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DECRETO Nº 60.449, 

DE 15 DE MAIO DE 2014 
Regulamenta os procedimentos relativos à realização 
de concursos públicos, no âmbito da 
Administração Direta e Autárquica do Estado e dá 
providências correlatas 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuições legais, 

Decreta: 

Artigo 1º – Os procedimentos relativos à realização de 
concursos públicos, no âmbito da Administração Direta e Autárquica 

do Estado, obedecerão às regras previstas neste decreto 
e às diretrizes e normas gerais fixadas pela Unidade Central de 
Recursos Humanos, da Secretaria de Gestão Pública. 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Artigo 2º – O concurso público é o procedimento pelo qual 

se dá a seleção de indivíduos mais capacitados para a investidura 
em cargo público de caráter efetivo ou emprego público de 

caráter permanente, norteado pelos princípios da: 
I – legalidade; 

II – impessoalidade; 
III – moralidade; 
IV – publicidade, e 

V – eficiência. 
CAPÍTULO II 

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CONCURSO 

PÚBLICO 
Artigo 3º – A abertura de concurso público, para fins de 
nomeação ou admissão, no âmbito da Administração Direta 

e das Autarquias, fica condicionada à expressa autorização 
governamental. 

Artigo 4º – A solicitação de autorização para abertura de 
concurso público deverá ser instruída, obrigatoriamente, com: 

I – justificativa fundamentada indicando: 
a) o perfil profissional esperado, indicando as principais 
funções a serem exercidas pelos futuros servidores ou empregados 

públicos; 
b) a pretendida alocação da força de trabalho, especificando 

as unidades de lotação; e, 
c) as necessidades das áreas que buscam suprir com a 

medida. 
II – denominação e quantidade de cargos ou empregos 
públicos a serem providos ou preenchidos, com a indicação dos 

respectivos vencimentos ou salários, e a jornada de trabalho; 
III – cálculo do acréscimo da despesa mensal e anual que 

a medida acarretará; 



IV – estimativa do impacto orçamentário-financeiro no ano 

em que os aprovados devem entrar em exercício e nos 2 (dois) 
anos subsequentes; 

V – indicação da origem das vagas oferecidas no certame, 
com respectivas datas de criação ou de vacância, e motivo da 

vacância; e, 
VI – reserva das vagas devidamente realizada no Sistema 
Único de Cadastro de Cargos e Funções-Atividades – SICAD, 

instituído pelo Decreto nº 50.881, de 14 de junho de 2006; 
VII – cópia da previsão de pedidos de abertura de concurso 

público ou aproveitamento de remanescentes, a que se refere o 
artigo 47 deste decreto. 

Artigo 5º – A solicitação devidamente instruída será encaminhada 
à Secretaria de Gestão Pública, por intermédio dos 
Secretários de Estado ou do Procurador Geral do Estado, para 

análise técnica da Unidade Central de Recursos Humanos. 
Artigo 6º – Após a manifestação da Secretaria de Gestão 

Pública, o processo será submetido à análise, quando for o caso, 
respectivamente, das Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento 

Regional e da Fazenda, visando: 
I – a comprovação das disponibilidades orçamentária e 
financeira para o suporte das despesas previstas; 

II – a comprovação do atendimento aos dispositivos legais 
vigentes, em especial os referentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias 

e à Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 
2000, no que se refere aos limites estabelecidos para despesas 

de pessoal. 
Artigo 7º – Após análises técnicas das Secretarias de Gestão 
Pública, Planejamento e Desenvolvimento Regional e da Fazenda, 

o pedido de autorização para abertura de concurso público 
será submetido à apreciação governamental, por intermédio 

da Casa Civil. 
Artigo 8º – A autorização governamental para abertura 

de concurso público terá validade pelo prazo de 1 (um) ano, a 
contar da data da publicação. 

CAPÍTULO III 

DO CONCURSO PÚBLICO 
Seção I 

Das Disposições Gerais 
Artigo 9º – A abertura de concurso público se dará por 
meio de publicação de edital contendo instruções especiais 
disciplinando o certame. 

Artigo 10 – O prazo de validade do concurso público será 
de no mínimo 06 (seis) meses e de no máximo 2 (dois) anos, 

contados a partir da data de homologação do certame, e poderá 
ser prorrogado[0] uma única vez por igual período. [0] 

Parágrafo único - A prorrogação do prazo de que trata o 
“caput” deste artigo será efetuada por ato do Titular do órgão 
ou entidade, com pelo menos 1 (um) mês de antecedência do 

encerramento do prazo de validade do concurso público. 



