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DECRETO Nº 60.397, 

DE 25 DE ABRIL DE 2014 
Dispõe sobre o Conselho Estadual de Alimentação 
Escolar de São Paulo – CEAE/SP e dá providências 
correlatas 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e à vista do disposto na Lei 
federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, e na Resolução CD/ 

FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, 

Decreta: 

Artigo 1º - O Conselho Estadual de Alimentação Escolar de 
São Paulo – CEAE/SP, da Secretaria da Educação, fica reorganizado 

nos termos deste decreto. 
Artigo 2º - O Conselho Estadual de Alimentação Escolar 
de São Paulo – CEAE/SP é órgão colegiado permanente, de 

caráter fiscalizador, deliberativo, consultivo e de assessoramento 
destinado a controlar, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE: 
I - a aplicação dos recursos financeiros federais, repassados 

ao Governo do Estado; 
II - a aplicação dos recursos financeiros estaduais, repassados 
às Prefeituras Municipais. 

Parágrafo único – Para o cumprimento de sua finalidade, 
o CEAE/SP deverá articular-se com órgãos da administração 

pública nos âmbitos municipais, estadual e federal, ou da 
iniciativa privada. 

Artigo 3º - O Departamento de Alimentação e Assistência ao 
Aluno da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares, 
da Secretaria da Educação, é a Entidade Executora – EEx do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE no âmbito 
do Estado de São Paulo. 

Artigo 4º - O Conselho Estadual de Alimentação Escolar 

de São Paulo – CEAE/SP será integrado por membros e seus 

suplentes na seguinte conformidade: 
I – 1 (um) representante do Poder Executivo, por intermédio 
da Secretaria da Educação; 

II – 2 (dois) representantes das entidades de classe de 
docentes, de trabalhadores da educação e de discentes do 

Estado de São Paulo, indicados pelos respectivos órgãos de 
representação; 

III - 2 (dois) representantes de pais de alunos, indicados 
pelos Conselhos de Escola, Associações de Pais e Mestres ou 
entidades similares; 

IV – 2 (dois) representantes indicados por entidades civis 
organizadas; 

§ 1º - Os discentes só poderão ser indicados e eleitos quando 
forem maiores de 18 (dezoito) anos ou emancipados. 



§ 2º - Ao Governador do Estado cabe a designação dos 

membros do CEAE/SP. 
§ 3º - Os suplentes do CEAE/SP deverão ser do mesmo segmento 

dos respectivos titulares, com exceção dos representantes 
aludidos no inciso II deste artigo, que poderão ser de qualquer 

uma das entidades de classe nele referidas. 
§ 4º - Os membros do CEAE/SP terão mandato de 4 (quatro) 
anos, podendo ser reeleitos. 

§ 5º - A escolha do Presidente e do Vice-Presidente deverá 
recair entre os representantes relacionados nos incisos II, III e 

IV deste artigo. 
§ 6º - Fica vedada a indicação do Ordenador de Despesas da 

EEx para compor o CEAE/SP. 
§ 7º - No caso de substituição de conselheiro do CEAE/SP, o 
período do seu mandato será complementar ao tempo restante 

daquele que foi substituído. 
§ 8º - Os representantes a que se referem os incisos II a IV 

deste artigo serão escolhidos em assembleia específica para tal 
fim, com registro em ata. 

Artigo 5º - Para o desempenho de suas atribuições, o CEAE/ 
SP contará com: 
I – Presidência; 

II – Vice-Presidência; 
III - Plenária; 

IV – Secretaria Executiva. 
§ 1º – A Secretaria Executiva de que trata o inciso IV deste 

artigo não se caracteriza como unidade administrativa. 
§ 2º - O Presidente e o Vice-Presidente do CEAE/SP serão 
eleitos dentre os membros titulares, por no mínimo 2/3 (dois 

terços) dos conselheiros, em sessão plenária especialmente 
convocada para este fim, podendo ser reeleitos uma única vez 

consecutiva. 
§ 3º - O Presidente e o Vice-Presidente poderão ser dispensados 

em conformidade com o disposto no Regimento Interno 
do CEAE/SP. 

§ 4º - O mandato do Presidente e do Vice-Presidente será 

coincidente com o dos demais membros do Conselho; 
§ 5º - A Secretaria Executiva do CEAE/SP contará com um 

servidor, escolhido e designado pela EEx. 
§ 6º - As atribuições do Presidente, do Vice-Presidente, da 

Plenária e da Secretaria Executiva serão definidas no Regimento 
Interno de que trata do artigo 9º este decreto. 
§ 7º - Nas situações previstas nos §§ 2º e 3º deste artigo, 

o segmento representado indicará novo membro para exercer 
a função. 

