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Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
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) de 16 (dezesseis) a 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, constantes 
do Anexo E desta resolução, selecionadas pela unidade escolar; 
III - garantir que a matriz curricular se ajuste à realidade 
escolar, contemplando, nos anos finais, conforme Anexos C e D: 
a) carga horária de 40 (quarenta) aulas semanais, assim 
distribuídas: 
a.1) 28 (vinte e oito) aulas semanais, destinadas às disciplinas 
da base nacional comum; 
a.2) 2 (duas) aulas semanais destinadas à disciplina Língua 
Estrangeira Moderna na parte diversificada; 
a.3) 10 (dez) aulas semanais, destinadas aos componentes 
da parte diversificada e desenvolvidas como oficinas curriculares 
obrigatórias com temáticas definidas nas matrizes curriculares e 
com temáticas opcionais, constantes do Anexo E desta resolução, 
selecionadas pela unidade escolar; ou 
b) carga horária de até 45(quarenta e cinco) aulas semanais, 
assim distribuídas: 
b.1) 28 (vinte e oito)aulas semanais, destinadas às disciplinas 
da base nacional comum; 
b.2) 2 (duas) aulas semanais destinadas à disciplina Língua 
Estrangeira Moderna na parte diversificada; 
b.3) de 11 a 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, constantes do 
Anexo E desta resolução, selecionadas pela unidade escolar. 
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 IV 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. 
(Republicada por ter saído com incorreções) 
 



 

 



 

  
 



 

 

 



 

 
 
Editais 
EDUCAÇÃO 
DIRETORIAS DE ENSINO 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
Comunicado 
Edital de Abertura - 2013 
Progressão Referente ao Ano de 2012 
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, da 
Secretaria da Educação, de acordo com o artigo 7º, do 
Decreto nº 57.782, de 10 de fevereiro de 2012, torna público a abertura do 
Processo de Progressão referente ao ano de 2012, de 
que trata a Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008, para os 
servidores do Quadro da Secretaria da Educação - QSE, 
mediante condições estabelecidas nas Instruções Especiais do presente edital. 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Processo de Progressão será regido por este Edital e executado pela 
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, 
através do Centro de Vida Funcional do Departamento de Administração de 
Pessoal. 



1.2. A Progressão é a passagem do servidor de um grau para o imediatamente 
superior, dentro de uma mesma referência, da 
respectiva classe. 
1.3. O Processo de Progressão compreenderá a Avaliação de Desempenho 
Individual – ADI, instituída pelo Decreto nº 57.780, de 
10-02-2012 e o Inventário de Desenvolvimento Individual, para fins de 
pontuação adicional, conforme item 5 deste edital. 
1.4. Poderão ser beneficiados, com a progressão, até 20% do total de 
servidores titulares de cargos ou ocupantes de funçãoatividade, 
existentes no âmbito desta Secretaria da Educação, em cada classe, 
observado o contingente na data base de 31-12-2011. 
2. DAS CLASSES 
2.1. Esta progressão se destina aos servidores, abrangidos pela Lei 
Complementar nº 1.080, de 17-12-2008, titulares de cargos 
efetivos ou ocupantes de função-atividade, das classes abaixo relacionadas, 
em exercício nesta Secretaria, observado seu quadro 
de ativos em 31-10-2012: 
2.1.1. Nível elementar: 
a) Auxiliar de Serviços Gerais. 
2.1.2. Nível intermediário: 
a) Oficial Administrativo; 
b) Oficial Operacional. 
2.1.3. Nível Universitário: 
a) Analista Administrativo; 
b) Executivo Público. 
3. DOS REQUISITOS 
3.1. Para participar do processo de Progressão de que trata este edital o 
servidor deverá: 
3.1.1. Ter obtido resultado positivo maior ou igual a 70% na Avaliação de 
Desempenho Individual instituída pelo Decreto nº 
57.780, de 10-02-2012, efetuada em 2012, referente ao ciclo de desempenho 
de 01/01 a 31-12-2011. 
3.2. Contar, em 31-12-2011, com tempo de efetivo exercício superior a 2 (dois) 
anos no padrão da classe em que seu cargo ou 
função-atividade estiver enquadrado. 
4. CRITÉRIOS DE CONTAGEM DE TEMPO 
4.1. O tempo de efetivo exercício, referente ao processo de progressão regido 
por este Edital, será apurado no mesmo padrão 
até 31-12-2011. 
4.2. A contagem de tempo NÃO SERÁ INTERROMPIDA quando o servidor 
estiver afastado de seu cargo ou função-atividade, 
nas seguintes condições: 
a) nomeado para cargo em comissão ou designado, para exercício de função-
atividade em confiança; 
b) designado para função retribuída mediante gratificação “Pró-labore”, a que 
se referem os artigos 16 a 18 da Lei Complementar 
nº 1.080, de 17-12-2008; 
c) designado para função de serviço público, retribuída mediante “Pró-labore”, 
nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.168, de 
10-07-1968; 



