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Educação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Resolução SE 21, de 28-4-2014 
Institui o Programa Novas Tecnologias - Novas 
Possibilidades 

A Secretária Adjunta, Respondendo pelo Expediente da 

Secretaria da Educação, tendo em vista o disposto no inciso 
IV, do artigo 2º, do Decreto nº 57.571, de 2-12-2011, que 

institui o Programa Educação – Compromisso de São Paulo, e 

considerando: 

– a necessidade de investimentos em tecnologias educacionais 
que auxiliem o aluno no seu processo de aprendizagem, de 
forma a propiciar-lhe melhor desempenho a curto e médio prazo; 

– a implementação de políticas públicas educacionais 
voltadas à utilização sistemática de novas tecnologias em sala 

de aula; 
– os resultados significativos apontados por pesquisas que 

comprovam o alto potencial das novas tecnologias, empregadas 
para motivar a aprendizagem e conferir mais eficiência às gestões 
administrativas e pedagógicas nas escolas; 

- o compromisso das autoridades educacionais de desenvolver 
educação básica de qualidade, 

Resolve: 
Artigo 1º – Fica instituído, no âmbito da Secretaria da 

Educação, o Programa Novas Tecnologias - Novas Possibilidades, 
cujas ações, alinhadas às do Programa Educação – Compromisso 
de São Paulo, visam ao emprego sistemático, em salas de aula, 

das escolas da rede estadual de ensino, de novas tecnologias de 
informação e comunicação, a serviço do processo de ensino e 

aprendizagem, com a finalidade de melhorar o desempenho dos 
alunos e elevar-lhes o índice de desenvolvimento educacional. 

Parágrafo único – O programa de que trata o caput deste 

artigo visa a consolidar-se como referência nacional na promoção 
de soluções, mediante o emprego de novas tecnologias a 

serviço da aprendizagem, a partir do envolvimento e da liderança 
dos profissionais da rede estadual de ensino. 

Artigo 2º – Inspirado nos princípios da abrangência, 
integração, atualidade e participação, o Programa Novas Tecnologias 

- Novas Possibilidades, a ser implementado nas escolas 
da rede pública estadual de ensino, apresenta, basicamente, 
três aspectos: 

I - “Foco no Currículo” - refere-se ao cerne da proposta 
pedagógica do programa, que norteará as demais ações, inclusive 

de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação 
e formação continuada de professores; 

II - “Construção Conjunta com a Rede Escolar” – busca o 
envolvimento e a participação direta e efetiva de toda a equipe 



escolar, nas fases iniciais de implementação das ações pedagógicas 

programadas; 
III - “Visão Integrada e Sistêmica” - refere-se à postura 

holística frente aos objetivos estabelecidos, considerando-se os 
seguintes eixos: 

a) Conteúdo Digital; 
b) Infraestrutura de Tecnologia da Informação; 
c) Apoio e Formação aos Professores; 

d) Mobilização da Rede Escolar; 
e) Aprendizado em Rede. 

Artigo 3º – O Programa Novas Tecnologias - Novas Possibilidades 
tem por objetivo aprimorar o processo de ensino e de 

aprendizagem mediante o emprego de ferramentas e recursos 
pedagógicos de tecnologia de informação e comunicação, disponibilizados 
a professores e alunos de todos os anos do ensino 

fundamental e de todas as séries do ensino médio. 
Artigo 4º – O Programa Novas Tecnologias - Novas Possibilidades, 

observado o disposto nesta resolução, contemplará, 
na sua fase inicial de implementação, os seguintes projetos 

educacionais: 
I – “Currículo+”, cujos objetivos são: 
a) oferecer ao professor recursos pedagógicos digitais e 

orientação para sua utilização; 
b) tornar o processo de ensino e aprendizagem, em sala de 

aula, mais diversificado, dinâmico e personalizado; 
c) disponibilizar ao aluno conteúdo digital para reforçar, 