Artigo 6º - O Departamento de Alimentação e Assistência ao 
Aluno, da Secretaria da Educação, prestará o necessário apoio 

técnico ao CEAE/SP. 
Artigo 7º - São diretrizes da alimentação escolar: 
I – o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo 



o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem 

a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo 
para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e 

para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a 
sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam 

de atenção específica; 
II – a inclusão da educação alimentar e nutricional no 
processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo 

escolar, abordando o tema da segurança alimentar e nutricional; 
III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados 

na rede pública de educação básica; 
IV – a participação da comunidade no controle social, no 

acompanhamento das ações realizadas pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Municípios para garantir a oferta da 
alimentação escolar saudável e adequada; 

V – o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos 
para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, 

produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura 
familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando 

as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de 
quilombos; 
VI – o direito à alimentação escolar, visando a garantir 

segurança alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de 
forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades 

e condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção 
específica e aqueles que se encontrem em vulnerabilidade social. 

Artigo 8º - São atribuições do CEAE/SP: 
I - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes da 
alimentação escolar estabelecidas no artigo 7º deste decreto; 

II – acompanhar e fiscalizar os locais de produção e fornecimento 
de alimentos que devem estar adequados às boas práticas 

para os serviços de alimentação, como forma de garantir a 
segurança sanitária dos alimentos e das refeições; 

III – articular-se com os Conselhos de Alimentação Escolar 
de outros estados, em regime de cooperação, permitindo a troca 

de informações e experiências; 

IV - fornecer informações e apresentar relatórios acerca do 
acompanhamento da execução do PNAE, sempre que solicitado; 

V – receber denúncia quanto a irregularidades identificadas 
na aplicação do PNAE; 

VI – analisar o Relatório de Acompanhamento da Gestão 
do PNAE; 
VII – analisar a prestação de contas da EEx e emitir parecer 

conclusivo sobre a execução do PNAE no Sistema de Gestão de 
Conselhos - SIGECON Online; 

VIII – comunicar ao FNDE e aos demais órgãos de controle 
qualquer irregularidade identificada na execução do PNAE; 

IX - elaborar e modificar o Regimento Interno do CEAE/SP, 
pelo voto de 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares; 
X – elaborar Plano de Ação a fim de acompanhar a execução 



do PNAE; 

XI - apresentar propostas de planos e programas de trabalho 
que visem a atingir a melhoria da qualidade da alimentação 

escolar; 
XII - propor ao FNDE e à EEx a elaboração de estudos 

técnicos e levantamento de informações junto aos municípios 
atendidos pelo PNAE; 
XIII - solicitar à EEx os cardápios planejados, com antecedência 

de 90 (noventa) dias. 
Artigo 9º - O Regimento Interno do Conselho Estadual de 

Alimentação Escolar de São Paulo – CEAE/SP será elaborado 
ou modificado pelo colegiado do CEAE/SP e homologado pelo 

Secretário da Educação. 
§ 1º - O Regimento Interno especificará os requisitos exigíveis 
dos membros do CEAE/SP e de seus suplentes, bem como os 

casos de impedimento, perda de mandato, dispensa ou vacância. 
§ 2º - O Regimento Interno especificará as atribuições dos 

membros do CEAE/SP e da Secretaria Executiva, além de outras 
normas necessárias ao pleno funcionamento do CEAE/SP. 

Artigo 10 - O Conselho Estadual de Alimentação Escolar de 
São Paulo – CEAE/SP poderá desenvolver suas atribuições em 
regime de cooperação com o Conselho de Segurança Alimentar 

e Nutricional estadual e municipal e demais conselhos afins, 
observadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA. 
Artigo 11 – As funções de membro do Conselho Estadual 

de Alimentação Escolar de São Paulo – CEAE/SP não serão 
remuneradas, mas consideradas como serviço público relevante. 
Artigo 12 – Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em 
especial o Decreto nº 45.114, de 28 de agosto de 2000, e o 

Decreto nº 48.782, de 7 de julho de 2004. 
Palácio dos Bandeirantes, 25 de abril de 2014 

GERALDO ALCKMIN 
Cleide Bauab Eid Bochixio 

Secretária-Adjunta, Respondendo pelo Expediente da Secretaria 

da Educação 
Edson Aparecido dos Santos 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicado na Casa Civil, aos 25 de abril de 2014. 
 

Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, 

de 25-4-2014 

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 29 de abril de 2014, com jornada de 

8 horas, nas dependências da Diretoria Regional de Piracicaba, 
Piracicaba - SP. 

Declarando Constituída, de acordo com o Decreto 52.344, 
de 09/04/2007, a Resolução SE 66/2008 e Resolução SE 79/2009, 
a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho da E.E. Prof. 

João Alves de Almeida, jurisdicionada a esta Diretoria de Ensino: 
Maria Eliza Brito Bechelli, RG 4.579.209, CPF 722.893.768- 

68, Diretor de Escola-Presidente 
Elisa Maria Dias Bottino Mochetti, RG 15.625.877-1, CPF 

109.449.208-61, PEB II 
Erica Cristina Pedro, RG 24.427.901, CPF 191.736.118-16, 

PEB II 
 

Editais 

EDUCAÇÃO 
DIRETORIAS DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Comunicado 
Edital de Credenciamento 

PARA PROFESSORES DE MATEMÁTICA, GEOGRAFIA, PORTUGUÊS - 
2014 

O Dirigente Regional de Ensino da Região de Piracicaba comunica a abertura das 
inscrições para as vagas remanescentes para 
atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral – RDPI Novo Modelo de Escola 

de Tempo Integral jurisdicionada à Diretoria de 
Ensino – Região de Piracicaba. 