d) designado como substituto ou para responder por cargo vago de comando; 
e) afastado nos termos dos artigos 65 e 66 da Lei nº 10.261, de 28-10-1968, 
sem prejuízo de vencimentos, junto a órgãos da 
Administração Direta ou Autárquica do Estado; 
f) afastado nos termos dos artigos 67, 78, 79 e 80 da Lei nº 10.261, de 28-10-
1968, ou nos termos do inciso I do artigo 15 e 
dos artigos 16 e 17 da Lei nº 500, de 13-11-1974; 
g) afastado, sem prejuízo dos vencimentos ou salários, para participação em 
cursos, congressos ou demais certames afetos à 
respectiva área de atuação, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias; 
h) afastado nos termos do § 1º do artigo 125 da Constituição do Estado de São 
Paulo de 1989; 
i) afastado nos termos da Lei Complementar nº 367, de 14-12-1984, alterada 
pela Lei Complementar nº 1.054, de 7 de julho 
de 2008; 
j) em licença para tratamento de saúde, no limite de 45(quarenta e cinco) dias 
por ano, conforme Lei Complementar 1.199 de 
22-05-2013; e 
k) ausência em virtude de consulta ou sessão de tratamento de saúde, nos 
termos da Lei Complementar 1.041, de 14-04-2008, 
combinada com a Lei Complementar 1.199 de 22-05-2013. 
4.2.1. Os afastamentos NÃO PREVISTOS no subitem 4.2 deste item 
INTERROMPERÃO a contagem de tempo, devendo reiniciar 
a contagem do interstício a partir do retorno do servidor ao exercício do cargo 
ou da função-atividade de que é titular ou ocupante, 
para participação no processo de progressão. 
4.3. O servidor que não preencher as condições estabelecidas nos itens 3 e 4 
deste edital, não poderá participar do respectivo 
processo. 
5. DO INVENTÁRIO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL 
5.1. O Inventário de Desenvolvimento Individual é um instrumento que listará 
os eventos efetuados pelo servidor, e tem por 
finalidade estimular a qualificação profissional através do investimento em 
educação continuada. 
5.1.1. Os eventos incluídos no Inventário de Desenvolvimento agregarão 
pontuação adicional à Avaliação de Desempenho 
Individual, de que trata o Decreto nº 57.780, de 10-02-2012, para fins de 
progressão, até o valor máximo de 30 (trinta) pontos, 
respeitados os limites máximos de cada item previsto no Anexo 01 deste edital. 
5.2. Para o processo de progressão 2012 o servidor poderá apresentar, para 
fins do Inventário de Desenvolvimento: 
5.2.1. Os cursos/eventos previstos nos itens I ao IX do subitem 5.5, concluídos 
a qualquer tempo, desde que não sejam os 
exigidos para ingresso no cargo/função-atividade. 
5.2.2. Os cursos/eventos descritos nos itens X ao XVIII do subitem 5.5, só 
serão validados caso concluídos no período máximo 
de 2 (dois) anos, retroativos à data da publicação deste edital. 
5.3. A documentação comprobatória dos cursos/eventos, para fins do 
Inventário de Desenvolvimento, deverá ser protocolada, em 



DUAS VIAS, acompanhada do original para conferência, dentro do período 
estabelecido no subitem 5.9, na seguinte conformidade: 
a) servidores classificados e em exercício em Unidade Escolar ou Diretorias de 
Ensino, no Centro de Recursos Humanos; 
b) servidores classificados em exercício nos Órgãos Centrais, no Centro de 
Vida Funcional do Departamento de Administração 
de Pessoal da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos; 
c) servidores classificados e em exercício no Conselho Estadual da Educação, 
na Seção de Pessoal da Divisão de Administração. 
5.4. Não serão validados: 
5.4.1. Os cursos/eventos e os documentos comprobatórios apresentados que 
não atenderem às condições estabelecidas neste 
edital. 
5.4.2. Os cursos/eventos e os documentos comprobatórios apresentados fora 
do prazo estabelecido. 
5.4.3. Os documentos ilegíveis e ou enviados de forma diferente do previsto no 
subitem 5.3. 
5.5. Os curso/eventos, quando relacionados com as atividades 
desempenhadas pelo servidor, serão avaliados na seguinte 
conformidade: 
 

