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sábado, 12 de abril de 2014 
 

Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, 

de 11-4-2014 

Designando: 
o Gestor do contrato da Empresa ALIVIC SERVIÇOS DE 
PORTAIRA E LIMPEZA LTDA – EPP CNPJ: 07.714.992/0001-68 o 

Diretor I - NAD – Lisângela Cristiane Cardoso RG: 24.427.923-8, 

nos seguintes locais: Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, 
Rua João Sampaio, 666 – Bairro São Dimas; UMP – Unidade de 

Perícia Médica na EE Honorato Faustino, Rua Edu Chaves, 914 – 
Bairro São Dimas e Rede do saber na EE Sud Mennucci, Rua São 

João, 1121 – Bairro Alto; 
o Gestor do contrato da Empresa CONVIVA SERVIÇOS, 

ASSISTÊNCIA E APOIO A PESSOA LTDA CNPJ: 96.355.854/0001- 
60 a PCNP Educação Especial - Ana Cristina Leite Ferraz Fiore 
RG: 18.897.392-8, e como fiscais de contrato os seguintes 

membros: EE Avelina Palma Losso, Diretor(a) Iamara Cristina 
Lustosa, RG: 98.841.518 ; EE Bairro Santa Fé, Diretor(a) Valdete 

Aparecida Bonassa Padoveze, RG: 19.125.077-6; EE Bairro 
Santo Antônio, Diretor(a) Ariete Giorgi Jorge, RG: 4.869.542-7; 

EE Profª Dionetti Callegaro Miori, Diretor(a) Vanessa Cristina 
Frassetto, RG: 22.851.293; EE Prof. Eduir Benedito Scarppari, 
Diretor(a) Leda Maria Lacerda Zinsly, RG: 13.390.432-5; EE Prof. 

Elias de Mello Ayres, Diretor(a) Rosa Fátima Bosso da Silva, 
RG: 8.355.819; EE Prof. Jethro Vaz de Toledo, Diretor(a) Maria 

Elisa Cancian de Souza RG: 13.680.297; EE Dr. João Conceição, 
Diretor(a)Rosemeire Faria Vicentim RG: 16.885.053; EE Dr. Jorge 

Coury, Diretor(a)Thais Cury Pellegrinotti RG: 27.532.148-4; EE 
Profª Olívia Bianco, Diretor(a) Vera Alice Castro Schiavinato, 
RG: 6.279.762. 

Convocando: 
em atendimento ao disposto no art. 3º da Resolução SE 
89/2007, os Professores Coordenadores do Ensino Fundamental 

Anos Iniciais- EFAI , ou na ausência deste, o Diretor da Escola 
que tiver esse segmento, para participar de reunião/orientação 

técnica no dia 15 de abril de 2014, com jornada de 8 horas, 
nas dependências da Diretoria Regional de Piracicaba, Piracicaba 

- SP; 
nos termos da Resolução SE 61/2012, c/c art. 8º, II da Resolução 
SE 58/2011, os Professores responsáveis pelas Salas de 

Recursos e Professores Interlocutores: Maria do Carmo Corrêa 
Domarco Mosciatti, RG. 14.419.091-6; Carla Mathias Fermino, 

RG. 21.850.672-7; para participar de visita/orientação técnica á 
“XIII Feira Internacional de Reabilitação, Inclusão, Acessibilidade 

e Esporte Adaptado” no dia 10 de abril, das 7 às 20 horas, nas 



dependências da Imigrantes Exposições, situada no Km 1,5 da 

Rodovia dos Imigrantes, São Paulo/SP. 
 