Seção II 

Da Comissão Especial de Concurso Público 
Artigo 11 – Precede a abertura do concurso público a constituição 
de Comissão Especial de Concurso Público, responsável 

por orientar e acompanhar o planejamento, a organização e a 
execução de cada concurso público, em todas as fases, ressalvados 

os casos de competência legal específica. 
§ 1º – A constituição da comissão de que trata o “caput” 

deste artigo será por meio de ato do Titular do órgão ou entidade. 
§ 2º – O Titular do órgão ou entidade poderá delegar a competência 
prevista no § 1º deste artigo à autoridade responsável 

pela unidade demandante. 

§ 3º – A comissão de que trata o “caput” deste artigo 

deverá: 
1. ser constituída por número ímpar de membros; 

2. contar com a representação de pelo menos um servidor 
da área de recursos humanos; 
3. contar com um presidente; 

4. contar com um suplente para cada membro da comissão. 
§ 4º – As atividades dos membros da comissão de que trata 

o “caput” deste artigo serão exercidas sem remuneração adicional 
e sem prejuízo das atribuições próprias de seus respectivos 

cargos ou empregos públicos. 
Artigo 12 – São atribuições da Comissão Especial de Concurso 
Público: 

I – acompanhar a execução do concurso público em todas 
as atividades; 

II – fazer publicar os editais referentes ao concurso público; 
III – traçar as diretrizes do concurso público, orientando o 

órgão responsável pela sua execução; 
Parágrafo único – O presidente da Comissão Especial de 
Concurso Público fica responsável por assinar os editais de 

concurso público e responder pela correta atuação da comissão 
e do órgão executor do certame. 

Seção III 

Do Edital de Abertura do Concurso Público 
Artigo 13 – O edital de abertura de concurso público 

deverá ter ampla divulgação, sendo veiculado, ao menos, pelos 
seguintes meios: 

I – Diário Oficial do Estado – DOE; 
II – site da Pasta ou Autarquia detentora do concurso; 
III – portal de concursos públicos do Estado de que trata o 

artigo 44 deste decreto. 
Artigo 14 – Deverão constar das instruções especiais 

do edital de abertura de inscrições, no mínimo, as seguintes 
informações: 

I – identificação da instituição realizadora do certame e do 
órgão ou entidade que o promove; 
II – menção à autorização governamental que possibilitou a 

realização do concurso público; 



III – denominação do cargo ou emprego público, a classe de 

ingresso e a remuneração inicial, discriminando-se as parcelas 
que a compõe; 

IV – quantitativo de cargos a serem providos ou empregos 
públicos a serem preenchidos; 

V – quantitativo de cargos ou empregos públicos reservados 
às pessoas com deficiência e critérios para nomeação ou admissão, 
nos termos da legislação em vigor; 

VI – lei de criação do cargo ou emprego público, e seus 
regulamentos; 

VII – perfil profissional desejado para as funções a serem 
exercidas; 

VIII – descrição das atribuições do cargo ou emprego público, 
nos termos da lei; 
IX – indicação dos pré-requisitos exigidos em lei para a 

posse no cargo ou para o exercício no emprego público; 
X – indicação precisa dos locais, horários e procedimentos 

de inscrição, bem como das formalidades para sua confirmação; 
XI – valor da taxa de inscrição, hipóteses de isenção e 

redução e orientações para a apresentação dos requerimentos 
de isenção e redução da taxa de inscrição, conforme legislação 
aplicável; 

XII – indicação da documentação a ser apresentada no ato 
de inscrição e quando da realização das provas, bem como do 

material de uso não permitido nesta fase; 
XIII – especificação quanto as modalidades de provas que 

compõem o concurso público; 
XIV– enunciação precisa das disciplinas das provas; 
XV – indicação das prováveis datas de realização das 

provas; 
XVI – número de etapas do concurso público, com indicação 

das respectivas fases, e seu caráter eliminatório, classificatório 
ou eliminatório e classificatório; 

XVII – existência e condições do curso de formação como 
etapa de concurso público, se for o caso; 