 



 

 
 
5.5.1. *Limite (coluna) - refere-se ao número máximo de cursos/eventos que 
poderão ser considerados para um mesmo processo 
de progressão. 
5.5.2. **Publicações (item XVIII) – poderão ser consideradas, somente, 
publicações em revistas com registro de ISBN. A publicação 
deverá tratar de tema relacionado ao trabalho do servidor. Não poderão ser 
aceitos resumos ou em publicações periódicas. 
5.5.3. O órgão responsável pelo recebimento e validação da documentação 
e/ou títulos, previsto no subitem 5.3, deverá proceder 
à conferência entre originais e respectivas cópias, mediante identificação do 
servidor conferente, que deverá apor sua assinatura 
nas cópias dos títulos, acompanhadas da expressão “confere com o original”. 
5.6. Os eventos/cursos validados e pontuados de cada servidor serão obtidos 
no Sistema de Formação Curricular que resultará 
no total de pontos obtidos no Inventário de Desenvolvimento. 
5.7. Obtida a progressão, os cursos/eventos considerados no respectivo 
processo não poderão ser reutilizados para o mesmo fim. 
5.8. É de responsabilidade do Órgão previsto no subitem 5.3, o 
acompanhamento do Processo de Progressão dos servidores da 
Secretaria da Educação, a validação dos cursos/eventos para fins de compor o 
Inventário de Desenvolvimento Individual, respeitados 
os seguintes parâmetros: 
a) relacionados com as atividades desempenhadas pelo servidor; 
b) comprovados mediante apresentação de documentação original, ou cópia 
autenticada, emitida pela instituição promotora 
do evento; 



c) comprovados mediante apresentação do original, caso se trate de 
publicações; 
d) averiguar se os cursos/eventos apresentados foram concluídos dentro do 
prazo estabelecido; 
e) receber e protocolar as DUAS VIAS, uma para análise e validação e a outra 
será restituída ao servidor; 
f) emitir, para ciência do servidor, a justificativa quanto aos documentos que 
não forem considerados válidos nos termos acima; 
g) analisar os recursos interpostos pelos servidores. 
5.9. A documentação de que trata o item 5, deverá ser protocolada até as 18 
horas do dia 08/01/2014 ( horário de Brasília). 
5.10. Os cursos/eventos apresentados para o presente certame, do servidor 
que não obtiver êxito no processo de progressão 
de que trata este edital, ou seja, não sendo classificado entre os 20% do 
contingente, poderão ser novamente utilizados para os 
próximos processos. 
6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
6.1. A classificação final corresponde à pontuação da Avaliação de 
Desempenho Individual, somada à pontuação do Inventário 
de Desenvolvimento, quando houver, em ordem decrescente de pontuação. 
6.1.1. Em caso de empate de pontuação terá preferência à classificação 
sucessivamente, o candidato: 
a) Com maior tempo de efetivo exercício no Padrão da classe; 
b) Com maior tempo de efetivo exercício na classe; 
c) Com maior tempo de serviço público estadual; 
d) Com maior idade. 
6.2. Para fins de desempate na classificação, a apuração do tempo de efetivo 
exercício, contado até 31/12/2011, deverá utilizar 
os mesmos critérios da concessão do adicional por tempo de serviço. 
6.3. A lista de classificação será publicada, por classe, no Diário Oficial do 
Estado, por ato especifico do Coordenador da Coordenadoria 
de Gestão de Recursos Humanos. 
6.4. Caso o servidor não seja beneficiado com a progressão, poderá participar 
do processo subsequente, desde que atenda aos 
requisitos legais. 
7. DOS RECURSOS 
7.1. Da lista dos servidores aptos para concorrer à progressão e da lista de 
classificação, caberá recurso uma única vez, que 
deverá ser protocolado junto ao órgão de que trata o subitem 5.3, deste edital, 
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da 
data da publicação de cada ato. 
7.2. O recurso deverá ser protocolado no órgão responsável, devidamente 
fundamentado, observado o prazo constante do 
subitem 7.1. 
7.3. A decisão dos recursos será publicada no Diário Oficial do Estado. 
7.4. Não serão analisados recursos impetrados fora do prazo estipulado no 
subitem 7.1 ou impetrados por qualquer outra forma 
senão a descrita no subitem 7.2. ou sem a devida fundamentação legal e 
quando for o caso, documentos comprobatórios. 
8. DA PROGRESSÃO 



