete@edunet,sp.gov.br 
ANEXO IV 
Governo do Estado de São Paulo 
Secretaria da Educação 
Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação 
Educacional 
Diretoria de Ensino da Região de_______________ 
SUMULA DE ATA DE DOAÇÃO 
Os abaixo assinados, alunos ou respectivos professores 
da OBMEP/2011 ou procuradores dos alunos ou professores 
relacionados, declaram ter recebido na data assinalada, o 
premio referente Olimpíada de Matemática- OBMEP/ 2011- , 
de acordo com a Lei 14.923 de 28/12/2012 e Resolução SE nº 
14, de 13-03-2013, constituído por 1 (um) notebook , tela LCD 
de 14,0 polegadas, disco rígido de 500 GB, memória de 4GB, 
gravador de DVD/CD, com Windows 7 (64 bits) Home Premium 
e Office Starter, conforme consta em Termo de Compromisso de 
Doação individual, devidamente assinado e arquivado junto à 
Diretoria de Ensino. 
Escola-Nome do Aluno ou do Professor-Assinatura do Aluno 
ou do Professor ou Procurador-Número de série do equipamento- 
Data (igual à do Termo de Doação 
Aluno ou Professor -Procurador 
Diretoria de Ensino da Região de_______________ 
Data:___/___/______ 
Assinatura do Dirigente:_______________________ 
ANEXO V 
RELAÇÃO DOS ALUNOS MEDALHISTAS DE OURO da OBMEP 
E RESPECTIVOS PROFESSORES 
Nº - MUNICIPIO - ESCOLA ESTADUAL - DIRETORIA - ALUNO 
- PROFESSOR 
12 - PIRACICABA - OLIVIA BIANCO PROFA - PIRACICABA - 
JAMISSON FERREIRA DA SILVA FILHO - ANGELA MARIA LOPES 
DA SILVA ROSOLEM 
 

 
 
 

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

Diário Oficial Poder Executivo - Seção II 
Sexta-feira, 20 de dezembro de 2013 
 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 



Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 19-12- 
2013 
Designando a partir de 16-12-2013, de acordo com o 
Decreto n 39.902/95 e com fundamento no artº 22 da LC 444/85, 
combinado com a Res. SE 88/11, para exercer as funções de 
Supervisor de Ensino: 
KATIA FERRAGUTT NARDO, RG 18.077.712, Supervisor de 
Ensino, SQC-II-QM-SE, classificada na Diretoria de Ensino-Região 
de Americana, em substituição na Diretoria de Ensino – Região 
de Piracicaba. 
Admitindo com fundamento no artº 10 do Decreto 
24.948/86, Luciane Aparecida Alves de Oliveira Barboza, RG 
23.756.183-9 para a partir de 08-04-1994, ocupar a função de 
Professor I - Eventual na EE.P.G. “José Antônio de Souza”, em 
Piracicaba. (Publicado para acerto de vida funcional). 
Dispensando com fundamento no inciso I do artº 35 da 
LC 500/74 Luciane Aparecida Alves de Oliveira Barboza, RG 
23.756.183-9, na função de Estagiário a partir de 12-08-1996. 
(Publicado para acerto de vida funcional). 
Admitindo com fundamento no artº 10 do Decreto 
24.948/86, Luciane Aparecida Alves de Oliveira Barboza, RG 
23.756.183-9 para a partir de 20-02-2006, ocupar a função de 
Professor de Educação Básica I - Eventual na EE “Profª Jaçanã 
Altair Pereira Guerrini”, em Piracicaba. (Publicado para acerto 
de vida funcional). 
Tornando efetivo exercício, nos termos da Resolução SE 
61/2012, c/c Resolução SE 43/2012 e art. 8°, II da Resolução SE 
58/2011, por 06 horas, das 13h às 18h, no dia 17-12-2013, em 
que os servidores abaixo relacionados estiveram na Orientação 
Técnica: pelo Programa Educação nas Prisões “PANORAMA 
GERAL AVANÇOS E DESAFIOS” na Diretoria de Ensino situada à 
Rua João Sampaio, 666 - Piracicaba. Nome e RG, JOHNNY GARGIONI 
MACIEL, RG 41964634-6; MARCUS CREMA VIOLATO, RG 
15608930; ANDREA FERNANDA MARTINS MUNUERA VIOLATO, 
RG 15608657; FREDERICO ANDREOLI CARICARI, RG 35264197; 
PAULA CRISTINA DILIO, RG 41275776; CRISTIANE REGINA DA 
SILVA SANTOS, RG 34513240. 
Portaria do Diretor Centro de Recursos Humanos, de 19-12-2013 
NÚCLEO DE FREQUÊNCIA E PAGAMENTO 
Averbando a Certidão de Licença – Prêmio, nos termos dos 
Artigos 209 e 214 da Lei 10.261/68, nova redação dada pela LC 
1.048/2008 aos funcionários das respectivas Unidades Escolares, 
abaixo identificados, 90 dias de Licença Prêmio a que faz jus, 
referente ao período aquisitivo mencionado: 
EE PROF AUGUSTO SAES 
Selma Aparecida Bugno Foltran, RG 18746837, PEB-I – 
SQC-II- QM, PULP 1261/0068/2013, Certidão 292/2013, período 
04-05-2008 a 02-05-2013.(Republicando por conter incorreções). 
Apostila do Dirigente Regional de Ensino, de 19-12- 
2013 
Declarando, nos termos do artigo 71, inciso III, alínea 
“a” do Decreto 17.329/81, que em virtude de CASAMENTO de 
MARIA VILANI DO NASCIMENTO, RG 13.350.087-1, OFICIAL 
ADMINISTRATIVO, SQS-III-QSE, passa a assinar: MARIA VILANI 
DO NASCIMENTO SILVA. 