XVIII – parâmetros de aprovação nas provas que compõe 

o concurso público; 
XIX – menção ao fato de que haverá gravação em caso de 

prova oral ou defesa de memorial; 
XX – critério de aprovação e descrição detalhada da metodologia 

para classificação no concurso público; 
XXI – menção à perícia médica de ingresso, incluindo o 
rol de exames obrigatórios que deverão ser apresentados por 

ocasião desta perícia, quando for o caso; 
XXII – existência de sindicância da vida pregressa, exames 

psicotécnicos, comportamentais e outros, quando previstos 
em lei; 

XXIII – fixação do prazo de validade do concurso público e 
da possibilidade de sua prorrogação; e, 
XXIV – disposições sobre recursos administrativos nas 



etapas do concurso público. 

Parágrafo único – O diploma ou habilitação legal para 
nomeação ou admissão deve ser exigido na posse do cargo ou 

na convocação para a admissão no emprego público, ficando 
vedada esta exigência na inscrição para o concurso público. 

Seção IV 

Das Inscrições 
Artigo 15 – A inscrição para o concurso público deverá, 

preferencialmente, ser disponibilizada para realização por meio 
da internet. 
Artigo 16 – O período disponibilizado para a inscrição no 

concurso público não poderá ser inferior a 15 (quinze) dias. 

Artigo 17 – A inscrição do candidato poderá ser condicionada 

ao pagamento da taxa de inscrição fixada no edital, ressalvadas 
as hipóteses de isenção ou redução previstas em lei ou nas 

instruções especiais do edital de abertura do concurso público. 
CAPÍTULO IV 

DAS PROVAS 
Seção I 

Das Disposições Gerais 
Artigo 18 - O concurso público dar-se-á mediante aplicação 
de provas, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 

ou do emprego público. 
Parágrafo único – Quando houver previsão legal, o concurso 

público poderá contar com etapa de curso de formação. 
Artigo 19 – São modalidades de provas: 

I – objetiva; 
II – dissertativa; 

III – títulos; 
IV – oral; 
V – física; 

VI – psicotécnica ou psicológica; 
VII – investigação social e comprovação de idoneidade. 

Parágrafo único – O concurso público poderá ser composto 
por mais de uma modalidade de prova. 

Subseção I 

Da Prova Objetiva 
Artigo 20 – São formas de provas objetivas: 
I – prova de múltipla escolha; 

II – prova prática de habilidades operacionais ou técnicas. 
Parágrafo único – As instruções especiais do edital de abertura 

de concurso público deverá indicar o formato, os critérios de 
avaliação e aprovação da prova de habilidades técnicas prevista 

no inciso II do “caput” deste artigo. 
Subseção II 

Da Prova Dissertativa 
Artigo 21 – São formas de provas dissertativas: 
I – provas de questões com respostas abertas; 
II – provas de redação. 

Parágrafo único – As instruções especiais do edital de abertura 



do concurso público deverá informar claramente: 

1. o tipo de prova dissertativa; 
2. os critérios de avaliação. 

Subseção III 

Da Prova de Títulos 
Artigo 22 – A prova de títulos é composta por pontuação 

de títulos relacionados à formação e experiência profissional do 
candidato e deverá especificar: 

I – os critérios da pontuação a ser obtida pela apresentação 
de cada título; 
II – o número máximo de pontos a ser obtido nas provas 

de títulos. 

§ 1º – A avaliação dos títulos deverá seguir critérios objetivos 

e razoáveis, expressamente descritos no edital, de acordo 
com as atribuições e responsabilidades do cargo ou emprego 

público. 
§ 2º – Não serão aceitos títulos que não guardem relação 
com as atribuições do cargo ou emprego público em disputa. 

§ 3º – A nota da avaliação de títulos não poderá ter peso 
superior a 30% (trinta por cento) da nota total do concurso 

público. 
Artigo 23 - Fica expressamente proibido pontuar títulos de 

nível superior ou pós graduação para concurso público para 
cargo ou emprego público de nível médio ou inferior. 
Subseção IV 

Da Prova Oral 
Artigo 24 – A realização de prova oral só será admitida 
em casos específicos que este tipo de prova seja essencial para 

a boa seleção de candidatos aptos à assunção do cargo ou 
emprego público em questão. 