recuperar ou complementar seus estudos, por si só ou com 
auxílio do professor; 
II - “Professor 2.0”, cujos objetivos são: 

a) incentivar a troca de experiências entre professores da 
rede estadual de ensino; 

b) estimular, apoiar e ampliar o uso das tecnologias integradas 
ao currículo nas unidades escolares; 

c) incentivar a produção e o compartilhamento de atividades, 
em especial, que utilizem as Tecnologias da Informação 

e Comunicação - TIC como ferramenta, gerando um banco de 

práticas pedagógicas digitais; 
d) potencializar o desenvolvimento e a aplicação de 

atividades baseadas no uso das Tecnologias da Informação e 
Comunicação – TIC; 

e) disponibilizar ferramentas para integração das informações 
relacionadas às práticas pedagógicas da rede escolar. 
§ 1º – O projeto “Currículo+”, de que trata o inciso I deste 

artigo, refere-se a ações que, por meio de uma plataforma online 
de sugestões de objetos digitais de aprendizagem, relacionadas 

ao Currículo do Estado de São Paulo, visam a promover o acesso 
a recursos pedagógicos complementares a professores e alunos; 

§ 2º – O projeto “Currículo+” contará com estratégias e 
ações relacionadas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III 
do artigo 2º desta resolução. 



§ 3º – A estruturação e o desenvolvimento de ações de que 

trata a alínea “b” do inciso III do artigo 2º desta resolução, no 
âmbito do “Currículo+”, serão realizadas em articulação direta 

com a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação 
(CIMA) desta Pasta. 

§ 4º - As questões relacionadas à infraestrutura de tecnologia 
da informação e comunicação serão de responsabilidade do 
Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia – NIT, que terá 

interlocução direta com o Departamento de Tecnologia de Sistema 
e Inclusão Digital – DETEC, da Coordenadoria de Informação, 

Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA. 
§ 5º – A estruturação e o desenvolvimento de ações de que 

trata a alínea “c” do inciso II do artigo 2º desta resolução, no 
âmbito do “Currículo+”, serão realizadas em articulação direta 
com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores 

do Estado de São Paulo, Paulo Renato Costa Souza - EFAP desta 
Pasta; 

§ 6º – O projeto “Professor 2.0”, de que trata o inciso II 
deste artigo, refere-se à iniciativa que, por meio de uma plataforma 

online colaborativa, visa a estimular a troca de práticas 
pedagógicas entre os educadores da rede estadual de ensino, 
incentivando, prioritariamente, a mobilização e o aprendizado 

em rede. 
Artigo 5º - Para implementação do Programa Novas Tecnologias 

- Novas Possibilidades, poderão ser contemplados e 
desenvolvidos outros projetos, desde que em consonância com 

as propostas desse programa. 
Parágrafo único - A inclusão de novos projetos, a que 
alude o caput deste artigo, será precedida de análise e relatório 

circunstanciado sobre sua viabilidade e alinhamento às ações 
programadas, por Grupo Técnico, especialmente criado no Gabinete 

do Secretário, para gerir esse programa. 
Artigo 6º – A gestão do Programa Novas Tecnologias - 

Novas Possibilidades a ser exercida pelo Grupo Técnico, referido 
no artigo anterior, será composto por profissionais de educação 

pertencentes ao Centro de Estudos e Tecnologias Educacionais 

– CETEC, do Departamento de Desenvolvimento Curricular e de 
Gestão da Educação Básica – DEGEB, integrante da Coordenadoria 

de Gestão da Educação Básica – CGEB, bem como por 
profissionais dos demais órgãos centrais da Pasta. 