Apostilas do Diretor Centro de Recursos Humanos, 
de 19-12-2013 
Concedendo, com fundamento no Artigo 129 da CE/89 
um adicional por tempo de serviço, aos servidores abaixo 
relacionados: 
CLAUDIA HELENE VAINZOF, RG 32774230, PEB II, SQF-I-QM, 
da EE Prof Jose Martins de Toledo: 
C – 04-10-2013 – Art.129 – CE/89 – 3º ATS. 
EDSON TOLEDO DO AMARAL, RG 16887387, PEB II, SQC-IIQM, 
da EE Prof Eduir Benedicto Scarpari: 
C – 23-10-2013 – Art.129 – CE/89 – 4º ATS. 
JOSE BENEDITO MARQUES, RG 15434214, AGENTE DE 
ORGANIZAÇÃO ESCOLAR, SQC-III-QAE, da EE Prof Alcides 
Guidetti Zagatto: 
C – 01-08-2013 – Art.129 – CE/89 – 2º ATS. 
LUIZ CARLOS MARCONI, RG 11250123, SUPERVISOR DE 
ENSINO, SQC-II-QM, da Diretoria de Ensino Regiao Piracicaba: 
C – 12-11-2013 – Art.129 – CE/89 – 3º ATS. 
MARIA BERNADETE MANTUAN, RG 14419792, PEB I, SQCII- 
QM, da EE Prof Manasses Ephrain Pereira: 
C – 15-12-2013 – Art.129 – CE/89 – 5º ATS. 
MARIANA POSTALI CIAMBELLI, RG 26337714, PEB II, SQCII- 
QM, da EE Barao do Rio Branco: 
C – 10-03-2012 – Art.129 – CE/89 – 1º ATS. 
RITA DE CASSIA GUERREIRO, RG 17668842, PEB I, SQC-IIQM, 
da EE Comendador Mario Dedini: 
C – 17-03-2012 – Art.129 – CE/89 – 4º ATS. 
Concedendo, com fundamento no artigo 129 da CE/89, 
a sexta-parte dos vencimentos integrais, por contar com vinte 
anos de efetivo exercício, ao servidor abaixo relacionado: 
EDSON TOLEDO DO AMARAL, RG 16887387, PEB II, SQC-IIQM, 
da EE Prof Eduir Benedicto Scarpari: 
C – 23-10-2013 – Art.129 – CE/89 - 6ª Parte. 
RITA DE CASSIA GUERREIRO, RG 17668842, PEB I, SQC-IIQM, 
da EE Comendador Mario Dedini: 
C – 17-03-2012 – Art.129 – CE/89 - 6ª Parte. 
Comunicado 
EE” JOÃO CONCEIÇÃO ” 
Escala válida a partir 13-12-2013 
Relação de cargos e das funções correspondentes a atribuições 
designadas das Unidades Administrativas, com indicações 
devidamente aprovadas de seus substitutos, organizadas de 
acordo com o artº 79, 80 e 83 do Decreto 42.850/63. 
Diretor de Escola: - Renata de Camargo Pedroso, RG 
19.569.982-8, Diretor de Escola - SQC-II-QM, – SE - Faixa: 2 – 
Nível: V, classificado na EE Dr. João Conceição, em Piracicaba 
– Região de Piracicaba. 
1- Tiago de Campos Ferreira - RG 28.210.195-0, PEBI - SQFI- 
QM, Faixa: 1, Nível: I, classificado na EE Adolpho Carvalho, em 
Piracicaba – Região de Piracicaba. 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 19-12- 
2013 
Retificando o D.O. de 14-12-2013 em nome de ADNEIA DE 
NEGRI BELLO FURLAN, RG 14.298.513, Supervisor de Ensino, 
SQC-II-QM, em que cessou a designação na Diretoria de Ensino 



