
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I 
Sexta-feira, 17 de janeiro de 2014 
 
Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Resolução SE 3, de 16-1-2014 
Altera dispositivos da Resolução SE 81, de 16-12-2011, 
 que estabelece diretrizes para a organização 
curricular do ensino fundamental e do ensino 
médio nas escolas estaduais 
O Secretario da Educação, à vista do que lhe representou a 
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica- CGEB, Resolve: 
Artigo 1º - O Anexo I, que integra a presente resolução, 
passa a substituir o Anexo I da Resolução SE 81, de 16 de 
dezembro de 2011, abrangendo, em seus Subanexos 1 e 2, as 
seguintes matrizes curriculares: 
I – no Subanexo 1: a Matriz Curricular – A, a ser implementada 
nas unidades escolares que darão continuidade, em 2013, 
às aulas de Língua Inglesa – Early Bird, no 1º, 2º e 3º anos do 
ensino fundamental; 
II – no Subanexo 2: a Matriz Curricular – B, a ser implementada 
nas unidades escolares que não oferecerão, em 2014, aulas 
de Língua Inglesa. 
Artigo 2º - Os dispositivos da Resolução SE 81, de 16 de 
dezembro de 2011, abaixo relacionados, passam a vigorar com 
a seguinte redação: 
I – o artigo 2º: 
“Artigo 2º - O ensino fundamental terá sua organização 
curricular estruturada na seguinte conformidade: 
I – nos anos iniciais, correspondendo ao ensino do 1º ao 
5º ano; 
II – nos anos finais, correspondendo ao ensino do 6º ao 
9º ano. 
Parágrafo único – Para efeito do regime de progressão 
continuada, os anos iniciais e finais do ensino fundamental 
serão organizados em 3 (três) ciclos de aprendizagem, na conformidade 
do que dispõe a Resolução SE 74, de 8 de novembro 
de 2013.” (NR); 
II – o artigo 3º: 
“Artigo 3º - Nos anos iniciais do ensino fundamental, deverá 
ser assegurada: 
I – nas unidades escolares com até dois turnos diurnos, a 
carga horária de 25 (vinte e cinco) aulas semanais, com duração 
de 50 (cinquenta) minutos cada, totalizando 1.000 (mil) aulas 
anuais; 
II - em unidades escolares com três turnos diurnos e calendário 
específico com semana de 6 (seis) dias letivos, a carga 
horária de 24 (vinte e quatro) aulas semanais, com duração de 
50 (cinquenta) minutos cada, totalizando 960 (novecentas e 
sessenta) aulas anuais. 



§ 1º - As aulas das disciplinas de Educação Física, de Arte 
e de Língua Estrangeira Moderna - Inglês deverão ser desenvolvidas 
com a carga horária de 2 (duas) aulas semanais em cada 
disciplina, na conformidade da Matriz Curricular – A, constante 
do Subanexo 1 do Anexo I desta resolução. 
§ 2º - As aulas das disciplinas, a que se refere o parágrafo 
anterior, serão ministradas, no horário regular de funcionamento 
da classe: 
1. por professor especialista em cada disciplina, tendo 
acompanhamento obrigatório do professor regente da classe 
e, quando existente, também do Aluno/Pesquisador do Projeto 
Bolsa Alfabetização; ou 
2. pelo professor regente da classe, quando comprovada a 
inexistência ou ausência do professor especialista. 
§ 3º - Os conceitos, saberes e conhecimentos referentes aos 
componentes curriculares que integram as áreas de Ciências da 
Natureza e de Ciências Humanas deverão ser trabalhados integralmente, 
por meio de projetos temáticos que serão objeto de 
orientação específica da Coordenadoria de Gestão da Educação 
Básica - CGEB.” (NR). 
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Resolução SE 4, de 16-1-2014 
Dispõe sobre autorização, instalação e funcionamento 
de Centro de Estudos de Línguas – CEL, e 
dá providências correlatas 
O Secretário da Educação, com fundamento no Decreto 
nº 27.270, de 10-8-1987, alterado pelo Decreto nº 54.758, de 