Credenciamento para a função de professor em atividade docente, tendo em vista o 
disposto na Lei Complementar 1.164, de 

04/01/2012, alterada pela Lei Complementar 1.191, de 28/12/2012, bem como o 
Decreto 59.354, de 15/07/2013 e a Resolução SE 
65, de 16/09/2013. 

DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 
1- Situação funcional: 

- titular de cargo (EFETIVO); 

- ocupante de função-atividade (OFA) amparado pelo disposto no § 2º do artigo 2º 

da Lei Complementar 1.010, de 01-06-2007, 
e nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) – Categoria F. 
2- Formação: 

Licenciatura Plena na disciplina 
3- Experiência na rede pública estadual: 

- no mínimo 3 anos, 1095 dias. 
4- Adesão voluntária ao Regime de Dedicação Plena e Integral. 

ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 
I – Inscrição: 
Período: 28 a 30/04/2014 

Horário: 09h às 12h e 14h às 17h 
Local: Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba – Rua João Sampaio, 666 – São 

Dimas. 
II – Entrevistas: Data a ser agendada. 



Nas entrevistas, será avaliado o perfil do profissional para atuação no modelo 

pedagógico das Escolas Estaduais do Programa 
Ensino Integral, mediante avaliação por competência. As entrevistas serão 

agendadas, pela Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba 
via telefone e/ou e.mail. 

III – Divulgação dos resultados: 
Pelo site da Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba. 
O PROCESSO SELETIVO DE CREDENCIAMENTO SERÁ 

CLASSIFICATÓRIO E DEVERÁ CONSIDERAR: 
I – o comprometimento do profissional com a respectiva atuação no magistério da 

rede estadual de ensino, avaliado mediante 
análise de seu histórico de assiduidade, relativo aos 3 (três) últimos anos letivos; 

II – o perfil do profissional de acordo com as competências esperadas para atuação 
em Regime de Dedicação Plena e Integral: 
Protagonismo; Domínio do conhecimento e Contextualização; Disposição ao 

autodesenvolvimento contínuo; Relacionamento e 
Corresponsabilidade; Solução e Criatividade. 

DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
(Deverão ser apresentados no momento da entrevista.) 

a- RG/CPF. 
b- Atestado de Frequência dos últimos três anos, considerado até 31/08/2013 
(documento deverá ser solicitado na escola sede 

do cargo ou função). 
c- Anexo I + Comprovante de inscrição no GDAE para o ano letivo de 2014 

(documentos deverão ser solicitados na escola sede 
do cargo ou função). 

d- Diploma e Histórico Escolar - originais. 

Comunicado 
O Dirigente Regional de Ensino da Região Piracicaba, fundamentado na Lei 

14.923, de 28-12-2012, regulamentada pelo Decreto 
59.504, de 05-09-2013 e baseado na Instrução Especial CGEB, de 26-03-2014, 
publicada em 27-03-2014, torna público a relação dos 

alunos classificados para o II Prêmio Intercâmbio Internacional, dos Centros de 
Estudos de Línguas jurisdicionados a esta Diretoria 

de Ensino. Após a publicação o aluno terá 48 horas para entrar com recurso. 

 
 
 



 
 

Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e 

Médio 

Comunicado 
Edital - Escola de Tempo Integral 
Oficinas Curriculares 

Vagas remanescentes – EE. Profª Jaçanã Altair Pereira 
Guerrini 

O Dirigente Regional de Ensino da D.E.R. de Piracicaba 
torna público a abertura de inscrição para o processo de 

credenciamento, escolha e atribuição de aulas aos Docentes e 
Candidatos à Contratação, inscritos para o Processo Atribuição 
de Classes e Aulas - 2014, interessados em atuar nas Oficinas 

Curriculares das Escolas de Tempo Integral desta Diretoria de 
Ensino em conformidade com a Res. SE 3/2011 e Portaria DHHU 

nº 55/2011, Res. SE 93/2008, alterada pela Res. SE 5/2011 e 
das demais normas estabelecidas pela Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo. 
I – DAS INSCRIÇÕES: 
Poderão se inscrever para o Projeto Escola de Tempo 

Integral os Professores inscritos no Processo de Atribuição de 
aulas, nesta Diretoria de Ensino, para o ano letivo de 2014 

conforme segue: 
Professor Titular de Cargo, para Carga Suplementar de 

Trabalho; 
Ocupantes de Função Atividade - Categorias F; 
Candidatos à Contratação; 

II - LOCAL E PRAZO PARA INSCRIÇÕES : 
As inscrições deverão ser realizadas diretamente na UNIDADE 



DE ENSINO, à partir de 22/04/2014. 