8.1. A progressão far-se-á por ato específico do Coordenador da 
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, até o limite 
de 20% do contingente de servidores classificados de cada classe abrangida 
pela Lei Complementar nº 1.080/2008, existente na 
Secretaria da Educação, de acordo com o quadro demonstrativo que faz parte 
integrante deste Edital. 
8.2. A progressão de que trata este Edital produzirá efeitos pecuniários, a partir 
de 01-11-2012. 
8.3. Os títulos de enquadramento em decorrência da progressão serão 
emitidos pela Coordenadoria de Gestão de Recursos 
Humanos. 
9. CONTINGENTE DE SERVIDORES 
9.1. Quadro demonstrativo do contingente existente em 31-12-2011 e o total a 
progredir. 
 

 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. O servidor não poderá se eximir de cumprir as 
disposições deste Edital e dos demais atos e normas regulamentares 
que se refiram ao processo de progressão alegando 
desconhecimento. 
10.2. A constatação, a qualquer tempo, de inexatidão nas 
informações prestadas pelo servidor ou irregularidade na documentação 
apresentada, acarretará a sua eliminação da lista de 
classificação final, anulando-se todos os atos daí decorrentes. 
10.3. Em caso de dúvidas entrar em contato com o órgão 
responsável previsto no subitem 5.3, do item 5, do presente 
edital. 
10.4. As ocorrências não previstas neste edital e os casos 
omissos serão resolvidos pelo Centro de Vida Funcional do 
Departamento de Administração de Pessoal desta Coordenadoria 
de Gestão de Recursos Humanos. 
11. RELAÇÃO DE SERVIDORES APTOS A PARTICIPAREM DO 
PROCESSO, NA SEGUINTE CONFORMIDADE: 
Nome/Rg/Cargo-Função Atividade 
Páginas................. 102 até 105 
 
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO 
Comunicado 
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE 



comunica Castor Construtora e Representações Ltda. (CNPJ 
04.528.839/0001-58) que transcorrido o prazo para apresentação 
da defesa prévia, sem manifestação por parte da empresa, 
fica rescindido o Contrato nº 05/00595/11/03-001, com fundamento 
na Cláusula Décima, item 10.1, subitens 10.1.1.1., 
10.1.1.2., 10.1.1.3. e 10.1.1.7, com a consequente aplicação de 
multa no valor de R$ 1.973,48, referente a inexecução parcial 
da obra, razão da instauração do processo administrativo nº 
69/00203/13, bem como advertência pela falta cometida anotada 
no Cadastro de Fornecedores da FDE, com fundamento nas 
alíneas “a” e "f" do item 11.1., da Cláusula Décima Primeira 
do contrato. 
De acordo com o subitem 10.1.4.1 da Cláusula Décima do 
contrato e inciso V do art. 58 da Lei 8666/93, informamos que a 
FDE procederá à assunção imediata da 
Nos termos da legislação em vigor, fica concedido o prazo 
de 7 (sete) dias corridos para eventual exercício de direito de 
recorrer. A abertura do prazo recursal será contada a partir 
desta publicação. 
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Atos do Governador 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
Decretos de 3-1-2014 
Nomeando: 
nos termos do art. 20, II, da LC 180-78 e arts. 6º, 7º e 11, da 
LC 1.144-2011, os abaixo identificados, habilitados em concurso 
público, para exercerem, em caráter de estágio probatório e em 
Jornada Completa de Trabalho, o cargo a seguir mencionado, do 
Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educação, na Faixa e 
Nível da Escala de Vencimentos a que se refere a LC 1.144-2011, 
ficando classificados nas unidades a seguir especificadas: 
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - SQC-III - Faixa 1 - 
Nível I - Estrutura II - EV.CAE – QAE 
69ª REGIÃO - PIRACICABA 
ELIANE LIPE RIBEIRO(124)-RG 26797077-8/SP-EE DIONETTI 
CALLEGARO MIORI PROFESSORA-PIRACICABA-D.E PIRACICABA, 
na vaga decorrente da EXONERAÇÃO de ELISANGELA 
ALBERTIN, RG Nº: 43111553 publicada em 25/06/2013; 
GIOVANNA TONIETTI(223)-RG 41770510-4/SP-EE MARIA DE 
LOURDES SILVEIRA COSENTINO PROFESSORA-PIRACICABA-D.E 
PIRACICABA, na vaga decorrente da EXONERAÇÃO de GISLENE 
RODRIGUES PIMENTA, RG Nº: 18983437 publicada em 
25/06/2013; MIRIAM DOS SANTOS QUIRINO DE CASTRO(104)- 
RG 7693533-4/SP-EE ADOLPHO CARVALHO PROFESSOR-PIRACICABA- 