10-9-2009, e no Decreto nº 44.449, de 24-11-1999, e à vista do 
disposto na Resolução SE 81, de 4-11-2009, e da manifestação 
da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB, 
Resolve: 
Artigo 1º - Autorizam-se a instalação e o funcionamento 
de Centro de Estudos de Línguas - CEL, para ministrar aulas 
de língua estrangeira moderna, na Escola Estaduais Walther 
Weiszflog, no município de Caieiras, Diretoria de Ensino - Região 
Caieiras. 
Artigo 2º - À Diretoria de Ensino caberá, nos termos do 
disposto na Resolução SE 81/2009, acompanhar, orientar e 
avaliar a organização e o funcionamento didático e técnicopedagógico 
do CEL. 
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Editais 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO 
DE PIRACICABA 
Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio 
Comunicado 
O Diretor da Escola Estadual Dr. Antonio Pinto de Almeida 
Ferraz em Piracicaba comunica a abertura das inscrições ao 
posto de trabalho na função de Professor Coordenador do Ensino 
Fundamental desta Unidade Escolar. 
I - DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO 
DA FUNÇÃO: 
a) Ser titular de cargo ou ser docente com vínculo garantido 
em lei (estável ou categoria “F”), com no mínimo 09 aulas 
atribuídas; nos termos da Resolução SE. Nº 88/2007, alterada 
pela Resolução SE 53 de 26/06/2010 pela Resolução SE 8 de 
15/02/2011 e pela Resolução SE 42 de 10/04/2012 retificada 
em 18/04/2012. 
b) Contar, no mínimo, com 03 anos de experiência docente 
na rede estadual de ensino; 
c) Ser portador de diploma de licenciatura plena; 
II – PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO, O PROFESSOR 
COORDENADOR DEVERÁ APRESENTAR PERFIL PROFISSIONAL 
QUE ATENDA ÀS SEGUINTES EXIGÊNCIAS: 
a) Conhecer as diretrizes da política educacional desta 
Secretaria e os projetos que vêm sendo desenvolvidos; 
b) Possuir liderança, habilidade nas relações interpessoais e 
capacidade para o trabalho coletivo; 
c) Mostrar-se flexível às mudanças e inovações pedagógicas; 
d) Ter domínio dos conhecimentos básicos de informática; 
e) Ter disponibilidade para desenvolver ações em diferentes 
horários e dias da semana, de acordo com as especificidades do 
posto de trabalho, bem como para ações que exijam deslocamentos 
e viagens; 
f) Cumprir carga horária de 40 horas. 



III – PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 
Entrega da Proposta de Trabalho nos dias 20 a 21/01/2014, 
das 9h às 17h, na Escola Estadual Dr. Antonio Pinto de Almeida 
Ferraz , situada à Rua Angelina Gerolamo Torim nº 300, Jardim 
Caxambu, Piracicaba – S.P. 
IV – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO, CONTENDO: 
a) Ações a serem desenvolvidas visando o desenvolvimento 
e aperfeiçoamento do trabalho pedagógico, fundamentado 
nos princípios que norteiam a Proposta Curricular do Estado 
de São Paulo; 
b) Currículo atualizado contendo a participação em cursos 
de atualização profissional oferecidos pela SEE e/ou Diretoria 
de Ensino; 
c) Experiência profissional na área de Educação. 
V – ENTREVISTA E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO: 
a) A entrevista constará da apresentação pelo candidato (a) 
do seu histórico profissional e da proposta de trabalho para o 
posto de trabalho, objeto de sua inscrição; 
b) A entrevista ocorrerá no dia 23/01/2014 às 9:00 horas 
da manhã. 
VI – DA VAGA OFERECIDA: 
01 vaga para Professor Coordenador do Ensino Fundamental II. 
 