Horário: das 8h30 às 16h30 
Local: 

- EETI Profª Jaçanã Altair Pereira Guerrini (Ciclo I) 
R: DR. PAULO PINTO, 2769 – VILA INDEPENDÊNCIA 

Tel.: 3432-6999/3402-4660/3432-0341 
III - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 
1) RG e CPF (original e cópia reprográfica); 

2) Diploma de curso de Licenciatura Plena, acompanhado 
de Histórico Escolar (original e cópia reprográfica); 

3) “Curriculum Vitae”; 
4) Dados para contato: telefone residencial e para recados, 

celular e e-mail. 
5) Comprovante de inscrição para processo de atribuição 
de aulas 2014 na D.E. de Piracicaba onde conste a categoria 

funcional pertencente (impresso do sistema GDAE); 
6) Proposta de Trabalho para o desenvolvimento da Oficina/ 

Atividade, objeto da inscrição; 
Obs.: Os interessados que se inscreverem para mais de uma 

oficina, deverão entregar uma 
proposta de trabalho para cada uma delas. 
IV– HABILITAÇÕES DOCENTES: Na atribuição das aulas 

das Oficinas Curriculares da Escola de Tempo Integral, serão 
observadas as seguintes habilitações/qualificações docentes: 

(SOMENTE LICENCIATURAS PLENAS – NÃO DISCIPLINAS 
CORRELATAS) 

Ciclo I - Nas séries/anos iniciais do Ensino Fundamental 
OFICINAS HABILITAÇÃO / QUALIFICAÇÃO 
Orientações para Estudo 

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. 
Hora da Leitura 

Licenciatura plena em Letras / Língua Portuguesa ou de 

licenciatura plena em Pedagogia / curso equivalente (Normal 
Superior), com habilitação em Magistério das Séries Iniciais 

do Ensino Fundamental ou em Magistério das Matérias Pedagógicas. 
Experiências Matemáticas 

Anos Iniciais: preferencialmente, diploma de licenciatura 
plena em Pedagogia, e na indisponibilidade de profissional 
licenciado, aluno do último ano dessa licenciatura. 

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. 
Atividades Esportivas e Motoras 
Diploma de licenciatura plena em Educação Física. 



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. 

Produção de texto 
Preferencialmente, diploma de licenciatura plena em Pedagogia, 
e, na indisponibilidade de profissional licenciado, aluno 

do último ano desta licenciatura. 
INGLÊS 

Diploma de licenciatura plena em Letras/Inglês; 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 lingüística no idioma 
objeto da docência, quando comprovada a inexistência dos 

profissionais acima relacionados. 
V - INSCRIÇÕES POR PROCURAÇÃO 

- Além dos Documentos do Interessado, indicados neste 
Edital (originais e cópias), o procurador deverá apresentar seu 
RG (original e cópia) e o Instrumento de Procuração (original) 

com firma reconhecida do interessado. 
VI - CRITÉRIOS E REQUISITOS PARA A SELEÇÃO 

- Atendimento integral ao perfil do profissional exigido pelas 
características e especificidades da(s) oficina(s) curricular(es) a 

ser(em) atribuída(s); 
- Entrega de documentação completa prevista no edital; 
- O Núcleo de Direção da Unidade Escolar analisará o currículo 

do candidato avaliando as ações de capacitação vivenciadas, 
o histórico das experiências anteriores, quando for o caso, a 

pertinência e a qualidade da proposta de trabalho apresentada 
e os resultados da entrevista individual realizada. 

VII - PERFIL DO DOCENTE 
Espera-se do docente que atue nas oficinas curriculares da 

Escola de Tempo Integral o seguinte perfil: 

1) Que tenha conhecimento da especificidade do trabalho 
pedagógico a ser desenvolvido na oficina curricular e na Escola 

de Tempo Integral como um todo; 
2) Que tenha disponibilidade para participar de programas 

de capacitação oferecidos pela SEE e órgãos conveniados, socializando 
e aplicando os novos conhecimentos adquiridos; 
3) Que utilize metodologias de trabalho que, respeitando a 

proposta pedagógica da escola, promova a inclusão, a solidariedade, 
a troca de experiências, a aprendizagem e contribua para 

a educação integral dos alunos; 
4) Que tenha facilidade em desenvolver trabalho em equipe; 

5) Que seja capaz de articular o trabalho da oficina curricular 
com as demais áreas do currículo; 
6)Que participe dos Conselhos de Classe, zelando pelos 



documentos escolares 

de sua competência; 
7) Que seja freqüente aos horários de trabalho pedagógicos 

coletivos (HTPCs), promovidos pela escola; 
8) Que seja assíduo e pontual. 