§ 1º – A realização da prova oral deverá ser devidamente 
fundamentada, demostrando, inequivocamente, a necessidade 

de sua realização. 
§ 2º – A prova oral será gravada em áudio e vídeo, com 
obrigatória entrega de cópia da respectiva prova ao candidato 

que a solicitar, mediante o pagamento das despesas de confecção 
da cópia, se exigido. 

§ 3º – É assegurado ao candidato surdo-mudo ou impossibilitado 
permanentemente de falar o direito de realizar a 

prova oral por meio de comunicação com intérprete oficial da 
instituição organizadora, utilizando a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) e os demais recursos de expressão a ela associados, 

desde que requeira a condição especial para prestação da prova 
em prazo indicado nas instruções especiais do edital de abertura 

do concurso público. 
Subseção V 

Da Prova Física 
Artigo 25 – A prova física exige a indicação no edital do tipo 
de prova, das técnicas admitidas e dos índices mínimos, especificados 

para candidatos e candidatas, necessários para aprovação. 



§ 1º – Os candidatos deverão apresentar, no momento da 

realização da prova física, laudo médico atestando as condições 
de saúde do candidato, autorizando a realização dos testes 

físicos elencados no edital. 
§ 2º – Os casos de alteração psicológica ou fisiológica 

temporários que impossibilitem a realização dos testes físicos ou 
diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados 
em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento 

diferenciado dos demais. 
Subseção VI 

Da Prova Psicotécnica ou Psicológica 
Artigo 26 – Serão aceitas provas psicotécnicas ou psicológias 

para cargos ou empregos públicos quando a lei assim 

exigir, com o intuito de identificar e inabilitar indivíduos cujas 
características psicológicas se mostrem incompatíveis com o 

desempenho das atividades inerentes ao posto em disputa. 
§ 1º – O exame de que trata o “caput” deste artigo será realizado 
por profissionais devidamente habilitados e com registro 

válido no Conselho Regional de Psicologia – CRP-SP. 
§ 2º – As avaliações das provas psicotécnicas ou psicológicas 

serão fundamentadas em critérios objetivos. 
Subseção VII 

Da Prova de Investigação Social e Comprovação de 

Idoneidade 
Artigo 27 – Serão aceitas provas de investigação social e 
comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e 

na vida privada para cargos ou empregos públicos quando a lei 
assim exigir, com o intuito de identificar e inabilitar indivíduos 

cujas características se mostrem incompatíveis com o desempenho 
das atividades inerentes ao posto em disputa. 
Seção II 

Do Conteúdo Programático 
Artigo 28 – O conteúdo programático deverá ser relevante 
para a atuação no cargo ou emprego público. 

Artigo 29 – O concurso público deverá contar com avaliação 

de conhecimentos básicos abordando, minimamente, os 

seguintes temas: 
I – Interpretação de texto; 
II – Noções de Administração Pública; 

III – Noções básicas de informática. 
§ 1º – Os conhecimentos básicos de que tratam este artigo 

deverão ser considerados observando-se o nível de complexidade 
do cargo ou emprego público a que se refere o concurso 

público. 
§ 2º – Este artigo não se aplica aos concursos públicos para 
cargos ou empregos públicos com exigência de escolaridade 

inferior ao de nível médio. 
Seção III 

Da Aprovação em Concurso Público 
Artigo 30 – Os critérios de aprovação em concurso público 



serão por: 

I – desempenho mínimo nas provas; ou 
II – desempenho mínimo nas provas e número máximo de 

aprovados, por fase ou no resultado final do certame. 
§ 1º – No caso de estabelecimento de número máximo de 

aprovados para fases intermediárias do concurso público, devese 
prever o percentual legal de reserva de vagas para candidatos 
com deficiência. 

§ 2º – Nenhum dos candidatos empatados na última classificação 
de aprovados será considerado reprovado. 

Artigo 31 – Os resultados das etapas do concurso público 
deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado e no Portal 

de Concursos Públicos do Estado de que trata o artigo 44 deste 
decreto. 
Artigo 32 – O candidato aprovado no concurso público, 

dentro do limite de vagas disponibilizado nas instruções especiais 
do edital de abertura do concurso público, terá garantida 

sua nomeação ou admissão dentro do prazo de validade do 
referido concurso. 