Edital 

EDUCAÇÃO 
DIRETORIAS DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO 

DE PIRACICABA 

Comunicado 
Edital de Abertura de Inscrição para Docentes – CEEJA 
Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Piracicaba 

O Dirigente Regional de Ensino torna público a abertura de 
inscrições para o processo de credenciamento, escolha e atribuição 
de aulas aos docentes interessados em atuar no Projeto da 

Pasta CEEJA – Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos 
– Piracicaba, nos termos da Resolução SE 77, de 6/12/11, 

e Resolução SE 31/2013, nas disciplinas: História e Sociologia. 
I: Período de Inscrição: 

Dias: 15 a 16/04/2014 - Horário: das 14h às 18h 
Local: CEEJA – Rua do Rosário, 272 – Centro - Piracicaba 
– SP. 

II – do credenciamento: 
Poderão ser credenciados: no processo seletivo específico 

desse projeto da Pasta, observada a seguinte ordem de prioridade: 
I - docentes ocupantes de função-atividade, abrangidos pela 

Lei Complementar 1.010 /2007; Sem Aulas Atribuídas 
II - candidatos à contratação temporária. Sem Aulas Atribuídas 
III - dos documentos necessários para o credenciamento: 

a) Cópias do RG e CPF, acompanhadas dos respectivos 
originais para conferência; 

b) Cópias do Diploma de Licenciatura Plena e do respectivo 
Histórico Escolar, acompanhadas dos originais para conferência; 

c) Comprovante de assiduidade correspondente aos anos de 
2010 , 2011 , 2012 até 30 de junho de 2013, conforme Anexo A 
ou cópia da ficha 100 dos referidos anos. 

d) Comprovante de experiência em CEEJA, fornecido por 
diretor de CEEJA, com avaliação de desempenho - (Anexo B). 

e) Comprovante de participação em cursos de capacitação 
com duração mínima de 30 horas, realizados nos últimos 2 anos 

(da data base 30/06/2013). 
f) Pós-graduação Lato-Sensu com 360 horas na área de 
habilitação ou área de Educação; 

g) Diploma de Mestre, correlato à disciplina para a qual é 
habilitado ou na área da educação; 

h) Diploma de Doutor, correlato à disciplina para a qual é 
habilitado ou na área da educação; 

i) Comprovante de inscrição no processo inicial de atribuição 
de aulas de 2014. 
J) Proposta de Trabalho sucinta para área de atuação no 

CEEJA em 2014. 



IV - do processo seletivo: 

Os candidatos serão avaliados e classificados, considerando 
a análise e pontuação dos documentos apresentados e Proposta 

de Trabalho 
V – dos critérios de classificação: 

a) Assiduidade no Magistério Oficial da Secretaria de Estado 
da Educação nos últimos 3 anos e meio (data base 30-06-2013). 
Para professores que atuaram pelo menos 180 dias no período 

considerar: 
de 0 a 3 faltas abonadas - 3 (três) pontos; até 4 faltas 

abonadas - 2 (dois) pontos; até 06 faltas abonadas – 1 (um) 
ponto; qualquer outra situação envolvendo faltas justificadas, 

faltas médicas e injustificadas, licenças ou afastamentos (exceto 
licença – prêmio) – 0,5 meio ponto. 
b) Comprovante de experiência de atuação em CEEJA – 02 

(três) pontos; 
c) Cursos de capacitação com duração mínima de 30 horas 

– considerando apenas os realizados nos últimos 2 (dois) anos 
– 0,5 (um) ponto por certificado – máximo de 1,0 (um ponto). 

d) Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu com 360 horas 
na área de habilitação ou na área da Educação – valendo 01 
(um) ponto por certificado, até o máximo de 2 (dois) pontos; 

e) Diploma de Mestre: valendo 3 (três) pontos, até o máximo 
de 3 (três) pontos; 

f) Diploma de Doutor: valendo 4 (quatro) pontos, até o 
máximo de 4 (quatro) pontos; 

g) Proposta de Trabalho – máximo 20 (vinte) pontos . 
VI – da classificação: 
Os candidatos inscritos serão classificados na ordem decrescente 

de pontos: 
VII – dos critérios para desempate: 

Em casos de empate de pontuação na classificação dos 
credenciados, o desempate será efetuado na seguinte ordem de 

prioridade (salvo casos de recondução no próprio CEEJA). 
a) melhor proposta ; 

b) melhor assiduidade; 

c) experiência em CEEJA; 
d) maior idade; 

e) número de filhos. 
VIII – da divulgação e dos recursos: 

A divulgação da classificação no site http://www.derpiracicaba. 
com.br/ , na Diretoria de Ensino e no CEEJA, em 17 de abril 
de 2014, no horário das 08h00 às 17h00. 