VIII- ENTREVISTA 
- Os inscritos serão convocados para entrevista pelo Núcleo 
de Direção da Unidade Escolar, conforme necessidade da U.E.; 

- São critérios para a entrevista: clareza na exposição do 
projeto, conteúdo pertinente à proposta de trabalho e postura 

profissional. 
IX- ATRIBUIÇÃO DE AULAS 

- O processo de atribuição de aulas obedecerá ao disposto 
nas Res. SE 93/06 , 77/10 e 03/11, com rigorosa observação das 
habilitações exigidas para cada oficina curricular de ciclo I do 

Ensino Fundamental ; 
- A Atribuição de Aulas será realizada na próprias Unidade 

Escolar. 
X- PROJETO 

O projeto deverá conter os seguintes itens: 
A) IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
B) TÍTULO DO PROJETO 

C) JUSTIFICATIVA 
D)OBJETIVOS 

E) DESENVOLVIMENTO 
F) METODOLOGIA 

G) AVALIAÇÃO 
H) BIBLIOGRAFIA 
XI– CLASSIFICAÇÃO 

- Os interessados serão classificados na ordem inversa do 
total de pontos obtidos através da soma: Avaliação do Currículo 

e da Proposta de Trabalho (0 – 50 pontos) + Entrevista (0 - 50 
pontos). Os candidatos poderão atingir o máximo de 100 pontos. 

XII - DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DOS PROFESSORES CREDENCIADOS 
- A relação dos professores credenciados estará disponível 

na própria unidade escolar. 

XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1) O candidato que deixar de comprovar alguma das exigências 

do presente edital terá sua inscrição indeferida; 
2) 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, a qualquer tempo, estas aulas, 

por decisão da equipe gestora, ouvido o Supervisor de Ensino 
da escola; 

3) Ao docente que se encontre com aulas da Oficina Curricular 
da Escola de Tempo Integral atribuídas aplicam-se as 

disposições da legislação específica do processo de atribuição 
de classes, turmas, aulas de projetos da Pasta e modalidades de 
ensino, bem como as da legislação referente ao processo regular 



de atribuição de classes e aulas; 

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

5) Será anulado o credenciamento de docente que não 
for devidamente classificado pelo Departamento de Recursos 

Humanos da SEE para ministrar aulas no ano letivo de 2014; 
6) Os casos omissos ao disposto no presente edital serão 
analisados pela equipe gestora da escola assistida pelo supervisor 

de ensino. 
7) Novas orientações publicadas pelos órgãos centrais da 

SEE poderão determinar alterações no presente edital. 
EE. PROFº HÉLIO PENTEADO DE CASTRO 

A direção da "EE. PROFº HÉLIO PENTEADO DE CASTRO",Rua 
Ipeúna,s/n, Parque Piracicaba-SP, CEP 13409-031,comunica o 
extravio do Processo de Designação de Professor Coordenador, 

sob numero 429/0068/2008, em nome de MARIA APARECIDA 
BERTIM DA SILVA-RG:9.258.048- PROFESSORB DE EDUCAÇÃO 

BASICA II, efetiva,classificada nesta U.E. 
EE DR. DARIO BRASIL 

A direção da EE Dr. Dario Brasil, comunica que no período 
de 24/04/2014 à 29/04/2014, no horário das 9h às 16h, estará 
recebendo propostas de projeto de trabalho para PROFESSOR 

COORDENADOR DE APOIO À GESTÃO PEDAGÓGICA. É necessário 
ter LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA, a entrevista será 

agendada posteriormente. 
 

Concursos 

EDUCAÇÃO 
COORDENADORIA DE GESTÃO 
DE RECURSOS HUMANOS 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE 

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II 
Retificando a publicação do DOE de 25-02-2014 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE 
VAGAS 

ANALISTA SOCIOCULTURAL, ANALISTA ADMINISTRATIVO E 
AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

- A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos 
Humanos da Secretaria de Estado da Educação, nos termos das 
Instruções Especiais SE 01/2013, disciplinadoras dos concursos, 

CONVOCA os candidatos habilitados e classificados para Sessão 
de Escolha de Vagas a ser realizada, em hora e em locais adiante 

mencionados, conforme segue: 
ANALISTA ADMINISTRATIVO, SOCIOCULTURAL E AGENTE 

TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE: 30/4/2014 
I. - INSTRUÇÕES GERAIS 
1. - A chamada para escolha de vagas obedecerá, rigorosamente, 

a ordem de Classificação Final, Lista Geral e Lista 



Especial, em Nível Regional, publicadas no DOE de 18/07/2013. 

2. - O candidato convocado deverá comparecer munido 
de DOCUMENTO DE IDENTIDADE - RG e do CADASTRO DE 

PESSOAS FÍSICAS – CPF ou se fazer representar por procurador, 
legalmente constituído, portando xerocópia dos documentos 

mencionados. 
3. - 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. 
4. - O candidato que escolher vaga deverá fornecer, obrigatoriamente, 

e-mail pessoal a ser utilizado para recebimento 
de informações. 

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

6. - O candidato que não atender à convocação para 
escolha de vaga ou dela desistir, terá esgotado seus direitos no 

concurso, observando-se o item 8, Capítulo XIV das Instruções 
Especiais SE 01/2013. 

