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Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Despacho do Dirigente Regional de Ensino, 

de 4-4-2014 
A vista dos elementos instrutórios dos autos e diante da 
manifestação do pregoeiro e equipe, adjudico e homologo o 
item I à Empresa Alivic Serviços de Portaria e Limpeza Ltda. - 

EPP, no valor total de R$ 99.651,47, referente à contratação de 
prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial 

na sede da DER Piracicaba, UPM (Unidade de Perícia Médica) 
localizada na E.E. Honorato Faustino e Rede do Saber localizada 

na E.E. Sud Mennucci, jurisdicionada à Diretoria de Ensino - 
Região de Piracicaba. 
 

COORDENADORIA DE GESTÃO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Portaria da Coordenadora, de 4-4-2014 

Convocando os profissionais abaixo relacionados para a 

Orientação Técnica da Câmara Técnica de Educação Ambiental 
(CT-EA) dos Comitês PCJ “Sustentabilidade e Revisão da Política 
de Educação Ambiental dos Comitês PCJ”, nos termos do 

artigo 8º da Res. SEE 58/2011, alterada pela Res. SEE 43, de 
12/04/2012: 

Público Alvo: 01 PCNP “Interlocutor de Educação Ambiental” 
das Diretorias de Ensino de Campinas Oeste; Campinas 

Leste; Americana; Bragança; Capivari; Limeira; Piracicaba; 
Sumaré. 
Dia: 15/04/2014 - Horário: Das 9 às 18 horas. 

Local: Museu da Água - Av. Beira Rio, 448, Centro, Piracicaba 
- SP. 

Programa: 808 

Ação: 6175 

Diária/Transporte: Responsabilidade das Diretorias de Ensino. 
(Capacitação 115/2014). 
 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 

Portaria da Secretária Adjunta, Respondendo pelo 

Expediente, de 4-4-2014 

Convocando, nos termos do parágrafo único, artº 8º, da 

Resolução SE 58-11, com redação alterada pela Resolução SE 
43-12, os servidores abaixo citados para REUNIÃO DE TRABALHO 

envolvendo os órgãos subsetoriais da pasta, com as 
seguintes características: 
Dia 10/04/2014 - Horário -09h às 17h/ Local: Auditório da 

EFAP - Rua João Ramalho, 1546 - Perdizes - São Paulo – SP. 



I - Objetivo:- Transmitir orientações e uniformizar procedimentos 

sobre Apuração Preliminar - Contratos. 
II – Público Alvo: Até 02 servidores (o Diretor do Centro de 

Recursos Humanos e 01 Supervisor de Ensino) de cada uma das 
91 Diretorias Regionais de Ensino. 

III– Cada Órgão se responsabilizará pelas despesas de 
diárias/transporte. 
IV– Informações: CEPGE – (11) 3351-0127. 

 

EDUCAÇÃO 
DIRETORIAS DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO 

DE PIRACICABA 

Convocação 
Processo Seletivo Agente de Organização Escolar – 2013 

Convocação para Sessão de Escolha 
O Dirigente Regional de Ensino, nos termos da Lei Complementar 
1.093, de 16 de julho de 2009, artigo 5º, convoca, para 

escolha de vagas, os candidatos aprovados e classificados no 
Processo Seletivo Simplificado/2013 de Agente de Organização 

Escolar 2013, para exercer a função em caráter temporário, em 
conformidade ao Despacho do Governador, de 15/07/2013, Processo 

SE – 15 – 13 (SGP – 12.849-13), e as seguintes instruções 
aos candidatos: 
I – INSTRUÇÕES GERAIS 

1. As vagas disponíveis destinam-se à contratação por 
tempo determinado, pelo período máximo de 12 (doze) meses. 

2. A chamada para escolha de vaga obedecerá, rigorosamente 
a ordem da Classificação Final, Lista por Município, 

publicada no D.O.E. de 14/09/2013. 
3. O candidato convocado deverá comparecer no local 
indicado munido de documento de identidade e CPF ou se fazer 

representar por procurador, legalmente constituído. 
4. Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato 

ou seu procurador, não será permitida, em hipótese alguma, 

desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto. 

5. Não haverá nova oportunidade de escolha ao candidato 
retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, hora e 
local determinado. 

II – LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA 
Local: Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba 

Endereço: Rua Dr. João Sampaio, nº 666 – Bairro São Dimas 
– Piracicaba 

Data: 11/04/2014 
Horário: 9 horas 
Vagas Disponíveis: 10 

Candidatos Convocados Município de Piracicaba: Nº 131 
a 158 

III - TOTAL DE VAGAS DISPONÍVEIS 
NOME DE ESCOLAS – Nº DE VAGAS 



Município - Piracicaba 

E.E. Dom Aniger Francisco de M. Melillo – 02 
E.E. Bairro Santo Antonio – 02 

E.E. Prof. Hélio Nehring – 02 
E.E. Jardim Gilda – 01 

E.E. José Martins de Toledo – 01 
E.E. Paulo Luiz Valério – 01 
E.E. Pedro de Mello – 01 

Comunicado 
Edital de Credenciamento e Atribuição de Aulas/Classes. 
O Dirigente Regional de Ensino, em atendimento às disposições 

da Resolução SE 6, de 28/01/2011, e nos termos da Resolução 

SE 3, de 28/01/2011, torna público a abertura de inscrições 

para o processo de credenciamento e atribuição de aulas/classes 
de docentes interessados em atuar na Unidade da Fundação 

Casa (Centro de Atendimento Sócio-educativo ao Adolescente), 
jurisdicionada a esta Diretoria de Ensino. 
Este credenciamento aplica-se à Unidade de Internação: 

Centro de Atendimento Socieducativo ao Adolescente – 
CASA Piracicaba 

Rodovia SP 147, Km 138,5, bairro Vila Areão 
Piracicaba (SP) - CEP: 13414-020 

I – Público Alvo: 
Poderão atuar neste projeto os docentes com categorias 
de admissão “F”, “O” e os “Candidatos à admissão”, que 

estão Inscritos e Classificados para atuar como docente no 
processo de atribuição de classes e aulas 2014 na Diretoria 

de Ensino - Região de Piracicaba. Os interessados deverão ser 
portadores de: 

- diploma de licenciatura plena; 
- diploma de bacharelado/tecnólogo ou 
- aluno, de curso devidamente reconhecido de licenciatura 

ou 
-aluno de bacharelado/tecnologia de curso devidamente 

reconhecido de nível superior, na área da disciplina, que se 
encontre cursando e que tenham concluído no mínimo 1 (um) 

semestre do curso: 
- declaração atual de matrícula acompanhado de histórico 
escolar do respectivo curso acompanhado de declaração atual 

de matrícula acompanhada de histórico escolar do respectivo 
curso. 

II – Da Data, do Local e das Condições para inscrições: 
A partir de 07/04/2014 

Horário: Das 8 às 18 horas 
Local: Escola vinculadora: E.E. Avelina Palma Losso 
Rua Milton Teixeira Sá, 184 – Bairro Santa Rosa 

Tel.: 3421-8671 
III – Da habilitação acadêmica: 

Poderão se inscrever: 
1) portadores de Diploma de Pedagogia com habilitação 



para o magistério nas séries iniciais do Ensino Fundamental ou 

Magistério de Nível Superior, se docente interessado em ministrar 
aulas no 1º a 5º anos do Ensino Fundamental; 

2) portadores de Diploma de Licenciatura Plena em disciplina 
da área em que pretende atuar, se docente interessado 

em ministrar aulas no 6º a 9º anos do Ensino Fundamental e/ 
ou no Ensino Médio; 
3) alunos de último ano de curso de licenciatura plena, 

devidamente reconhecido; 
4) portadores de diploma de bacharel ou de tecnólogo de 

nível superior, desde que na área da disciplina a ser atribuída, 
identificada pelo histórico do curso; 

5) alunos de curso devidamente reconhecido de licenciatura 
plena, que já tenham cumprido, no mínimo, 50% do curso; 
6) alunos do último ano de curso devidamente reconhecido 

de bacharelado ou de tecnologia de nível superior, desde que 
da área da disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico 

do curso; 
7) alunos de curso devidamente reconhecido de licenciatura 

plena, ou de bacharelado/tecnologia de nível superior, na área 
da disciplina, que se encontrem cursando qualquer semestre e 
que tenham concluído no mínimo 1 (um) semestre do curso. 