Parágrafo único : não caberá recurso referente a classificação 
final. 

IX - das disposições finais: 
a) Os docentes em exercício no CEEJA deverão cumprir a 

carga horária de 40 horas semanais, na seguinte conformidade: 
I - 32 h/a ,3 HTPCs , 13 HTPLs distribuídos pelos 5 dias 
úteis da semana, de forma a contemplar, no mínimo, 3 turnos 



de funcionamento do CEEJA, com observância ao limite máximo 

de 8 horas diárias, salvo publicação de legislação posterior que 
altere jornada de trabalho docente; 

b) os professores serão periodicamente avaliados pela 
Unidade Escolar e pela Diretoria de Ensino, podendo ser dispensados 

a qualquer momento caso não apresentem desempenho 
satisfatório no exercício de suas funções; 
c) ter disponibilidade para reunir-se em equipe, dentro das 

ATPLs, no mínimo uma vez por semana . 
d) para exercer a função pretendida, os professores deverão 

abranger os seguintes aspectos: 
1 – de comprometimento com a aprendizagem do aluno, 

demonstrado mediante: 
- clima de acolhimento, equidade, confiança, solidariedade 
e respeito que caracterizam seu relacionamento com os alunos; 

- alta expectativa quanto ao desenvolvimento cognitivo e à 
aprendizagem de todos os alunos; 

- preocupação em avaliar e monitorar o processo de compreensão 
e apropriação dos conteúdos pelos alunos; 

- diversidade de estratégias utilizadas para promover o 
desenvolvimento dos alunos; 
2 – de responsabilidades profissionais, explicitadas pela: 

- reflexão sistemática que faz de sua prática docente; 
- forma como constrói suas relações com seus pares docentes 

e com os gestores da escola, ou seja, saber trabalhar em 
equipe, como parceiro. 

- participação em cursos de atualização e aperfeiçoamento 
profissional; 
3 – de atributos pessoais sinalizados pelos índices de pontualidade, 

assiduidade, dedicação, envolvimento e participação 
nas atividades escolares. 

d) o ato de inscrição implicará na aceitação, por parte do 
candidato, de todas as disposições do presente edital; 

e) os casos omissos serão analisados pela Supervisão da 
Escola , equipe designada pelo Dirigente Regional de Ensino e 

equipe gestora do CEEJA. 

Piracicaba, 10 de Abril de 2014. 
Fábio Augusto Negreiros Lúcia Cristina Casaroto Jodas 

Gardel 
RG 13.266.661 RG 16.106.472-3 

Dirigente Regional de Ensino Diretor de Escola 
ANEXO A: (papel timbrado da escola) 
Declaração de assiduidade para inscrição no Processo 

Específico de Credenciamento, seleção e atribuição de aulas aos 
docentes interessados em atuar no CEEJA. 

O Diretor de Escola da EE,.................................................... 
........................................no município de ................................... 

.................................. - Diretoria de Ensino Região ..................... 

....................................................., declara para fins de inscrição 
no Processo de Credenciamento junto ao Centro Estadual de 



Educação de Jovens e Adultos que .......................................... 

.......................................................................................RG ..... 

........................................................................ titular de cargo 

da disciplina .....................................................ou ocupante de 
função atividade portador de Licenciatura Plena em ................... 