D.E PIRACICABA, na vaga decorrente da EXONERAÇÃO 
de FABIO ALVES DE SENA, RG Nº: 29522868 publicada em 
22/06/2013; RAQUEL MARIA JIMENES(46)-RG 35059539-2/ 
SP-EE SUD MENNUCCI-PIRACICABA-D.E PIRACICABA, na vaga 
decorrente da EXONERAÇÃO de DAIANE TARTARI, RG Nº: 
46715345 publicada em 21/06/2013; VANESSA GISELE TEDESCO 
FAVARIM(289)-RG 18136178-4/SP-EE ELIAS DE MELLO AYRES 
PROFESSOR-PIRACICABA-D.E PIRACICABA, na vaga decorrente 
da EXONERAÇÃO de ELIZABETH MARIA LUIZ SANTOS, RG Nº: 
30538380 publicada em 25/06/2013; 
 
Educação 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, 
de 03-01-2014 
Admitindo com fundamento no inciso I do art. 1º Lei 
500/74 e parágrafos 1º e 2º do art. 17 da LC 444/85, Christiane 
Elizabeth Gimenez Falcade Chiaranda, RG 12.498.712-6 para 
a partir de 22-04-1988 ocupar a função de Professor I ACT, na 
EEPG Dr. Alfredo Cardoso, em Piracicaba. (Publicado para acerto 
de vida funcional). 
Dispensando, com fundamento no inciso I do art. 35 da 
LC 500/74 Christiane Elizabeth Gimenez Falcade Chiaranda, RG 
12.498.712-6, na função de Professor III ACT a partir de 13-02- 
1989. (Publicado para acerto de vida funcional). 
EE Dr João Sampaio 
Cessando, a partir de 31-12-2013, no uso da competência 
com fundamento no inciso I do art. 8º do Decreto 43.409/98, os 
efeitos da Portaria de Designação, publicada em 06-12-2013, na 
parte em que designou para o Posto de Trabalho destinado à 
função de Vice-Diretor de Escola, o docente abaixo identificado: 
LIDIA APARECIDA MONICA DE OLIVEIRA, RG 36.103.940, 
PEB II, SQC II QM SE, classificada na EE Prof. Herculano de Freitas, 
em São Paulo – Diretoria de Ensino Região Sul 2. 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, 
de 03-01-2014 
Retificando D.O. de 28-12-2013 
Portaria de Dispensa de Rachel Faria Camargo, RG 
10.347.408: 
Onde se lê: a partir de 01-03-1994; Leia-se: a partir de 
01-02-1994. 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portaria do Diretor de Escola, de 03-01-2014 
EE Dr João Sampaio 
Cessando; 
a partir de 31-12-2013 os efeitos da Portaria publicada 
em 26-03-2008, na parte em que designou FADIA ISABEL 
MERENCIANO SANTOS, RG 18342843, PEB II, SQC II QM, para 



o exercício das atribuições no posto de trabalho de Professor 
Coordenador, na EE Dr João Sampaio, em Piracicaba. 
partir de 31-12-2013 os efeitos da Portaria publicada em 
27-02-2013, na parte em que designou MARINO CALDERAN 
JUNIOR, RG 21344391, PEB II, SQC II QM, para o exercício das 
atribuições no posto de trabalho de Professor Coordenador, na 
EE Dr João Sampaio, em Piracicaba. 
EE Prof Dr. João Chiarini 
Autorizando, fruição de licença-prêmio nos termos dos 
artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, “NR” pela Lei 1.048/08 de 
10-06-2008 a LAIRCE CORREIA DE CAMARGO, RG 13.342.605- 
1, SQC II QAE, 15 dias referente ao período de 16-09-2002 a 
14-09-2007 - Certidão 217/2008 - Pulp 942/1802/1997. 
EE Profª. Avelina Palma Losso 
Autorizando, fruição de licença-prêmio nos termos dos 
artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, "NR" pela Lei 1.048/08 
de 10-06-2008 a MARIA HELENA ELIAS, RG 5.149.309 3/SP, 
Professor Educação Básica I, SQC II QMCD, 30 dias referente ao 
período de 07-04-1989 a 05-04-1994, Certidão 183/2010- Pulp 
495/0068/2006. 