IV – Da documentação: 
O docente deverá apresentar cópia dos seguintes documentos, 

na ordem em que aparecem: 
1) RG; 

2) CPF; 
3) Comprovação de estar inscrito no processo de atribuição 
de aulas na Diretoria de Ensino Região de Piracicaba; 

4) Comprovação de habilitação acadêmica conforme item III 
deste edital, nos seguintes termos: 

- Diploma ou Certificado de Pedagogia com habilitação 
para o magistério nas séries iniciais do Ensino Fundamental ou 

Magistério de Nível Superior, se docente interessado em ministrar 
aulas no Ciclo I do Ensino Fundamental (cópia e original); 

- Diploma ou Certificado de Licenciatura Plena em disciplina 

da área em que pretende atuar, se docente interessado em 
ministrar aulas no Ciclo II do Ensino Fundamental e/ou no Ensino 

Médio (cópia e original); 
- Diploma ou Certificado de Bacharel ou de Tecnólogo 

acompanhado do Histórico Escolar (cópia e original); 
- Declaração atualizada de matrícula e frequência em curso 
de Licenciatura Plena; 

- Declaração atualizada de matricula e frequência em curso 
de Bacharelado/Tecnologia acompanhada do 

Histórico Escolar; 
- Somente serão aceitos Certificados de cursos concluídos 

nos últimos dois anos. 
5) Documento de Contagem de Tempo para fins de Atribuição 
de Aulas (CTA), data base 30/06/2013, para comprovação 



de Tempo de Serviço prestado no Magistério Público Oficial do 

Estado de São Paulo; 
6) Certificado de participação em cursos de capacitação 

homologados pela SEE, com carga horária mínima de 30h, 
realizado nos últimos três anos (2011/2012/2013, se possuir); 

7) Certificado(s) de aprovação em concurso de provas e 
títulos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo no 
mesmo campo de atuação da inscrição, se possuir. 

8) Declaração do Diretor de Escola Vinculadora de unidade 
da Fundação CASA, constando o tempo, em dias, de atuação 

como docente em unidades da Fundação CASA, data base 
30/06/2013, se possuir; 

09) Comprovação de participação em capacitações promovidas 
pelo Governo do Estado de São Paulo específicas 
para o trabalho na Fundação CASA, nos últimos quatro anos 

(2010/2011/2012/2013), se possuir; – 0,5 para cada 8h até o 
máximo de 10 pontos. 

V – Do perfil docente: 
Espera-se do docente interessado em ministrar aulas nas 

Unidades da Fundação CASA o seguinte perfil: 
1) que exerça liderança e autoridade tendo como referência 
uma postura democrática; 

2) que seja assíduo e pontual; 
3) que tenha conhecimento da especificidade do trabalho 

pedagógico a ser desenvolvido em unidade da Fundação CASA 
com adolescentes em cumprimento de medida sócio-educativa; 

4) que tenha conhecimento aprofundado do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90); 
5) que utilize metodologias de trabalho que, respeitando a 

proposta pedagógica da unidade da Fundação CASA, promovam 
a reflexão, a solidariedade, a troca de experiências e a aprendizagem 

dos conteúdos escolares pelos alunos; 
6) que seja capaz de promover, cotidianamente, a autoestima 

do educando; 
7) que tenha disponibilidade para o desenvolvimento do 

trabalho em equipe; 

8) que seja capaz de estabelecer relações interpessoais 
fundamentadas no respeito à diferença com os educandos, com 

o corpo docente e com os funcionários da Fundação CASA; 
9) que tenha conhecimento dos documentos oficiais da 

Fundação CASA, disponíveis em www.casa.sp.gov.br; 
10) que tenha conhecimento dos documentos e procedimentos 
em relação a sua vida funcional, conforme disposto pela 

escola vinculadora, consoante à legislação vigente; 
11) que tenha disponibilidade para participar de programas 

de capacitação oferecidos pela SEE e órgãos conveniados, socializando 
e aplicando os novos conhecimentos adquiridos; 

12) que seja frequente às aulas do horário de trabalho 
pedagógico coletivo (ATPC), promovidos pela Unidade da Fundação 
CASA, pela escola vinculadora e pela Diretoria de Ensino; 



13) que participe dos Conselhos de Classe e Série; 

14) que seja capaz de manter atualizados os documentos 
escolares de sua competência; 

15) que zele por suas atribuições de docente e de funcionário 
público nos termos da legislação vigente. 

VI – Da entrevista 
1) Para obter credenciamento os docentes serão submetidos 
à entrevista conforme data determinada pela unidade 

vinculadora. 
2) São critérios para avaliação da entrevista: 

- Clareza na exposição. 
- Uso dos recursos da língua. 