Parágrafo único – Aqueles aprovados além do número de 
vagas disponibilizadas no edital de abertura do concurso público, 
durante o prazo de validade do respectivo concurso, passarão 

a compor a lista de candidatos remanescentes. 
CAPÍTULO V 

Dos Recursos 
Artigo 33 – As instruções especiais do edital de abertura do 
concurso público deverão disciplinar os procedimentos e prazos 

para interposição de recursos administrativos relativos a todas 
as etapas do concurso. 

Artigo 34 – A instituição promotora do concurso público 
deverá disponibilizar, preferencialmente, sem prejuízo de outros 
meios que julgar pertinentes, sistema de elaboração de recursos 

pela internet, que permita ao candidato redigir e enviar seu 
recurso, com a funcionalidade de anexar arquivos magnéticos 

de texto ou figuras. 
Parágrafo único – Ao candidato que impetrar recurso deverá 

ser fornecido um número de protocolo. 
Artigo 35 – A resposta ao recurso do candidato deverá conter 
justificativa clara e objetiva, em relação aos principais argumentos 

utilizados pelo candidato recorrente, com fundamentação 
técnica da razão de provimento ou rejeição dos recursos. 

Artigo 36 - A decisão que anular ou alterar gabarito de 
questão objetiva acarretará novo cálculo da nota de todos os 

candidatos que realizaram a prova, independentemente de 
terem recorrido da questão. 
Artigo 37 – Deverão ser anuladas as questões: 

I – objetivas de múltipla escolha com nenhuma ou mais de 
uma resposta correta; 

II – com enunciado redigido de maneira obscura ou dúbia; 
III – com erro gramatical substancial, desde que tal erro 



possa induzir o candidato a erro em sua resposta; 

IV – que exigirem conteúdo programático não previsto 
no edital. 

Parágrafo único – Compete à Comissão Especial de Concurso 
Público a anulação de questões nos termos deste artigo. 

CAPÍTULO VI 

DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO 
Artigo 38 – O concurso público será homologado por ato 

do Titular das Secretarias de Estado, da Procuradoria Geral do 
Estado ou da Autarquia responsável pelo certame. 
Artigo 39 – Homologado o concurso público, o órgão ou 

entidade promotor convocará, quando for o caso, os candidatos 

para a escolha de vagas ou para anuência à nomeação, respeitada 

sempre a ordem de classificação. 
§ 1º – O candidato terá exauridos os direitos decorrentes da 

sua habilitação no concurso público quando verificada qualquer 
das seguintes hipóteses: 
1. se não escolher vaga; 

2. se não anuir à nomeação no cargo ou admissão no 
emprego público; 

3. se recusar expressamente a nomeação ao cargo ou 
admissão no emprego público; 

4. se, efetuada a escolha de vaga ou manifestada a anuência 
à nomeação, for nomeado e deixar de tomar posse no cargo. 
§ 2º - A convocação deverá ser realizada por publicação no 

Diário Oficial do Estado e por correio eletrônico indicado pelo 
candidato no momento da inscrição no concurso público. 

§ 3º – Excepcionalmente, a critério da Administração, o 
candidato que se enquadrar na situação a que alude o § 1º 

deste artigo poderá ser convocado novamente para escolha de 
vagas, após a manifestação de todos os candidatos aprovados, 
durante o prazo de validade do concurso público e obedecida a 

ordem de classificação. 
CAPÍTULO VII 

DOS REMANESCENTES 
Artigo 40 – São considerados remanescentes os candidatos 
aprovados em concurso público que, por conta de sua classificação, 

não foram convocados para nomeação ou admissão até 
o provimento ou preenchimento de todas as vagas indicadas no 

edital de abertura, durante o prazo de validade do respectivo 
concurso. 
Artigo 41 – Os candidatos remanescentes têm prioridade 

sobre candidatos de concursos supervenientes, no âmbito do 
mesmo órgão ou entidade, na convocação para nomeação ou 

admissão para o mesmo cargo ou emprego público, observadas 
as especificidades requeridas no edital de abertura do concurso 

público. 
Parágrafo único - Nos casos de concursos públicos regionalizados, 
a regra prevista no “caput” deste artigo deverá ser 

aplicada no âmbito regional. 