 

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

Diário Oficial Poder Executivo - Seção II 
Sexta-feira, 17 de janeiro de 2014 
 
Educação 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portarias do Dirigente Regional de Ensino,de 16-1-2014 
Admitindo com fundamento no inciso I do artigo 1º da 
LC 500/74 e Decreto 14.673/80, Elaine Inforçato Nozella, RG 
16.660.950-X para a partir de 13-09-1984, ocupar a função de 
Professor I - Eventual na EE “Pedro Moraes Cavalcanti”, em 
Piracicaba. (Publicado para acerto de vida funcional). 
Admitindo com fundamento no inciso I do artigo 1º da 
LC 500/74 e Decreto 14.673/80, Elaine Inforçato Nozella, RG 
16.660.950-X para a partir de 15-03-1985, ocupar a função de 
Professor I - Eventual na EE “Pedro Moraes Cavalcanti”, em 
Piracicaba. (Publicado para acerto de vida funcional). 
Admitindo com fundamento no artº 10 do Decreto 
24.948/85, Elaine Aparecida Tozzo, RG 17.571.037 para a partir 
de 16-02-1998, ocupar a função de Professor Educação Básica I 
- Eventual na EE “Prof Alcides Guidetti Zagatto”, em Piracicaba. 
(Publicado para acerto de vida funcional). 
Admitindo com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 
500/74 e artigo 3° do Decreto 52.356 de 12-1-70, combinado 



com as disposições do inciso II do Artº 1º do Decreto 49.532 de 
25-4-68, ARLETE ELI COGHI, RG 3.011.231 para ocupar a função 
de Professor III - ACT, no período de 12-05-1965 a 28-02-1967, 
no Instituto de Educação “Dr Cesário Coimbra”, em Araras. 
no período de 07-03-1967 a 28-02-1970, no Ginásio Estadual 
de Ipuã, em Ipuã. 
no período de 02-03-1970 a 31-07-1970, na EEPSG “Monsenhor 
Jerônymo Gallo” 
Publicado para acerto de vida funcional. 
Apostilas do Dirigente Regional de Ensino,de 16-1-2014 
Declarando que, em cumprimento à Decisão Judicial e 
como determina a Obrigação de Fazer, constante do Processo 
SE 21/2014, Processo Judicial 0614847-18.2008.8.26.0053 - 
12ª V.F.P, PJ/F 1097/2013, encabeçada por MARIA CREUZA 
CESAR E OUTROS, a interessada abaixo faz jus ao “Direito ao 
recebimento da vantagem da sexta-parte sobre o vencimento 
padrão com as seguintes verbas: Gratificação Geral LC 901/02, 
Vantagem Pessoal QM LC 836/97, Gratificação por Atividade do 
Magistério (GAM), Piso Salarial Reajuste Complementar, Prêmio 
de Valorização, Gratificação Fixa, Gratificação Extra, Gratificação 
Executiva, Gratificação Suplementar, LC 957/04, Gratificação por 
trabalho Educacional, GTE LC 874/2000 e Décimos do artigo 
133 da CE/89, nos termos do art. 129 da Constituição Estadual, 
a partir de 05/10/89 ou a partir de quando completou o tempo 
aquisitivo, se posterior a essa data.” 
MARIA APARECIDA GARCIA SALOTTI, RG 3886003, Professor 
Educação Básica II, SQC-II-QM-SE, da EE Prof. Elias de Mello 
Ayres, em Piracicaba, 
Vigência da Sexta Parte em 21-06-1996. 
(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 
prevalecendo as apostilas já publicadas). 
Declarando que, em cumprimento a Decisão Judicial e 
como determina a Obrigação de Fazer, constante do Processo 
SE 17/2014, Processo Judicial 0035894-29.2010.8.26.0053 - 
11ª V.F.P, PJ/F 9988/2011, encabeçada por ONILDO GARCIA 
E OUTROS, a interessada abaixo faz jus ao “Recálculo da 
sexta-parte, calculada sobre o padrão e demais vantagens 
efetivamente recebidas, salvo as eventuais, nos termos do art. 
129 da Constituição Estadual, a partir de 05/10/89 ou a partir de 
quando completou o tempo aquisitivo, se posterior a essa data, 
observada a prescrição quinquenal”. 
MARIA SUZANA RIZZI CHRISTOPHE FURLAN, RG 7355912- 
X, Professor Educação Básica II, SQC-II-QM-SE, da EE Sud 
Mennucci, em Piracicaba, 
Vigência da Sexta Parte em 01-04-1998. 
(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 
prevalecendo as apostilas já publicadas). 
Portarias do Dirigente Regional de Ensino,de 16-1-2014 
Retificando D.O. de 31/01/04, em que aposentou MARIA 
SUZANA RIZZI CHRISTOPHE FURLAN, RG 7355912-X, Professor 