- Postura ética. 
3) A entrevista, de caráter eliminatório, será avaliada em 
escala de zero a dez pontos, sendo necessária para o credenciamento 

nota igual ou superior a cinco. 
VII – Do tempo de serviço e títulos: 

Os docentes serão classificados na seguinte conformidade: 
1) Tempo no magistério público estadual – 0,001 por dia; 

2) Tempo de serviço em unidade da Fundação CASA – 0,005 
por dia; 
3) Certificados de programas de formação continuada 

homologados pela SEE – 0,500 pontos por curso de, no mínimo, 
30 horas; 

4) Certificado(s) de aprovação em concurso de provas e títulos 
da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo no mesmo 

campo de atuação da inscrição – 1,000 pontos por certificado; 
5) Comprovação de participação em capacitações promovidas 
pelo Governo do Estado de São Paulo específicas 

para o trabalho na Fundação CASA, nos últimos quatro anos 
(2010/2011/2012/2013); – 0,500 para cada 8h. 

VIII – Da classificação: 
1) Os docentes serão classificados considerando-se: 

- O tempo de serviço e os títulos; 
- A nota da entrevista, de caráter eliminatório; 

IX – Das disposições finais: 

1) O docente para o qual forem atribuídas aulas e/ou classes 
em unidades da Fundação CASA, não poderá exercer nenhuma 

outra atividade ou prestação de serviços que implique em afastamento 
das funções para as quais foi admitido ou contratado; 

2) Os casos omissos ao disposto no presente edital serão 
analisados pela Comissão de Atribuição de Classes e Aulas da 
Diretoria de Ensino Região de Piracicaba; 

3) O docente deverá apresentar cópias dos documentos 
acompanhadas de seus respectivos originais para conferência 

no ato do credenciamento; 
4) Não serão aceitas cópias de documentos que não estejam 

acompanhadas dos respectivos originais; 
5) A não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos 
implicará no indeferimento do pedido de credenciamento; 



6) Novas orientações publicadas pelos órgãos centrais da 

SEE poderão determinar alterações no presente edital. 

Comunicado 
Edital de Credenciamento 01/2014. 

O Dirigente Regional de Ensino torna público a abertura 
de inscrições para o processo de credenciamento de docentes 

não efetivos interessados nas vagas remanescentes, para atuar 
nas classes em funcionamento dentro dos estabelecimentos 

penais jurisdicionados a esta Diretoria de Ensino, na seguinte 
conformidade: 
I – Do Objetivo 

Assegurar a oferta de escolarização de ensino fundamental 

e médio para jovens e adultos reclusos em estabelecimentos 

penais. 
II - Do Projeto Pedagógico 

Será desenvolvido na modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos, caracterizando-se basicamente pela oferta de curso fundamental, 
anos iniciais e finais e ensino médio; pela instalação 

de classes multisseriadas, por uma organização curricular que se 
desenvolverá por meio de eixos temáticos, que visarão promover 

uma efetiva interação entre os conteúdos formais previstos e as 
experiências de vida que singularizam esses jovens e adultos. 

III – Das Unidades Prisionais 
- Centro de Ressocialização (Feminino) 
- Centro de Detenção Provisória (Masculino) 

IV – Da inscrição 
1) Datas, horários e locais: 

À partir de 07/04/2014 
Horário: Das 8 às 18 horas 

Local: Escola vinculadora – E.E. Dr Alfredo Cardoso 
Rua Morais Barros, 1884 
Tel.: 3434-9993 

V - Requisitos: 
Campo de atuação Classe 

a -Ser portador de diploma do curso de Licenciatura Plena 
em Pedagogia/ Curso Normal Superior (ou Certificado de conclusão 

do referido curso); 
b - Ser portador de diploma do curso de Magistério para 
séries iniciais (Ensino Médio). 

Campo de atuação Aulas 
a - ser portador de diploma do curso de Licenciatura Plena 

ou Certificado de conclusão do referido curso; 
b - ser portador de diploma do curso de Bacharel ou Certificado 

de conclusão do referido curso; 
c - ser portador de diploma do curso de Tecnólogo de nível 
superior ou Certificado de conclusão do referido curso; 

d - ser aluno regularmente matriculado, para cursar em 
2014, curso superior de licenciatura, bacharelado ou tecnólogo; 

e - estar devidamente inscrito para o processo de atribuição 
de aulas em 2014 na Diretoria de Ensino da Região de 



Piracicaba. 