– Região de Piracicaba. 
Onde se lê: 13-12-2013; Leia-se: 16-12-2013. 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portarias do Diretor de Escola, de 19-12-2013 
EE”PROF.PEDRO CREM FILHO”, 
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 
relacionado: 
Aline Cesário de Oliveira Ribeiro, RG 41.148.155-1, PEB 
II, SQF-I-QM-SE, categoria O, classificada na EE”PROF.PEDRO 
CREM FILHO”, 15 dias de auxílio-doença a partir de 02-12-2013 
a 16-12-2013. 
EE PROF. JOSÉ DE MELLO MORAES 
Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 8.213 
de 24/07/91, combinado com o Comunicado Conjunto UCRH/ 
CAF – 1, de 21/11/08, publicado no D.O. de 22/11/08 e republicado 
no DO de 29/11/08, ao interessado abaixo relacionado: 
ROBERTA SOARES RIBEIRO, RG 46.054.916, PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA II, SQF-I-QM, classificado na EE “Prof. José 
de Mello Moraes”, 07 dias de auxílio-doença a partir de 13-12- 
2013 a 19-12-2013. 
EE “DR. ALFREDO CARDOSO” 
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. 
INÊS RENATA DOS SANTOS TANNO – RG 21.347.090 - 
PEB_I- SQC-II-QM-SE – classificada na EE “Profª Ivani Aparecida 
Queiroz Perez” em Sumaré – DRE de Sumaré e designada Vice- 
Diretor de Escola na EE “Dr. Alfredo Cardoso” em Piracicaba - 15 
dias referentes ao período de 06-12-2006 a 04-12-2011 – Certidão 
157/2012 – PULP 355/0085/2012 – DRE Sumaré. 
EE.DOM ANIGER FRANCISCO DE MARIA MELILLO 
Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 
8.213 de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto 
UCRH/CAF - 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 
e republicado no D.O. de 29-11-2008, à interessada abaixo 
relacionada: 
CAMILA Elisabete Bortolazzo, RG 29.567.302-3, PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, classificada na EE.Dom Aniger 
Francisco de Maria Melillo, 03 dias de auxílio-doença a partir de 
04-12-2013 a 06-12-2013. 
Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 
8.213 de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto 
UCRH/CAF - 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 
e republicado no D.O. de 29-11-2008, à interessada abaixo 
relacionada: 
CAMILA DE OLIVEIRA SOARES, RG 30.684.275-0, PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, classificada na EE.Dom Aniger 
Francisco de Maria Melillo, 07 dias de auxílio-doença a partir de 
02-12-2013 a 08-12-2013. 
 