§ 1º – São atribuições do Grupo Técnico: 
1 – coordenar a implementação de ações e projetos integrantes 
do programa; 

2 – desenvolver e implementar, em conjunto com a área 
técnica da Pasta, instrumentos de monitoramento e avaliação 

das ações do programa; 
3 – articular com as unidades integrantes da estrutura da 

Pasta a execução dos projetos e ações específicas, em especial, 
dos que não estão sob sua responsabilidade direta; 
4 – produzir relatórios e pareceres conclusivos e circunstanciados 



em sua área de atuação; 

5 – verificar a pertinência de novos projetos à finalidade, 
aos princípios e aos objetivos do programa; 

6 – realizar a seleção de profissionais para compor a equipe 
de assistentes de seleção de conteúdo digital, de que trata o § 

2º do artigo 7º; 
7 – capacitar e acompanhar a equipe dos assistentes de 
seleção de conteúdo digital; 

8 – expedir instruções e orientações, para efeito do disposto 
nas alíneas “a” e “b” do item 1 do § 6º do artigo 7º; 

9 – prestar contas ao Comitê de Políticas Educacionais - 
CPE, bimestralmente e, sempre que necessário, ao Conselho 

Consultivo do Programa Educação – Compromisso de São Paulo 
e ao Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação 
- GSTIC. 

§ 2º – A coordenação do programa responsabilizar-se-á por: 
1 – liderar a execução das atividades do grupo técnico; 

2 – zelar pela articulação entre os projetos e ações integrantes 
do programa. 

§ 3º – Sugestões e/ou encaminhamentos que alterem significativamente 
o Programa dependerão de deliberação conjunta 
do CPE e GSTIC. 

Artigo 7º – No âmbito do projeto “Currículo+”, de que 
trata o inciso I do artigo 4º, em consonância com “Construção 

Conjunta com a Rede”, referida no inciso II do artigo 2º, e no 
âmbito do eixo “Conteúdo Digital”, de que trata a alínea “a” do 

inciso III do artigo 2º, organizar-se-á uma equipe de assistentes 
responsáveis pela seleção de conteúdo digital integrada por 
Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico – PCNP, das 

Diretorias de Ensino. 
§ 1º – A seleção de conteúdo digital tem por objetivo disponibilizar 

sugestões de recursos pedagógicos complementares 
(em formato digital) para professores e alunos da rede estadual 

de ensino de todos os anos/séries do ensino fundamental e 
médio; 

§ 2º – O processo de seleção dos assistentes responsáveis 

pelo conteúdo digital será realizado pelo Grupo Técnico, com o 
apoio do Centro de Ensino Fundamental Anos Iniciais - CEFAI, 

do Centro de Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio - 
CEFAF e do Centro de Apoio Pedagógico Especializado - CAPE, 

todos pertencentes à Coordenadoria de Gestão da Educação 
Básica – CGEB. 
§ 3º – A coordenação da equipe de assistentes de seleção 

de conteúdo digital, que envolve a execução de ações de formação 
e acompanhamento, será realizada por profissionais do 

Grupo Técnico; 
§ 4º – A participação dos Professores Coordenadores de 

Núcleo Pedagógico – PCNP, como assistentes de seleção de conteúdo 
digital, ocorrerá por adesão e só será concretizada com a 
aprovação do Dirigente Regional de Ensino; 



§ 5º – O trabalho será desenvolvido pelo PCNP sem prejuízo 

das atribuições inerentes ao cargo ou função que ocupem. 
§ 6º – O PCNP referido neste artigo responsabilizar-se-á por: 

1 – seguir as instruções do Grupo Técnico relacionadas: 
a) às diretrizes do programa; 

b) ao processo de seleção de conteúdo digital, reconhecendo 
que o conteúdo sugerido deve estar de acordo com a 
legislação que rege o assunto. 

§ 7º - Cada assistente de seleção de conteúdo digital, ao 
aderir ao programa, responderá por sua atuação, sendo responsabilizado 

por qualquer ação não condizente com os princípios 
do programa. 

Artigo 8º – O Professor Coordenador da área de Tecnologia 
Educacional do Núcleo Pedagógico atuará no programa de 
acordo com suas atribuições, zelando pelo cumprimento das 

orientações e instruções do Grupo Técnico. 
Artigo 9º - Poderão ser celebrados contratos, convênios, 

parcerias e cooperações técnicas, para implantação e implementação 
do Programa, nos termos da legislação pertinente. 