3) Documentação: 
No ato da inscrição para credenciamento o interessado 

deverá apresentar a documentação abaixo em envelope devidamente 
identificado com nome e RG: Campo de atuação Classe 

a - RG (cópia acompanhada do original); 
b - CPF (cópia acompanhada do original); 
c – Cópia e original de diploma e Histórico Escolar do curso 

de Licenciatura Plena em Pedagogia/ Curso Normal Superior (ou 
Certificado de conclusão do referido curso); 

d - Cópia e original de diploma e Histórico Escolar do curso 
de Magistério para séries iniciais (Ensino Médio). 

e - Comprovante de inscrição para o processo de atribuição 
de aulas em 2014. 
Campo de atuação Aulas 

a) RG (cópia acompanhada do original); 
b) CPF (cópia acompanhada do original); 

c) Diploma de curso de Licenciatura Plena ou Certificado 
de conclusão do referido curso e respectivo Histórico Escolar 

(cópias acompanhadas dos originais) ou 
d) Diploma de curso de Bacharelado ou Certificado de 
conclusão do referido curso e respectivo 

Histórico Escolar (cópias acompanhadas dos originais) ou 
e) Diploma de curso de Tecnólogo de nível superior ou 

Certificado de conclusão do referido curso e respectivo Histórico 
Escolar (cópias acompanhadas dos originais) ou 

f) Atestado/declaração de matrícula, para cursar em 2014, 
curso superior de licenciatura, bacharelado ou tecnólogo, expedido 
pela instituição de ensino superior que estiver oferecendo 

o curso (original); 
g) Comprovante de inscrição para o processo de atribuição 

de aulas em 2014. 
VI – Da classificação 

1 – Docentes que atuaram na Educação Prisional no ano 
letivo de 2013 

2 – Docentes já credenciados 

3 – Novos credenciados 
Observações: 

- A classificação dos docentes para atuar no programa 
seguirá a publicação do resultado do processo seletivo simplificado 

e da classificação para ministrar aulas no ano letivo de 
2014 pela Coordenadoria Geral de Recursos Humanos (CGRH) 
da SEE. 

- As demais especificações para classificação no processo de 
seleção neste Projeto Especial da Pasta seguirão os dispositivos 

da Resolução SE 89/2011. 
VI – Das disposições finais 

1) Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados 
no ato da inscrição, posteriormente não será realizada 
juntada de documentação. 



2) As unidades vinculadoras publicarão através do site da 

Diretoria de Ensino de Piracicaba as vagas, datas e horários para 
atribuição das aulas; 

3) Os docentes que ministram aulas nas Unidades Prisionais 
fazem jus ao adicional de periculosidade, conforme comunicado 

DEAPE/CGRH de 10/09/2013. 
4) O ato de Inscrição no Processo de Credenciamento implica 
na aceitação, por parte do candidato, de todas as disposições 

constantes no presente Edital e conhecimento da legislação 
específica. 

5) O presente edital poderá sofrer alterações de acordo com 
determinações da Secretaria de Estado da Educação. 

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

 

Diário Oficial Poder Executivo - Seção II 
sábado, 05 de abril de 2014 

 

Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 4-4- 

2014 
EE Jardim dos Manacás 

Cessando, a partir de 04-04-2014, no uso da competência 

com fundamento no inciso I do artº 8º do Decreto 43.409/98, os 
efeitos da Portaria de Designação publicada em 08-02-2013, na 

parte em que designou para o Posto de Trabalho destinado à 
função de Vice-Diretor de Escola, o docente abaixo identificado: 
Silvia Cristina Feltre, RG 23192042, PEB II, SQF-I-QM-SE, 

classificado na EE Prof José Romão, em Piracicaba – Diretoria de 
Ensino Região de Piracicaba. 

Designando com fundamento na Resolução SE 91, ambas 
de 19-12-2007, para integrar o Núcleo Pedagógico, às funções 

de Professor Coordenador da área de Língua Portuguesa, o 

docente abaixo identificado: 
Silvia Cristina Feltre, RG 23192042, PEB II, SQF-I-QM-SE, 

classificado na EE Prof José Romão, em Piracicaba, Diretoria de 
Ensino – Região de Piracicaba. 

Admitindo com fundamento no artº 10 do Decreto 
24.948/85, Claudia Regina Furlan Pellegrino, RG 18.129.695-0 
para a partir de 15-04-1985, ocupar a função de Professor I 

-Eventual na EE”Sud Mennucci”, em Piracicaba. (Publicado para 
acerto de vida funcional). 