7. O candidato que escolher vaga deverá providenciar os 
exames médicos constantes do item 4.2.3, Capítulo XIII das 
Instruções Especiais SE 01 / 2013, e em momento oportuno, 

acessar o sistema GDAE, no site da Educação: “www.educacao. 
sp.gov.br”, para cadastramento e informações relativas à Perícia 

Médica de ingresso. 
8. - Antes do início dos trabalhos, a equipe responsável 

fornecerá os esclarecimentos necessários para o decorrer da 
sessão de escolha. 
9. - Prevendo-se o não comparecimento/desistência de 

candidatos, a Secretaria da Educação convoca, para sessão de 
escolha, nº maior de candidatos do que cargos existentes. 

10. - Esgotados os cargos reservados, os candidatos excedentes, 
se houver, deverão aguardar próxima convocação para 

escolha de vaga. 
11. - Os candidatos que já escolheram vaga em sessões 

anteriores estão com os direitos esgotados no concurso. 

12. - Os candidatos que escolheram vaga em sessões 
anteriores e não tomaram posse no cargo, poderão participar 

da NOVA OPORTUNIDADE de escolha, desde que apresentem a 
publicação da nomeação “tornada se efeito”. 

II - LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA 
2. QUADRO DE CHAMADA 
(Dia - horário – lista - nº de candidatos convocados) 

30/4/2014 - 9h - Lista Geral - nº 02 e 03 
55ª Região - PIRACICABA 

Cargo: Agente Técnico de Assistência à Saúde 
DER Piracicaba - 01 cargo 

1. LOCAL: Diretoria de Ensino Região de Piracicaba 
ENDEREÇO: Rua João Sampaio, 666, Sala Paulo Freire – 
Bairro São Dimas – Piracicaba - SP 



2. QUADRO DE CHAMADA 

(Dia - horário – lista - nº de candidatos convocados) 
30/4/2014 - 9h - Lista Geral - nº 02 e 03 

55ª Região - PIRACICABA 
Cargo: Agente Técnico de Assistência à Saúde 

DER Piracicaba - 01 cargo 
1. LOCAL: Diretoria de Ensino Região de Piracicaba 
ENDEREÇO: Rua João Sampaio, 666, Sala Paulo Freire – 

Bairro São Dimas – Piracicaba – SP 
 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE 
VAGAS DE EXECUTIVO PÚBLICO 
E OFICIAL ADMINISTRATIVO 

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA 
- A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos 

Humanos da Secretaria de Estado da Educação, nos termos 
das Instruções Especiais SE 01 e 02/2011, disciplinadoras do 

concurso EXECUTIVO PÚBLICO E OFICIAL ADMINISTRATIVO, 
CONVOCA os candidatos habilitados e classificados no concurso 
em epígrafe para Sessão de Escolha de Vagas, a ser realizada no 

dia 30/4/2014 – às 9h00, em locais adiante mencionados e baixa 
as seguintes instruções: 

I. - INSTRUÇÕES GERAIS 
1. - A chamada para escolha de vagas obedecerá, rigorosamente, 

as ordens de Classificação Final, Lista Geral, em nível 
Regional, publicada no DOEs de 12 e 18/11/2011, respectivamente. 
2. - O candidato convocado deverá comparecer munido 

de DOCUMENTO DE IDENTIDADE - RG e do CADASTRO DE 
PESSOAS FÍSICAS – CPF ou se fazer representar por procurador, 

legalmente constituído, portanto xerocópia dos documentos 
mencionados. 

3. - 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. 

4. - O candidato que escolher vaga deverá fornecer, obrigatoriamente, 
e-mail pessoal a ser utilizado para recebimento 

de informações. 
5. - Não haverá nova oportunidade de escolha de vaga ao 

candidato retardatário ou ao que não atender à chamada no dia, 
hora e local determinados. 
6. - O candidato que não atender à convocação para 

escolha de vaga ou dela desistir, terá esgotado seus direitos no 
concurso, observando-se o item 7, Capítulo XIV das Instruções 

Especiais SE 01/2011. 
7. - O candidato que escolher vaga deverá providenciar 

os exames médicos constantes do item 4.2.3, Capítulo XIII das 
Instruções Especiais SE 01/2011 e aguardar orientações, a serem 
prestadas posteriormente, pertinentes à Perícia Médica. 



8. - O candidato que anuiu à vaga oferecida por outra Secretaria, 

em sessão de escolha de vaga realizada anteriormente, 
encontra-se excluído da presente convocação. 

9. - Prevendo-se o não comparecimento/desistência de 
candidatos, a Secretaria da Educação convoca, para sessão de 

escolha, nº maior de candidatos do que cargos existentes. 
10. - Esgotados os cargos reservados, os candidatos excedentes, 
se houver, deverão aguardar próxima convocação para 

escolha de vaga. 
11. - As vagas a serem oferecidas são as decorrentes de 

exonerações, falecimentos e aposentadorias. 
12. - Antes do início dos trabalhos, a equipe responsável 

fornecerá os esclarecimentos necessários para o decorrer da 
sessão de escolha. 
II - LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA 

2. QUADRO DE CHAMADA 
(Dia - horário – lista - nº de candidatos convocados) 

30/4/2014 – 9 h - Lista Geral - nº 01 ao 75 
55ª REGIÃO – PIRACICABA 

Cargos Disponíveis: 02 
1. LOCAL: Diretoria de Ensino Região de Piracicaba 
ENDEREÇO: Rua João Sampaio, 666 – São Dimas – Piracicaba 