................................................................................... : 
a) conta com ..................................... dias trabalhados no 
Magistério Oficial da Secretaria de Estado da Educação de São 

Paulo, contados até a data base 30/06/2013. 
b) apresentou as seguintes ausências e afastamentos comprovados 

nos últimos 2 anos (data base 30/06/2013): 
............................. dias trabalhados durante o ano de 

2013 (considerados até 30/06/2013) .............................. faltas 
abonadas 
...............................faltas justificadas 

...............................faltas injustificadas faltas médicas 

...............................dias de Licença para tratamento de 

Saúde ou de pessoa da família 
............................... total de afastamentos__ 

_____________________, _______, de 2014 
Diretor de Escola: 
ANEXO B: 

Declaração de experiência junto ao CEEJA para inscrição no 
processo de credenciamento, escolha e atribuição de aulas aos 

docentes interessados em atuar no CEEJA de Piracicaba. 
O Diretor de Escola do CEEJA ............................................... 

.........................................., Diretoria de Ensino Região ............... 

.............................................., declara para fins de inscrição para 
o Processo de Credenciamento para atuação junto ao Centro 

Estadual de Educação de Jovens e Adultos, que: ........................ 
...................................................... RG......................................... 

......titular de cargo da disciplina ................................................. 

...... ou ocupante de função atividade, portador de Licenciatura 

Plena em ..................................................................................... 
.....conta com_________________ (.......................................... 

..............................) dias trabalhados junto ao CEEJA. 

Declara ainda que, tendo atuado nesta Unidade Escolar, 
teve desempenho considerado .................................................... 

.............................(satisfatório ou insatisfatório) . 

............................................................., ............................ 

....... de 2014. 
Diretor de Escola 

Comunicado 
Edital de Credenciamento e Atribuição de Aulas/Classes 
O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino 
Região de Piracicaba, em atendimento às disposições da 

Resolução SE 6, de 28/01/2011 e nos termos da Resolução SE 
3, de 28/01/2011, torna pública 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: 
À partir de 07/04/2014 
Horário: 8h00 às 18h00 

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: 8h00 às 18h00 
Local: Escola vinculadora – EE. 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, 12 de abril de 2014 
 

Educação 
CHEFIA DE GABINETE 

Despachos do Chefe de Gabinete, de 11-4-2014 
PROCESSO: 1643/0000/2011 

INTERESSADO: INÁCIO LUCENA, RG 6.307.680 
ASSUNTO: Extinção do Processo 
Em face do Relatório 1110/2012, da Procuradoria de 

Procedimentos Disciplinares, acostado às fls. 148/150, DECLARO 
EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, instaurado em face de 

INÁCIO LUCENA, RG 6.307.680, na época dos fatos Professor 
Educação Básica II, em exercício na EE "Vicente Luís Grosso", 

localizada no Município de São Pedro, circunscrita à Diretoria 
de Ensino Região de Piracicaba, tendo em vista que o vínculo 
do servidor vigente à época dos fatos - contrato por tempo 

determinado - está sob a égide da Lei 1.093/2009, tendo sido, 
inclusive, já extinto. 

 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Apostilas do Dirigente Regional de Ensino, 

de 11-4-2014 

Declarando que, em cumprimento a Decisão Judicial e 
como determina a Obrigação de Fazer 6089, constante do 

Processo Judicial 0608911-12.2008.8.26.0053 - 14ª V.F.P, PJ/F 
101/2014, encabeçada por Zuleica Dias Barboza Gonçalves e 

Outros, a interessada abaixo faz jus ao “Recálculo da sextaparte 
sobre o padrão de seus vencimentos, acrescido das verbas 
incorporadas e não incorporadas, salvo as eventuais, devendo 

ser observado o quanto decidido na decisão judicial exequenda 
quanto a indicação das gratificações que julga incorporadas 

(GAM, GG, GTE, Vantagem Pessoal e gratificações do artigo 
133), nos termos do art. 129 da Constituição Estadual, a partir 

de 05/10/89 ou a partir de quando cada um dos coautores completou 
o tempo aquisitivo, se posterior a essa data.” 
MARISA MONTEIRO TEIXEIRA MARCONI, RG 4.106.862, 

Professor I, SQC-II-QM-SE, da EEPG Francisca Elisa da Silva, em 
Piracicaba. 