Dispensando com fundamento no inciso III do artº 35 da 
LC 500/74 Odair Geraldo Penha Moral, RG 11.398.098-X, na 

função de Escriturário a partir de 29-04-1986. (Publicado para 
acerto de vida funcional). 

Dispensando com fundamento no inciso III do artº 35 da 

LC 500/74 Odair Geraldo Penha Moral, RG 11.398.098-X, na 



função de Professor III a partir de 14-02-1996. (Publicado para 

acerto de vida funcional). 

Dispensando com fundamento no inciso I do artº 59, 

item 1 da LC 180/78, Silvia Aparecida Delfini Feliciano, RG 
14.419.048, Escriturário a partir de 16-05-1991. 
Publicado para acerto de vida funcional. 

Declarando, excedente nos termos do Decreto 39.902/95 e 
Artigo 7º da Res. SE. 53/99, os funcionários abaixo relacionados, 

a partir de 19-02-2014: 
Manoel Carlos Barbosa;5505333-6; EE Prof. Melita L. 

Brasiliense; 
Joaquim Franco Junior; 22576665-6; EE Prof. Melita L. 

Brasiliense 

Iara Alves de Andrade; 40415939-4; EE Prof. Jethro Vaz 
de Toledo 

Declarando, excedente nos termos do Decreto 39.902/95 e 
Artigo 7º da Res. SE. 53/99, os funcionários abaixo relacionados, 

a partir de 13-03-2014: 
Paulo Henrique de Castro Oliveira - RG 40518216 - EE Prof. 
Abigail de Azevedo Grillo 

Luana Beloto Caldari – RG 47933377 - EE Prof. Abigail de 
Azevedo Grillo 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portarias do Diretor de Escola, de 4-4-2014 
EE PROF. HÉLIO PENTEADO DE CASTRO 

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, o interessado abaixo 
relacionado: DANIEL ANDREOTI, RG 30.385.620-8, PEB II, SQFI- 

QM-SE, classificado na EE Prof. Hélio Penteado de Castro, 15 
dias de auxílio-doença, no período de 03-04-2014 a 17-04-2014. 
EE PEDRO DE MELLO 

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: LIGIA MARIA GONSALES POLETTO RG 16.661.401, 
PEB I SQC.II.QM, 60 dias referente ao período de 05-05-1989 a 
03-05-1994, Certidão 081/1995, PULP 1071/0068/2007. 

EE ”PROF. JOSÉ ROMÃO” 

Autorizando, fruição de Licença - Prêmio nos termos dos 

Artigos 209 a 213 da Lei 10.26l/68, SILVIA CRISTINA FELTRE, RG 
23.192.042, PEB II, SQC-II-QM-SE, 30 dias referente ao período 

de 01-07-2003 A 08-02-2004,21/06/2004 a 27-07-2004, 30-07- 
2004 a 05-09-2004, 27-09-2004 a 23-12-2004, 05-05-2005 a 
31-05-2005, 14-06-2005 a 12-07-2005, 27-07-2005 a 16-08- 

2005, 17-08-2005, 22-03-2006, 04-04-2006 a 21-05-2009, 
Certidão 51/2012 - PULP 163/0068/2012. 

EE PROFº HÉLIO PENTEADO DE CASTRO. 

Prorrogando POR 30 DIAS, nos termos do inciso I § 1º 



do artº 60 da L. 10.261/68, o prazo para EXERCÍCIO de: NANCI 

APARECIDA COSTA, RG 42.272.724-6, CARGO PBII, DISCIPLINA: 
LINGUA PORTUGUESA, JORNADA INICIAL, nesta unidade 

escolar, nomeada conforme publicação no D.O. em 07-02-2014. 
Posse em 13-03-2014. 

Despacho do Diretor de Escola, de 4-4-2014 
ACÚMULO DE CARGO 
O Diretor da Escola abaixo, com base no art. 64, inciso I, 

do Decreto 17.329/81, combinado com o art. 8º do Decreto 
41.915/97, expedem os seguintes Ato Decisório: 
EE “Ademar Vieira Pisco” 

570/2014 – Renata Mariconi Fedatto, RG 41.181.866, PEB 

II, SQC-II-QM-SE, acumula com o cargo de PEB II junto a EE Prof. 