Artigo 10 – A Secretaria da Educação poderá baixar normas 
complementares para cumprimento do disposto nesta resolução. 
Artigo 11 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, 

de 28-4-2014 

Declarando Constituída: 
de acordo com o Decreto 52.344, de 09/11/2007, a Resolução 
SE 66/2008 e a Resolução SE 79/2008, a Comissão Especial de 
Avaliação do Desempenho da E.E. Dr. Samuel de Castro Neves 

jurisdicionada a esta Diretoria de Ensino: Lorival Junior Toninho 
Pattini – RG 21.772.421 – CPF 109.417.248-08 – Diretor de Escola 

– Presidente; Marilda Baillo – RG 14.797.506-2 – CPF 051.723.958- 

22 – Gerente de Organização Escolar; Claudia Maria Prochnon Montezzo 

Zanatta – RG 11.113.682-9 – CPF 398.577.511-72 – Professor 
Educação Básica I, Designada Professor Coordenador do Ciclo I; 
de acordo com o Decreto 52.344, de 09/11/2007, a Resolução 

SE 66/2008 e a Resolução SE 79/2008, a Comissão Especial 
de Avaliação do Desempenho da E.E. Profª Catharina Casale 

Padovani, jurisdicionada a esta Diretoria de Ensino: 
1 – Valmir Alves de Azevedo - RG 17.991.689, CPF 

067.540.558-04 – Cargo PEB II (atuando na função de Vice 
Diretor de Escola) – Presidente 
2 – Cláudia Marlei Vitti Stenico – RG 17.671.818, CPF 

123.694.478-00 – Cargo PEB II 
3 – João José Barbosa – RG 6.527.568, CPF 866.283.998- 

34 – Cargo PEB II; 
de acordo com o Decreto 52.344, de 09/11/2007, a Resolução 



SE 66/2008 e a Resolução SE 79/2008, a Comissão Especial 

de Avaliação do Desempenho da E.E. Dr. Prudente, jurisdicionada 
a esta Diretoria de Ensino: 

Setsuko Katayama Kjaer – RG 4.506.115, CPF 
557.888.908.53, Diretor de Escola - Presidente 

Katia Regina Parisoto Lopes e Lopes – RG 11.739.123.2, CPF 
027.820.728.62 – Vice Diretor de Escola 
Rose Mary Lourenço - RG 5.549.721, CPF 866.243.858.04 – 

Gerente de Organização escolar. 

Instituindo, com fundamento no inciso I do artigo 3º da 

Resolução SE 66, de 02-09-2008, publicada no D.O. de 03-09- 
2008, a seguinte Comissão de Avaliação Especial de Desempenho 

da Unidade Escolar, abaixo relacionada, jurisdicionada à 
Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba, para avaliação dos 
integrantes do Quadro do Magistério, em estágio probatório, 

da Unidade Escolar: E.E. Prof. Dr. João Chiarini, Presidente: 
Graziela Maria de Camargo Barros Dalla Villa, RG 15.233.489- 

0, Diretor de Escola. Membros: Renata Chiarini Alves Bueno, 
RG 26.849.517-8, Vice Diretor de Escola, e Priscila Breseghelo 

Camargo, RG 41.357.486, PEB II - SQC-II-QM. 
 

ESCOLA DE FORMAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES 

DO EST. DE SÃO PAULO PAULO RENATO 

COSTA SOUZA 

Portaria do Coordenador, de 28-4-2014 

Tornando Público, nos termos da Resolução SE-57 de 
29 de agosto de 2013 e conforme designação dos Dirigentes 

Regionais de Ensino, a alteração das Comissões Regionais do 
Projeto Bolsa Mestrado/Doutorado compostas pela Resolução 

SE-7, de 31 de janeiro de 2013 e Resolução SE-17, de 1º de abril 
de 2013, a saber: 
DIRETORIA DE ENSINO NOME RG 

Piracicaba Luiz Carlos Marconi 11250123 
João Antonio Gâmbaro 16108780 

Lucia Cristina Cardoso de Camargo 165105616 
 

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. 
 