- SP 
 

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

Diário Oficial Poder Executivo - Seção II 
sábado, 26 de abril de 2014 
 

Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, 

de 25-4-2014 

Tornando efetivo exercício, nos termos da Resolução SE 

61/2012, c/c Resolução SE 43/2012 e art. 8°, II da Resolução SE 
58/2011, no dia 23-04-2014, por 04 horas (13h30 às 17h30), 

em que os servidores abaixo relacionados compareceram na 
Orientação Técnica – “ Drogas – A melhor saída é não entrar 

“, Local: Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Piracicaba 
– Rua Alferes José Caetano, 834 – Centro – Piracicaba – SP . 

Nome, RG: Denis Torres de Souza, 42.261.974-7; Maria Eloisa 
Faber de Macedo, 20.079.819-4; Daniel Wilson de Campos 
Alves, 18.746.598; 

Ariadne Bicheri Viccino, 23.495.589-2; Anne Keity Rocha, 
33.841.272-4; Elaine de Fátima Montanha, 25.206.744-7; Valdirene 

de Lima Coelho dos Santos, 21.301.728-3; Sheila Moura 
de Barros, 12.499.167-4; Maria Bezerra da Siva, 16.683.798-2; 

Lygia dos Santos Romero Brusselmans, 32.391.960-1; Marily 
Silva Fortunato, 12.694.653-X; Maria Emília Pinto, 17.070.313; 



Cristina Valério Martins, 20.405.798-X; Lucileila Bilharvas Poletto 

Gonçalves, 25.439.018-3; Sergio Marsulo, 10.741.880; Maria 
da Penha Turbardini Ferreira, 15.690.832-3; Fabiana Avancini 

Stenico, 24.256.670-6; Andresa Fernanda Rizzo, 26.749.862-9; 
Antonio Celso de Mello, 27.197.615-9; Silvia Helena M. Fillet; 

Márcia Sanches W. Martins, 17.192.869-6; Maria Djanira Padilha, 
10.511.526; Alexandre Bedin, 23.364.159-2; Ana Karina 
Fonseca Lagreca Franco, 20.080.679; Priscila Breseghelo de 

Camargo, 41.357.486-6; Marise Suzuki, 34.260.633; Juliana 
Maria Gagert Pessoa, 34.463.847-9; Luís Gustavo Lucatto, 

26.243.749-1; Cora M. P. Milan, 32.755.015-6; Cássia Aparecida 
Chiozzi, 19.571.277-8; Raquel Foroni, 17.573.540-2; Giane 

da Silva Escobar, 1101752; Vera Lúcia do Nascimento Trama 
Bertin, 7.206.295; Antonio Altair Segatto, 12.140.410-9; Rossana 
F.Florencio Zanetti, 14.904.399-5; Rosa Maria Del Massa, 

18.785.610-6; Márcia A. Demarchi, 16.513.462-8; Maria Olívia 
Gaspar Correa; Frank de Souza Fim, 30.256.811-6; Angélica de 

O. Silva, 30.150.906-2; Silvana Castiglioni, 11.949.859-5; Cirlene 
Aparecida Fialho Vitti; Janaína Maria Casarim, 22.376.251-9; 

Ester Helena Borba Hernandes Palmeira, 6.919.377-0; Márcia 
Bina, 13.818.976-6; Cezarina Bertin, 13.680.736-7. 

Designando com fundamento nos artºs. 4º e 7º do Decreto 

43.409/98, com NR do Decreto 57.670/2011, para exercer 
as funções de VICE-DIRETOR DE ESCOLA EM SUBSTITUIÇÃO, 

fazendo jus a 40 horas semanais, o docente MARIA ANGELICA 
ISSA LAGHI, RG 19262838, PEB I, SQC-II-QM-SE, classificado na 

EE Prof José Romão, em Piracicaba – Diretoria de Ensino Região 
de Piracicaba, para exercer as funções na mesma unidade 
escolar, em Piracicaba no período de 24-04-2014 a 23-05-2014, 

no impedimento de Rosemeire Renata Silveira Bicudo, RG 
16342976, em virtude de estar substituindo Diretor de Escola. 

Dispensando, para acerto de Vida Funcional, ROSEMARY 
BORTOLETTO CASARIM LIBARDI, RG 10.206.966, da função de 
Professor I, junto à EEPG “Profa. Olívia Bianco” em Piracicaba, 

a partir de 18-12-1987. 

Admitindo, para acerto de Vida Funcional, ROSEMARY 

BORTOLETTO CASARIM LIBARDI, RG 10.206.966, na função de 
Professor I, junto à EEPG “Profa. Olívia Bianco” em Piracicaba, 

a partir de 08-02-1988. 

Dispensando, para acerto de Vida Funcional, ROSEMARY 
BORTOLETTO CASARIM LIBARDI, RG 10.206.966, da função de 

Professor I, junto à EEPG “Profa. Olívia Bianco” em Piracicaba, 
a partir de 13-02-1989. 