Manasses Ephrain Pereira. Acúmulo Legal 
EE “Jetrho Vaz de Toledo “ 

571/2014 – Erica Martins, RG 34.832.567-8, PEB II, SQC-IIQM- 
SE, acumula com o cargo de PEB II junto a EE Jardim Gilda/ 
EE Comendador Luciano Guidotti. Acúmulo Legal 

Despacho do Diretor de Escola, de 4-4-2014 
ACÚMULO DE CARGO 
Os Diretores das Escolas, jurisdicionadas à Diretoria de 

Ensino Região de Piracicaba, com base no Decreto 52.833/2008, 
combinado com o art. 8º do Decreto 41.915/97, expedem os 

seguintes Atos Decisórios: 
EE COMENDADOR LUCIANO GUIDOTTI 

572/2014 - HEIDE APARECIDA PEREIRA MEDEIROS, RG 
43.428.251 - 0, PEB II, SQC-II-QM-SE, acumula com PEB II, CAT 
O na EE DR JOAO CONCEIÇÃO, em Piracicaba. Acúmulo Legal. 

 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 

Portarias da Coordenadora, de 4-4-2014 

Transferindo, 
nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei Complementar 
180/78, combinados com os artigos 10 e 11 da Resolução SE 

32/2011, alterada pela Resolução SE 62/2012, os integrantes do 
Quadro de Apoio Escolar, abaixo relacionados, excedentes, nas 

datas que seguem: 
Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba 

da EE Jethro Vaz Toledo-Prof. - Piracicaba 
para EE Bairro Santa Fe - Piracicaba 
Agente de Organização Escolar 

Iara Alves de Andrade, RG 40415939-20/02/2014 
da EE Melita L.Brasiliense-Profª. - Piracicaba 

para EE Jardim dos Manacas - Piracicaba 
Agente de Organização Escolar 

Joaquim Franco Junior, RG 22576665-20/02/2014 
para EE João Sampaio-Dr. - Piracicaba 
Agente de Organização Escolar 

Manoel Carlos Barbosa, RG 5505333-20/02/2014 



(P. 183/0068/2014). 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei Complementar 
180/78, combinados com os artigos 10 e 11 da Resolução SE 

32/2011, alterada pela Resolução SE 62/2012, os integrantes do 
Quadro de Apoio Escolar, abaixo relacionados, excedentes, nas 

datas que seguem: 
Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba 
da EE Abigail Azevedo Grillo-Prof - Piracicaba 

para EE Rio Branco-Barão - Piracicaba 
Agente de Organização Escolar 

Paulo Henrique de Castro Oliveira, RG 40518216- 
14/03/2014 

para EE Elias de Mello Ayres-Prof - Piracicaba 
Agente de Organização Escolar 
Luana Beloto Caldari, RG 47933377-14/03/2014 

(P. 230/0068/2014). 
 

Portarias da Secretária Adjunta Respondendo pelo 

Expediente, de 4-4-2014 

Concedendo, nas datas abaixo especificadas, para atuação 
em Escola Estadual do Programa Ensino Integral abaixo mencionada, 

com fundamento no artigo 11, da Lei Complementar 
1.164/2012, publicada em 05-01-2012 com redação dada pela 

Lei Complementar 1.191/2012, publicada em 29-12-2012, a 
Gratificação de Dedicação Plena e Integral - GDPI, correspondente 
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da faixa/nível/ 

estrutura/EV, em que estiverem enquadrados os cargos-função 
atividade, observada a carga horária de 40 horas semanais, aos 

servidores abaixo na forma que especifica: 
Diretoria de Ensino - Regiao de Piracicaba 

EE Jardim Gilda 
Paula Cristina Paes Furlan, RG 7609399-2, DI: 1, Vigência: 
07-02-2014 

EE Melita L.Brasiliense-Profa. 
Marlene Aparecida Langnor, RG 6508722, DI: 1, Vigência: 

20-02-2014 
 

Tornando sem efeito a Concessão, nas datas abaixo especificadas, 
para atuação em Escola Estadual do Programa Ensino 
Integral abaixo mencionada, com fundamento no artigo 11, da 

Lei Complementar 1.164/2012, publicada em 05-01-2012 com 
redação dada pela Lei Complementar 1.191/2012, publicada em 

29-12-2012, a Gratificação de Dedicação Plena e Integral - GDPI, 
correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da 

faixa/nível/estrutura/EV, em que estiverem enquadrados os 
cargos-função atividade, observada a carga horária de 40 horas 
semanais, aos servidores abaixo na forma que especifica: 

Diretoria de Ensino - Regiao de Piracicaba 
EE Melita L.Brasiliense-Profa. 