Vigência da Sexta Parte em 01-11-1989. 
(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 6096 constante no 

Processo Judicial 0016034-42.2010.8.26.0053 - 14ª V.F.P, PJ/F 
20476/2900/2010, encabeçada por CLORIS OLIMPIA POLO 

GOLINELLI E OUTROS, a interessada abaixo faz jus ao “Recálculo 



da sexta-parte sobre todas as parcelas que compõem os 

vencimentos/proventos integrais, salvo as eventuais e a GAM, 
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.” 

CASSIA MAGRI, RG 18.797.136, Professor Educação Básica 
I, SQC-II-QM-SE, da EE Profa. Mirandolina de Almeida Canto, 
em Piracicaba, 

Vigência da Sexta Parte em 23-05-2009. 
(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 6096 constante no 
Processo Judicial 0016034-42.2010.8.26.0053 - 14ª V.F.P, PJ/F 
20476/2900/2010, encabeçada por CLORIS OLIMPIA POLO 

GOLINELLI E OUTROS, a interessada abaixo faz jus ao “Recálculo 
da sexta-parte sobre todas as parcelas que compõem os 

vencimentos/proventos integrais, salvo as eventuais e a GAM, 
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.” 
CASSIA ROBERTA PICCOLI FREITAS DE JESUS, RG 

18.136.164, Professor Educação Básica I, SQC-II-QM-SE, da EE 
Profa. Mirandolina de Almeida Canto, em Piracicaba. 

Vigência da Sexta Parte em 22-01-2008. 
(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 6096 constante no 

Processo Judicial 0016034-42.2010.8.26.0053 - 14ª V.F.P, PJ/F 
20476/2900/2010, encabeçada por CLORIS OLIMPIA POLO 

GOLINELLI E OUTROS, a interessada abaixo faz jus ao “Recálculo 
da sexta-parte sobre todas as parcelas que compõem os 
vencimentos/proventos integrais, salvo as eventuais e a GAM, 

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.” 
CLORIS OLIMPIA POLO GOLINELLI, RG 4.174.734, Professor 

Educação Básica I, SQC-II-QM-SE, da EE Prof. Carlos Sodero, em 
Piracicaba. 
Vigência da Sexta Parte em 14-07-2004. 

(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 6096 constante no 

Processo Judicial 0016034-42.2010.8.26.0053 - 14ª V.F.P, PJ/F 
20476/2900/2010, encabeçada por CLORIS OLIMPIA POLO 
GOLINELLI E OUTROS, a interessada abaixo faz jus ao “Recálculo 

da sexta-parte sobre todas as parcelas que compõem os 
vencimentos/proventos integrais, salvo as eventuais e a GAM, 



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.” 

MAGALI PIACENTINI MORETTI PEREIRA, RG 14.028.979, 
Professor Educação Básica I, SQC-II-QM-SE, da EE Profa. Mirandolina 

de Almeida Canto, em Piracicaba. 
Vigência da Sexta Parte em 14-04-2006. 
(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 6096 constante no 
Processo Judicial 0016034-42.2010.8.26.0053 - 14ª V.F.P, PJ/F 

20476/2900/2010, encabeçada por CLORIS OLIMPIA POLO 
GOLINELLI E OUTROS, a interessada abaixo faz jus ao “Recálculo 
da sexta-parte sobre todas as parcelas que compõem os 

vencimentos/proventos integrais, salvo as eventuais e a GAM, 
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.” 

ROSEMARY BORTOLETTO CASARIM LIBARDI, RG 
10.206.966, Professor Educação Básica I, SQC-II-QM-SE, da EE 
Comendador Mário Dedini, em Piracicaba. 