Apostila do Dirigente Regional de Ensino, 

de 25-4-2014 

Declarando, de acordo com o Decreto 52.833/08, que teve 
alterado o número do Registro Geral (RG) a interessada abaixo: 

MARCIA DE PEDER SANCHES PALMA, CPF 309.554.578-90, 
DI - 1, Professor Educação Básica I - Eventual, SQF-I-QM-SE, 
Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba: de RG 293.402 para 



RG 57.989.624-9. 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, 

de 25-4-2014 

Retificando a Portaria de Reenquadramento da LC 
958/2004 com vigência em 01-09-2004 publicado no D.O. 

de 07-01-2005 em nome de JULI ANNE MIRABAL LASCANO 
BARGIELA, RG 17671835, DIRETOR DE ESCOLA, SQC-II-QM, da 

EE Augusto Saes: 
Onde se lê: Nível III; Leia-se: Nível IV. 

Retificado devido a concessão de Evolução Funcional Via 
não Acadêmica com vigência 10-02-2003, D.O. de 10-10-2009. 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portarias do Diretor de Escola, de 25-4-2014 
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: Jamila Aparecida Miguel Vieira, RG 15.751.406, 
PEB I, SQC-II-QM-SE, 45 dias referentes ao período de 31/07/07 

a 28/07/12, Certidão 102/2013, PULP 1114/0068/2007. . 
EE "Prof. Benedito Dutra Teixeira" 

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: Rosaura Cecília Racosta, RG 16.108.092-1, PEB 
II, SQC-II-QM, da EE “Prof. Benedito Dutra Teixeira”, 15 dias 
referente ao período de 12-06-2008 a 10-06-2013. Certidão 

122/2013 - PULP 213/0068/2012. 
EE Profª Catharina Casale Padovani 

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, ao interessado abaixo 
relacionado: 

Bruno Cardoso de Morais, RG 40.893.984, PEB I, classificado 
na EE Profª Catharina Casale Padovani, 15 dias de auxíliodoença 

de 23-04-2014 a 07-05-2014. 
EE Profª Carolina Mendes Thame 

Prorrogando, a pedido, o exercício por 30 dias, nos termos 

do parágrafo 1º, Inciso I do artigo 60 da Lei 10.261/68, de Paulo 
Vitor Firmino Berto RG 40517491-3 nomeado por Decreto de 

06 no do de 07-02-2014, tendo tomado posse dia 01-04-2014, 
como PEB II na disciplina de Física na EE Profª Carolina Mendes 

Thame 
EE "Com Luciano Guidotti 

Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 

8.213 de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto 
UCRH/CAF - 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 

e republicado no D.O. de 29-11-2008, à interessada abaixo 
relacionada: 
Analandia Figueiredo de Lima Correa, RG 55.483.653-1, PEB 



II, classificada na EE "Com Luciano Guidotti", 10 dias de auxíliodoença 

a partir de 23-04-2014 a 02-05-2014. 
EE Dr. Prudente 

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: Virginia Dalva Pezzato, RG 7.948.943, Agente de 

Organização Escolar, SQC. I QAE, 45 dias referente ao período 
de 25-08-1992 a 23-08-1997 - Certidão 101/97 e PULP 081/97 

EE "Honorato Faustino" 

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: Scheila Maria da Silva Maiolo, RG 14.298.488, 

PEB I, SQC-II-QM, 15 dias referente ao período de 29-09-2006 a 

27-09-2011, Certidão 008/2012- PULP 1531/0068/2006. 

Despacho do Diretor de Escola, de 25-4-2014 
Acúmulo de Cargo 

Os Diretores das Escolas, jurisdicionadas à Diretoria de 
Ensino Região de Piracicaba, com base no artigo 64, Inciso I 

do Decreto 17.329/81, combinado com o art. 8º do Decreto 
41.915/97, expedem os seguintes Atos Decisórios: 

EE Prof Francisco Mariano Costa 
595/2014 – Roberto Gabriel Cella, RG 20.080.455 - 8, PEB 
II, SQC-II-QM-SE, acumula com PEB II, Cat o na EE Dr Joao Conceicao, 

em Piracicaba. Acúmulo Legal. 
596/2014 - Marcela da Silva Savio, RG 33.613.716, PEB 

II, SQC-II-QM-SE, acumula com PEB II, SQC-QM-SE, designada 
Professor Coordenador junto a EE Profª Dionetti Callegaro Miori, 

em Piracicaba. Acúmulo Legal. 
 

COORDENADORIA DE GESTÃO 

DE RECURSOS HUMANOS 

Despacho da Secretária Adjunta Respondendo 

pelo Expediente, de 25-4-2014 

Ratificando, para fins de abono de permanência, as certidões 
de Tempo de Contribuição, conforme segue: 

Nome, nº de processo/origem/ano. 
Maria Helena Elias, 569/0068/2001; 

Raquel Romualdo Alves, 115/0068/2014; 
Regina Vitória La Guardia Nave, 449/0068/1999; 