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 

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos 
Humanos da Secretaria de Estado da Educação, nos termos 

do Inciso XIII, item 18 das Instruções Especiais SE 02/2013, 
publicadas no DOE 26/09/2013, disciplinadoras do concurso em 

questão, observado o Decreto Nº 55.144, de 10 de dezembro 
de 2009, alterado pelo Decreto Nº 59.447, de 19 de agosto de 

2013, CONVOCA os candidatos aprovados e classificados no 
concurso em epígrafe, para as sessões de escolha de vagas, a 
serem realizadas em dias, hora e locais, adiante mencionados 

e baixa instruções. 
I. INSTRUÇÕES GERAIS 

1. A chamada para escolha de vagas obedecerá, rigorosamente, 
a ordem de CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1ª e 2ª OPÇÃO, 

Lista Geral e Lista Especial, por disciplina, em nível Regional – 
Diretoria de Ensino. 
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 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. Critérios para escolha de vagas aos candidatos portadores 
de deficiência, classificados na Lista Especial, nos termos 

do Capítulo VIII do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, 
no disposto no artigo 3º da Lei Complementar 932, de 8 de 

novembro de 2002 e no Decreto Estadual nº 59.591, de 14 de 
outubro de 2013: 

6.1. Serão reservadas 5% das vagas existentes aos candidatos 
portadores de deficiência, classificados na Lista Especial, 
considerando-se, para cada fração, o número inteiro subsequente; 

6.2. O número de cargos vagos a serem oferecidos aos 



candidatos da Lista Especial será correspondente ao cálculo de 

5% das vagas existentes na Diretoria de Ensino, conforme item 
2, Capítulo V das Instruções Especiais SE 02/2013. 

6.3. O candidato portador de deficiência concorrerá na Lista 
Geral e na Lista Especial, de acordo com a melhor classificação 

obtida em cada Lista; 
6.4. O candidato atendido na Lista Geral fica excluído da 
Lista Especial e vice-versa; 

6.5. O candidato que não comparecer, ou desistir da escolha 
de vaga pela Lista Especial, terá seus direitos exauridos nesta, 

concorrendo, apenas, na Lista Geral; 
6.6. Iniciada a sessão de escolha de vagas, será chamado, 

inicialmente, o 1º candidato da Lista Geral e em seguida o 1º 
candidato da Lista Especial, os demais candidatos com deficiência 
serão chamados a cada intervalo de 20 candidatos da 

Lista Geral . 
6.7. Quando a Diretoria de Ensino indicar a existência de 

cinco a dez cargos, o 2º cargo deverá ser oferecido ao candidato 
classificado na Lista Especial; 

6.8. Quando o número de candidatos classificados na 
Lista Especial não for suficiente para prover os cargos/vagas 
reservados, os restantes serão revertidos para os candidatos 

classificados na Lista Geral ; 
7. De acordo com o artigo 1º do Decreto Nº 59.448, de 19 

de Agosto de 2013, que altera o artigo 5º do Decreto nº 55.078, 
de 25 de novembro de 2009, o provimento de cargos de professor 

far-se-á sempre em Jornada Inicial de Trabalho Docente, 
caracterizando-se a vaga quando existirem aulas disponíveis da 
disciplina do cargo de ingresso em quantidade equivalente à da 

carga horária dessa jornada. No caso de o número de aulas disponíveis 
da disciplina do cargo não possibilitar a constituição da 

Jornada Inicial de Trabalho Docente, a vaga para ingresso poderá 
ser caracterizada em Jornada Reduzida de Trabalho Docente, a 

critério da administração. 
8. De acordo com item 8.1 – inciso XI, das Instruções 

Especiais SE nº 2/2013, a Diretoria de Ensino somente poderá 

convocar os candidatos classificados da 2ª opção, após esgotada 
totalmente a lista de convocados da 1ª opção, desde que 

não tenham sido aproveitados em vagas da sua primeira opção 
de região. 