Artigo 42 – Fica autorizado o aproveitamento de remanescentes 

de concursos públicos, com prazo de validade em 
vigor, para provimento de cargos entre órgãos da Administração 

Direta. 
Parágrafo único – O aproveitamento de que trata o “caput” 

deverá observar os seguintes critérios: 
1. maior tempo da homologação do concurso público; 
2. aderência das especificidades requeridas no edital de 

abertura do concurso público; 
3. autorização do órgão detentor do concurso público para 

a convocação dos candidatos. 
Artigo 43 – Os pedidos de autorização para aproveitamento 

de remanescentes deverão seguir os mesmos procedimentos 
definidos nos artigos 3º a 8º e 39 deste decreto. 
CAPÍTULO VIII 

DO PORTAL DE CONCURSOS PÚBLICOS DO ESTADO 
Artigo 44 – Fica a Unidade Central de Recursos Humanos, 
da Secretaria de Gestão Pública, responsável pela implantação 

e manutenção do Portal de Concursos Públicos do Estado, a ser 
disponibilizado na rede mundial de computadores. 

Artigo 45 – O Portal de Concursos Públicos do Estado 
deverá contar com a relação de todos os concursos públicos, no 

âmbito da Administração Direta e Autárquica, disponibilizando: 
I – a relação dos concursos públicos com prazo de validade 
em vigor; 

II – os editais referentes aos concursos públicos; 
III – informações detalhadas de prazos e etapas dos concursos 

públicos; 
IV – outras informações relevantes que forneçam total 

transparência e facilidade de acesso aos dados aos cidadãos 
interessados em ingressar na Administração Pública Estadual. 
Parágrafo único - A Unidade Central de Recursos Humanos 

expedirá instruções para orientar sobre os procedimentos necessários 
para a implantação e manutenção do Portal de Concursos 

Públicos do Estado. 
CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Artigo 46 - O artigo 7º do Decreto nº 59.591, de 14 de outubro 
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Artigo 7º – Os candidatos com deficiência serão convocados 
a ocupar a 5ª (quinta), 30ª (trigésima), 50ª (quinquagésima), 
70ª (septuagésima) vagas do concurso público, e assim sucessivamente, 

a cada intervalo de 20 (vinte) cargos providos ou 
empregos públicos preenchidos, em observância ao disposto na 

Lei Complementar nº 683, de 18 de setembro de 1992, alterada 
pela Lei Complementar nº 932, de 08 de novembro de 2002. 

§ 1º - Fica dispensada a observância da regra de convocação 
disposta no “caput” deste artigo ao candidato cuja 
classificação na lista geral for mais benéfica para seu ingresso 

no serviço público. 



§ 2º - No caso de convocação de candidato nos termos 

do §1º deste artigo, o próximo candidato da lista especial será 
convocado a ocupar a posição do intervalo seguinte, dentre 

aquelas estabelecidas no “caput” deste artigo, em observância 
ao princípio da proporcionalidade. 

§ 3º - Em havendo mais de um candidato com deficiência 
classificado em um mesmo intervalo, em virtude de suas classificações 
na lista geral, fica dispensada a observância da reserva 

de vagas no respectivo intervalo e nos seguintes, até que esta 
volte a se fazer necessária em razão da proporcionalidade. 

§ 4º - A regra de nomeação ou admissão dos candidatos 
com deficiência descrita neste artigo aplica-se individualmente 

a cada região nos casos de concursos públicos regionalizados.”. 
(NR) 
Artigo 47 – As Secretarias de Estado, a Procuradoria Geral 

do Estado e as Autarquias, por intermédio de seus respectivos 
órgãos setoriais de recursos humanos, deverão encaminhar, 

até 30 de abril de cada ano, previsão de pedidos de abertura 
de concurso público e aproveitamento de remanescentes do 

ano subsequente à Unidade Central de Recursos Humanos, da 
Secretaria de Gestão Pública, contendo minimamente: 
I – previsão quantitativa da necessidade de pessoal, indicando 

as classes e carreiras; 
II – estudo indicando e motivando a necessidade de pessoal; 

III – custo projetado para atender a medida. 
§ 1º – Os pedidos de autorização para abertura de concurso 

público e aproveitamento de remanescentes ficam condicionados 
à previsão apresentada nos termos do “caput” deste artigo. 
§ 2º – O envio da previsão de necessidade de pessoal 

poderá ser em formato digital com vistas à economia processual. 
§ 3º – A Unidade Central de Recursos Humanos, da Secretaria 

de Gestão Pública, poderá expedir normas complementares 
para cumprimento do disposto neste artigo. 

Artigo 48 – Aplica-se o disposto neste decreto para preenchimento 
de funções-atividades no âmbito das autarquias. 