Educação Básica II, SQC-II-QM-SE, da EE Sud Mennucci, em 
Piracicaba, em virtude de Decisão Judicial e como determina a 
Obrigação de Fazer, constante do Processo SE 17/2014, Processo 
Judicial 0035894-29.2010.8.26.0053 - 11ª V.F.P, PJ/F 9988/2011, 
encabeçada por ONILDO GARCIA E OUTROS, a interessada faz 
jus ao “Recálculo da sexta-parte, calculada sobre o padrão e 
demais vantagens efetivamente recebidas, salvo as eventuais, 
nos termos do art. 129 da Constituição Estadual, a partir de 
05/10/89 ou a partir de quando completou o tempo aquisitivo, 
se posterior a essa data, observada a prescrição quinquenal”. 
Retificando D.O. de 07-05-2002, em que aposentou MARIA 
APARECIDA GARCIA SALOTTI, RG 3886003, Professor Educação 
Básica II, SQC-II-QM-SE, da EE Prof. Elias de Mello Ayres, em 
Piracicaba, em virtude de Decisão Judicial e como determina 
a Obrigação de Fazer, constante do Processo SE 21/2014, 
Processo Judicial 0614847-18.2008.8.26.0053 - 12ª V.F.P, PJ/F 
1097/2013, encabeçada por MARIA CREUZA CESAR E OUTROS, 
a interessada faz jus ao “Direito ao recebimento da vantagem da 
sexta-parte sobre o vencimento padrão com as seguintes verbas: 
Gratificação Geral LC 901/02, Vantagem Pessoal QM LC 836/97, 
Gratificação por Atividade do Magistério (GAM), Piso Salarial 
Reajuste Complementar, Prêmio de Valorização, Gratificação 
Fixa, Gratificação Extra, Gratificação Executiva, Gratificação 
Suplementar, LC 957/04, Gratificação por trabalho Educacional, 
GTE LC 874/2000 e Décimos do artigo 133 da CE/89, nos termos 
do art. 129 da Constituição Estadual, a partir de 05/10/89 ou a 
partir de quando completou o tempo aquisitivo, se posterior a 
essa data.” 
Retificando o D.O. de 15-01-2014 em nome de ALVARO 
LUIZ JORÃO, RG 7.321.483 
Onde se lê: ALVARO LUIZ JORÃO 
Leia-se: ALVARO LUIZ JORDÃO 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portaria do Diretor de Escola, de 16-1-2014 
EE PROFª MIRANDOLINA DE ALMEIDA CANTO 
Autorizando, fruição de Licença Prêmio nos termos dos 
Artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, “NR” pela Lei 1048/08 
de 10-06-2008 a: REGINA CELIA DIEZ CARO COLLETTI, RG 
6.007.275-1, AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR, SQC-IIIQAE, 
30 DIAS, referentes ao período de 23-08-2006 a 21-08- 
2011, CERTIDÃO 020/2012 e PULP 547/0068/2001. 