Marlene Aparecida Langnor, RG 6508722, DI: 1, Vigência: 



21-02-2014 

 

Despacho da Secretária Adjunta Respondendo pelo 

Expediente, de 4-4-2014 

Ratificando, para fins de abono de permanência, as certidões 
de Tempo de Contribuição, conforme segue: 
Nome, nº de processo/origem/ano. 

Jamila Aparecida Miguel Vieira, 132/0068/2003; 
 

Educação I 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Dir. Ens. Região de Piracicaba 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino 

Contratando, nos termos do Artigo 13 do Decreto 54.682 
de 13-08-2009, para exercer a função docente: -Professor Educação 

Básica I- -Keise Guarnieri, RG 28269897, EE Eduir Benedicto 
Scarpari-Pf, F/N=01-IV a partir de 01-04-2014 -Professor Educação 

Básica II- -Bruno Monaco Coletti, RG 44957649, EE Abigail 
Azevedo Grillo-Prof, F/N=01-I a partir de 02-04-2014 

Contratando, nos termos do Artigo 13 do Decreto 54.682 
de 13-08-2009, para exercer a atividade de: -Agente de Organização 
Escolar- -Amanda Christofolletti, RG 44937861, EE 

Catharina C.Padovani-Profa, F/N=01-I no período de 01-04-2014 
até 31-03-2015 -Camila Fernanda Grella, RG 49026292, EE Eduir 

Benedicto Scarpari-Pf, F/N=01-I no período de 31-03-2014 até 
30-03-2015 -Felipe Leite Mariano, RG 45003832, EE Prudente- 
Dr, F/N=01-I no período de 31-03-2014 até 30-03-2015 -Fla- 

viana Galvao, RG 34725144, EE Jacana Altair P.Guerrini-Pf, F/ 
N=01-I no período de 01-04-2014 até 31-03-2015 -Iura Jitiako, 

RG 23823127, EE Jardim Botanico, F/N=01-I no período de 
01-04-2014 até 31-03-2015 -Julia Cassano, RG 40309110, EE 

Manoel Dias de Almeida-Prof, F/N=01-I no período de 01-04- 
2014 até 31-03-2015 -Marina Duarte dos Santos, RG 41294264, 
EE Paulo Luiz Valerio, F/N=01-I no período de 31-03-2014 até 

30-03-2015 -Mirtes Barbella, RG 11166649, EE Jardim Gilda, 

F/N=01-I no período de 01-04-2014 até 31-03-2015 -Renan 

Viana de Mello, RG 41859490, EE Joao Sampaio-Dr, F/N=01-I no 
período de 01-04-2014 até 31-03-2015 -Rosani Rute Bechtold, 

RG 46376546, EE Pedro Crem Filho-Prof, F/N=01-I no período 
de 31-03-2014 até 30-03-2015 -Silvia Marcondes de Oliveira 

Silva, RG 17811306, EE Vicente Luis Grosso, F/N=01-I no período 
de 31-03-2014 até 30-03-2015 -Sonia Maria Miliorini, RG 
6908621, EE Jardim Botanico, F/N=01-I no período de 01-04- 

2014 até 31-03-2015 -Teresinha de Jesus Campos Fornazier, 
RG 14031993, EE Helio Nehring-Prof, F/N=01-I no período de 

31-03-2014 até 30-03-2015 

Extinguindo, com fundamento no Parágrafo 2 Do Artigo 7 
da Lei Complementar 1093/2009, o contrato por tempo determinado 

celebrado com os servidores a seguir: -Agente de Organização 
Escolar- -Paula Raymundo, RG 47097059, F/N=01-I, EE 



Jorge Coury-Dr, CTD.179/2013, Pub 04-04-2013, Vig 26-03-2014 

Extinguindo, a pedido dos interessados, com fundamento 
no Inciso I do Artigo 8 da Lei Complementar 1093/2009, o 

contrato por tempo determinado celebrado com os servidores 
a seguir: -Professor Educação Básica II- -Natalia Tantin Calestine, 
RG 24863623, F/N=01-I, EE Eduir Benedicto Scarpari-Pf, 

CTD.231/2014, Pub 27-02-2014, Vig 31-03-2014 - 