9. O candidato que escolher vaga deverá providenciar os 
exames médicos constantes do item 7.2.3, Capítulo XII das Instruções 
Especiais SE 02/ 2013, e em momento oportuno, acessar 

o sistema GDAE para cadastramento e impressão da Guia de 
Perícia Médica de ingresso. 

10. Antes do início dos trabalhos, a equipe responsável 
fornecerá os esclarecimentos necessários para o decorrer da 

sessão de escolha. 
11. A relação de vagas disponíveis para o ingresso será 
publicada no Diário Oficial do Estado em 29/04/2014 e também 



estará disponível para consulta no site da Secretaria da Educação: 

“www.educacao.sp.gov.br“ e Fundação Carlos Chagas 
“www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/pebsp” 

12. 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. 
13. Na presente etapa de sessão de escolha de vagas estão 
sendo oferecidos 30.000 cargos, observada a reserva determinada 

em lei para os candidatos classificados na Lista Especial. 
14. Esgotados os cargos reservados, os candidatos excedentes, 

se houver, deverão aguardar próxima convocação para 
escolha de vaga. 

15. Havendo vagas remanescentes, no final de cada sessão 
de escolha de vaga serão chamados os candidatos retardatários 
do horário, na data da convocação, obedecida a ordem de 

classificação. 
II - LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA 

2. QUADRO DE CHAMADA 
Disciplina - Nº de cargos – Opção - Dia - Horário - N.º dos 

candidatos convocados 
ARTE - 4 cargos 
1ª opção- 5/5/2014- 09h- Lista Geral nº 2 ao 14 

BIOLOGIA- 5 cargos 
1ª opção- 5/5/2014- 09h- Lista Geral nº 9 ao 24 

CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS- 7 cargos 
1ª opção- 5/5/2014- 09h- Lista Geral nº 6 ao 28 

EDUCAÇÃO FÍSICA- 4 cargos 
1ª opção- 5/5/2014- 09h- Lista Geral nº 2 ao 14 
EDUCAÇÃO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA INTELECTUAL- 3 

cargos 
1ª opção- 5/5/2014- 09h- Lista Geral nº 3 ao 12 

FILOSOFIA- 11 cargos 
1ª opção- 5/5/2014- 09h- Lista Geral nº 6 ao 21 

FÍSICA - 7 cargos 
1ª opção- 5/5/2014- 09h- Lista Geral nº 8 ao 15 

GEOGRAFIA - 10 cargos 

1ª opção- 5/5/2014- 09h- Lista Geral nº 7 ao 30 
HISTÓRIA - 4 cargos 

1ª opção- 5/5/2014- 09h- Lista Geral nº 3 ao 15 
LÍNGUA INGLESA - 2 cargos 

1ª opção- 5/5/2014- 09h- Lista Geral nº 4 ao 10 
LÍNGUA PORTUGUESA - 12 cargos 
1ª opção- 5/5/2014- 09h- Lista Geral nº 9 ao 33 

MATEMÁTICA - 31 cargos 
1ª opção- 5/5/2014- 09h- Lista Geral nº 18 ao 62 

QUÍMICA - 8 cargos 
2ª opção- 7/5/2014- 09h- Lista Geral nº 1 ao 20 

SOCIOLOGIA - 11 cargos 
2ª opção- 7/5/2014- 09h- Lista Geral nº 1 ao 25 
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO PIRACICABA 
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Educação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
PROCESSO: 1286/0000/2011 (Apenso 2022/0000/2011) 

INTERESSADA: GESÂNEA JUSTINA CLEMENTINO - RG 
29.535.039 

ASSUNTO: Processo Administrativo Disciplinar 
(Procedimento Irregular de Natureza Grave) 