Vigência da Sexta Parte em 01-05-2008. 
(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 

prevalecendo as apostilas já publicadas). 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, 

de 11-4-2014 

Retificando D.O. de 17-04-1993, em que aposentou MARISA 

MONTEIRO TEIXEIRA MARCONI, RG 4.106.862, Professor I, SQCII- 
QM-SE, da EEPG Francisca Elisa da Silva, em Piracicaba, em virtude 

de Decisão Judicial e como determina a Obrigação de Fazer 
6089, constante do Processo Judicial 0608911-12.2008.8.26.0053 
- 14ª V.F.P, PJ/F 101/2014, encabeçada por Zuleica Dias Barboza 

Gonçalves e Outros, a interessada faz jus ao “Recálculo da sextaparte 
sobre o padrão de seus vencimentos, acrescido das verbas 

incorporadas e não incorporadas, salvo as eventuais, devendo ser 
observado o quanto decidido na decisão judicial exequenda quanto 

a indicação das gratificações que julga incorporadas (GAM, 
GG, GTE, Vantagem Pessoal e gratificações do artigo 133), nos 
termos do art. 129 da Constituição Estadual, a partir de 05/10/89 

ou a partir de quando cada um dos coautores completou o tempo 
aquisitivo, se posterior a essa data.” 

Retificando D.O. de 28-04-2010, em que aposentou CLORIS 
OLIMPIA POLO GOLINELLI, RG 4.174.734, Professor Educação 
Básica I, SQC-II-QM-SE, da EE Prof. Carlos Sodero, em 

Piracicaba, em virtude de Decisão Judicial e como determina 
a Obrigação de Fazer 6096 constante no Processo Judicial 

0016034-42.2010.8.26.0053 - 14ª V.F.P, PJ/F 20476/2900/2010, 
encabeçada por CLORIS OLIMPIA POLO GOLINELLI E OUTROS, 

pois a interessada faz jus ao “Recálculo da sexta-parte sobre 



todas as parcelas que compõem os vencimentos/proventos 

integrais, salvo as eventuais e a GAM, 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.” 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portarias do Diretor de Escola, de 11-4-2014 
EE “Prof. Alcides Guidetti Zagatto 

Autorizando, fruição de Licença Prêmio nos termos dos 
Artigos 213 e 214 da Lei 10261/68, “Nr” pela Lei 1048/08 

de 10-06-2008 a: Andrea Magro, RG 21.499.003, PEBI, SQF-IQM- 
SE, 30 dias referentes ao período de 11/06/04 a 18/04/96; 

19/04/96 a 19/07/96; 19/11/96 a 22/12/96; 18/02/97 a 30/12/97; 
16/02/98; a 07/02/99; 24/09/99 a 22/11/99; 23/04/03 a 30/06/03; 
01/09/03 a 15/12/03; 04/09/04 a 15/12/04; 12/04/05 a 21/04/06, 

Certidão 96/2013, PULP 513/0068/2013. 
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 1048/08 
de 10-06-2008 a: Evelise Zaczuk Bassinello, RG 5.966.332, 

Professor Educação Básica II, SQF-I-Qmcd, 15 dias referente ao 
período de 11-08-2005 a 09-08-2010, Certidão 64/2012- PULP 

0020/0068/2007. 
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: 

Marcilio de Oliveira Lima, RG 03.622.339-1, PEB II, SQF-IQM- 
SE, classificado na EE Prof. Hélio Penteado de Castro, 13 

dias de auxílio-doença no período de 10-04-2014 a 22-04-2014. 
EE Prof Augusto Saes 

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: Virgília Fragoso Vieira, RG 9.601.295, Agente 

de Serviços Escolares, SQC-III-QSE-SE, 15 dias referente ao 
período de 03-04-2007 A 31-03-2012, Certidão 237/12, PULP 

834/0068/2012. 
 

COORDENADORIA DE GESTÃO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Portarias da Coordenadora, de 11-4-2014 

Tornando efetivo exercício 
os dias em que os funcionários abaixo relacionados compareceram 
à Orientação Técnica “Procedimentos para padronização 

dos documentos escolares”. 
Local: Largo do Arouche, 302 – 16º andar – São Paulo/SP 

Dia: 30-10-2013 – Horário: das 8h às 17h 
DE da Região de Piracicaba: Eliane Aparecida Marcelino 



Oriani – RG 10.722.063-5, Leni Ap. Pinto – RG 14.031.239, Susel 

Cabrera Machado Alves – RG 12.742.691-7. 
 

Portarias da Coordenadora de 11-4-2014 

Tornando efetivo exercício os dias em que os funcionários 
abaixo relacionados compareceram à Orientação Técnica 

“Atividades de Laboratório de Ciências da Natureza no Ensino 
Medio Integral – Química” 
Dias: 07, 08 e 09-10-2013 – Horário: das 9h às 18h 

Local: Escola de Formação de Professores – SP 
DE da Região de Piracicaba: Thais Abdallah T Bruno – RG 

28.241.605-5, 

 

Tornando efetivo exercício os dias em que os funcionários 
abaixo relacionados compareceram à Orientação 
Técnica “Pré-Estadual IV Conferência Infantojuvenil pelo Meio 

Ambiente” 
Dia: 15 e 16-10-2013 – Horário: das 8h30 às 17h30 

DE da Região de Piracicaba: Luciana Maria Victoria – RG 
17.991.110-7. 

 

Tornando efetivo exercício os dias em que os funcionários 
abaixo relacionados compareceram à Orientação Técnica 

“Simpósio Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico – Parceria 
SEESP e Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo”. 
Local: Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores 
- EFAP 

Dias: 21 e 22-10-2013 
Horário: 8h30 às 17h30 

DE da Região de Piracicaba: Adalto Caldeira – RG 
17.498.630, Cassia Silva Rosa B. – RG 16.343.170-X, Jussara 

Morales – RG 14.420.231-1, Maria Elide Menuzzo – RG 
13.268.330-1, Marise do A. C. Cielo – RG 14.421.228-6, 

 

Tornando efetivo exercício os dias em que os funcionários 
abaixo relacionados compareceram à Orientação Técnica 

“Processo de Matricula Antecipada no Ensino Médio para o 
ano 2014” 

Local: Largo do Arouche, 302 – São Paulo – SP 
Dia: 02-10-2013 
Horário: 9h às 18hDE da Região de Piracicaba: Janete Passarini Bigaton – RG 

17.191.960-9, Leni Ap. Pinto – RG 14.031.239. 
 

Cessando, 
os efeitos da Resolução SE, da parte em que concedeu a 

Gratificação de Representação: 
A partir de: 05-02-2014 
Resolução SE de 14, publicada em 15-11-2007, Arlete Eli 

Coghi, RG 3011231, DI: 1, Supervisor de Ensino, da Diretoria 



Ensino-Rg.Piracicaba; 

 

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- -Mateus Henrique do Amaral, RG 40531433, EE 
Joao Conceicao-Dr, F/N=01-I a partir de 07-04-2014 

Contratando, nos termos do Artigo 13 do Decreto 54.682 

de 13-08-2009, para exercer a atividade de: -Agente de 

Organização Escolar- -Caroline Cristina Franco de Medeiros, 

RG 45173103, EE Francisco Mariano Costa-Pf, F/N=01-I no 
período de 07-04-2014 até 06-04-2015 -Jenifer Soares Silva, 
RG 47600126, EE Morais Barros, F/N=01-I no período de 03-04- 

2014 até 02-04-2015 -Karen Ferreira Muniz, RG 46172318, 
EE Jardim Costa Rica, F/N=01-I no período de 08-04-2014 até 

07-04-2015 -Sthefanie Leandra de Lima, RG 41527358, EE 
Joao Chiarini-Prof.Dr, F/N=01-I no período de 03-04-2014 até 

02-04-2015 

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- -Maria Solange Lima de Barros, RG 55522591, 

F/N=01-I, EE Avelina Palma Losso-Profa, CTD.136/2013, Pub 
13-04-2013, Vig 05-04-2014 - 