Com fundamento no Relatório 214/2014 de fls. 103/107, 
da 8ª Unidade da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, 
ABSOLVO GESÂNEA JUSTINA CLEMENTINO, portadora da cédula 

de identidade RG 29.535.039, Professor Educação Básica II, 
SQC-II-QM, cargo classificado na EE “Pedro de Mello”, designada 

Vice-Diretor de Escola na EE “Prof. Affonso José Fioravanti”, 
ambas localizadas no Município de Piracicaba e circunscritas na 

Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, do ilícito administrativo 
de Procedimento Irregular de Natureza Grave a ela imputado 
na Portaria de Enquadramento Inicial 1.053/2012, encartada às 

fls. 34/35 dos autos em análise. 
Destarte, o processo em menção ficará disponível à interessada 

para vistas e extração de cópias, independentemente 
de requerimento neste sentido. Aos advogados devidamente 

constituídos à fl. 43, é assegurado o direito de retirada dos 
autos da repartição, pelo prazo de 3 dias, mediante recibo, para 
manifestação. 

(Intime-se Dr. Wille Costa, OAB/SP 224.072). 
 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 28-4- 

2014 

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 JOSE PAULO ANDIA, 
RG 22851305, PEB II, DI 1, SQC-II-QM-SE, classificado na EE 

Prof Antonio de Mello Cotrim, em Piracicaba– Diretoria de 
Ensino Região de Piracicaba, para exercer as funções na mesma 
unidade escolar, no período de 07-04-2014 a 06-05-2014, no 

impedimento de Antonia Aparecida Godoy Simon, RG 8800896, 
em virtude de estar em gozo de Licença Prêmio. 

Admitindo com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 



500/74 e parágrafos 1º e 2º do artº 17 da LC 444/85, KATIA 

APARECIDA PEDROLLI DAVANZO, RG 16.337.902 para ocupar 
a função de Professor I-Eventual no ano de 1987, na EE Prof. 

Benedito Dutra Teixeira, em Charqueada. 
(Publicado para acerto de Vida Funcional) 

Dispensando com fundamento no inciso III do artº 35 
da LC 500/74 KATIA APARECIDA PEDROLLI DAVANZO, RG 
16.337.902, Professor I-ACT a partir de 20-10-1987. 

Publicado para acerto de vida funcional. 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portarias do Diretor de Escola, de 28-4-2014 
EE "Paulo Luiz Valério" 

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: José Paulo Andia, RG 22.851.305-4, Professor 
Educação Básica II, SQC-II-QM, 15 dias referente ao período 

de 13-02-2006 A 11-02-2011, Certidão 128/2011 - PULP 
554/0068/2011. 
EE Profº João Alves de Almeida 

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: 
Dalva Sanroman Bernardes, RG 23.866.559-8, Agente de 
Organização Escolar categoria O, SQF-I-QAE-SE, classificada 

na EE Profº João Alves de Almeida, 15 dias de auxílio-doença a 
partir de 22-04-2014 a 06-05-2014. 

EE "Prof Dr. João Chiarini" 

Prorrogando por 30 dias, nos termos do Inciso I, § 1º do 

artigo60 da Lei 1026/68 o prazo para exercício de: Jeferson 
Rodrigo Corrêa, RG 33.916.439-6 PEB II, Disciplina Geografia, 
Jornada Reduzida de Trabalho nesta Unidade Escolar, nomeado 

conforme Publicação D.O. em 07-02-2014. Posse em 04-04-2014. 

EE Dr. Antonio Pinto de Almeida Ferraz 

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: 

Elaine Cristina dos Santos, RG 45.167.487-X Professor 
Educação Basica II SQF-I-QM-SE, classificado na EE Dr. Antonio 

Pinto de Almeida Ferraz, 12 dias de auxílio doença a partir de 
14-04-2014. 

Despacho do Diretor de Escola, de 28-4-2014 
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 Professor Eduir Benedicto Scarpari 
597/2014 – Jose Roberto Negrisolo, RG 40.085.079 - 5, PEB 

II, SQC-II-QM-SE, acumula com Professor na E.M. Prof. Aracy de 
Moraes Terra, em Piracicaba. Acúmulo Legal. 

EE Comendador Luciano Guidotti 
598/2014 - Rosa Maria de Souza Campos, RG 9.939.697, 
PEB I, SQC-II-QM-SE, acumula com Professor de Educação Infantil 

junto a Prefeitura Municipal de Piracicaba. Acúmulo Legal. 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 28-4- 

2014 
EE “DR. ALFREDO CARDOSO” 

Retificando publicação de 25-04-2014 de Euridéia Ribeiro 
D’Assumpção Lourenço – RG 9.939.613 – onde se lê fruição de 

LP de 30 dias leia-se 15 dias. 
EE PROF. ABIGAIL DE AZEVEDO GRILLO 

Retificação do D.O. de 10-4-2014 
Na parte em que concedeu Licença Premio a Norma Regina 
Gasparini Barbosa, RG 6.272.036 

ONDE SE LÊ: “Certidão 2001/2008- PULP 391/0068/2002” 
LEIA-SE: Certidão 001/2008- PULP 070/0068/2003 
 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 

Portarias da Coordenadora, de 28-4-2014 

Transferindo, 

com fundamento nos artigos 54 e 55 da Lei Complementar 
180/78, a pedido, o interessado abaixo relacionado, para a 
Unidade mencionada: 

ANA PAULA LEISTNER, RG 25.073.959-8, Analista Administrativo, 
SQC-III-QSE, da Diretoria de Ensino – Região de 

Capivari, para a Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba 
(P.108/0044/2014). 

 

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- -Ben Hur da Cruz, RG 23290529, EE Vicente 

Luis Grosso, F/N=01-I a partir de 23-04-2014 -Karen Montahere 
Chiarini, RG 43178858, EE Jardim dos Manacas, F/N=01-I a 

partir de 24-04-2014 -Sara Silva Feitosa, RG 40857754, EE Pedro 
Moraes Cavalcanti, F/N=01-I a partir de 24-04-2014 -Professor 
Educação Básica II- -Patricia Andresa Giacomini, RG 27365182, 

EE Maria L.S.Cosentino-Profa, F/N=01-I a partir de 23-04-2014 

Contratando, nos termos do Artigo 13 do Decreto 54.682 

de 13-08-2009, para exercer a atividade de: -Agente de Organização 
Escolar- -Katiane Santos de Brito, RG 43229312, EE 



Aniger F.Maria Melillo-Dom, F/N=01-I no período de 24-04-2014 

até 23-04-2015 

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: -Agente de Organização Escolar- -Renan Viana de Mello, 

RG 41859490, F/N=01-I, EE Joao Sampaio-Dr, CTD.328/2014, 
Pub 05-04-2014, Vig 23-04-2014 -Professor Educação Básica II- 

-Ana Beatriz Pascarelli dos Santos, RG 25320218, F/N=01-I, EE 
Catharina C.Padovani-Profa, CTD.150/2014, Pub 11-02-2014, Vig 

15-04-2014 -Lais de Cassia Tranquilin, RG 34031270, F/N=01-I, 
EE Jose Martins de Toledo-Prof, CTD.233/2013, Pub 27-04-2013, 

Vig 16-04-2014 -Marcilio de Oliveira Lima, RG 3622339, F/ 
N=01-I, EE Helio Penteado Castro-Prof, CTD.57/2013, Pub 05-03- 
2013, Vig 23-04-2014 -Salusa Regina de Oliveira, RG 32436744, 

F/N=01-I, EE Maria L.S.Cosentino-Profa, CTD.326/2013, Pub 
13-08-2013, Vig 24-04-2014 - 