Artigo 49 – Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário, em especial 
o Decreto nº 21.872, de 6 de janeiro de 1984. 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
Artigo 1º – As comissões de concurso público instituídas 
até a data de publicação deste decreto ficam mantidas na sua 

composição original. 
Artigo 2º – O portal de que trata o artigo 44 deste decreto 

deverá entrar em operação em até 180 (cento e oitenta) dias 
após a publicação deste decreto. 
Artigo 3º – Os editais de concursos públicos já aprovados 

pelo Coordenador da Unidade Central de Recursos Humanos, 
da Secretaria de Gestão Pública, nos termos inciso VII, do artigo 

43, do Decreto nº 51.463, de 1º de janeiro de 2007, com nova 
redação dada pelo Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, 



e os já publicados até a data de publicação deste decreto serão 

considerados válidos para todos os fins. 
Artigo 4º – As solicitações de autorização governamental 

para abertura de concurso público publicadas nos anos de 
2011 a 2013, terão validade de 1 (um) ano, a contar da data de 

publicação deste decreto. 
Palácio dos Bandeirantes, 15 de maio de 2014 
GERALDO ALCKMIN 
Mônika Carneiro Meira Bergamaschi 

Secretária de Agricultura e Abastecimento 
Nelson Luiz Baeta Neves Filho 

Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
Marcelo Mattos Araujo 

Secretário da Cultura 
Herman Jacobus Cornelis Voorwald 

Secretário da Educação 
Mauro Guilherme Jardim Arce 

Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos 
Andrea Sandro Calabi 

Secretário da Fazenda 
Marcos Rodrigues Penido 

Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria 
da Habitação 
Saulo de Castro Abreu Filho 

Secretário de Logística e Transportes 
Eloísa de Sousa Arruda 

Secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania 
Rubens Naman Rizek Junior 

Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria 

do Meio Ambiente 
Rogerio Hamam 

Secretário de Desenvolvimento Social 
Julio Francisco Semeghini Neto 

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional 
David Everson Uip 

Secretário da Saúde 
Fernando Grella Vieira 

Secretário da Segurança Pública 
Lourival Gomes 

Secretário da Administração Penitenciária 
Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes 

Secretário dos Transportes Metropolitanos 
Tadeu Morais de Sousa 

Secretário do Emprego e Relações do Trabalho 
José Auricchio Junior 

Secretário de Esporte, Lazer e Juventude 
Ricardo Achilles 

Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria 



de Energia 
Waldemir Aparício Caputo 

Secretário de Gestão Pública 
Claudio Valverde Santos 

Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da Secretaria 
de Turismo 
Linamara Rizzo Battistella 

Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
Edson Aparecido dos Santos 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 15 de maio de 2014. 
 

Educação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Despachos do Secretário, de 15-5-2014 
Protocolado: 86/0001/2009 

Interessado: CPP 
Assunto: Afastamento 
Diante dos elementos de instrução que constam dos autos 

e atendidas as disposições do artigo 69 da Lei 10.261, de 28 de 
outubro de 1968, autorizo o afastamento de docentes da rede 

estadual de ensino para no dia 30 de maio de 2014 participarem 
das atividades promovidas pelo Centro do Professorado 

Paulista - CPP: 
- “A construção coletiva do Plano de Carreira dos Profissionais 
da Educação" 

Protocolado: 1478/0001/2009 
Interessado: APASE 

Assunto: Afastamento 
Diante dos elementos de instrução que constam dos autos 

e atendidas as disposições do artigo 69 da Lei 10.261, de 28 de 
outubro de 1968, autorizo o afastamento de Supervisores de 
Ensino para no dia 30 de maio de 2014, participarem do evento 

promovido pelo Sindicato dos Supervisores de Ensino do Magistério 
Oficial do Estado de São Paulo - APASE: 

- Encontro de Supervisores Conselheiros e Diretores da 
APASE para debate de temas pedagógicos, profissionais e sindicais 

para o triênio 2014-2017. 
Protocolado: 1479/0001/2009 
Interessado: AFUSE 

Assunto: Afastamento 
Diante dos elementos de instrução que constam dos autos 

e atendidas as disposições do artigo 69 da Lei 10.261, de 28 de 
outubro de 1968, autorizo o afastamento de servidores públicos 

estaduais do QAE e do QSE para no dia 30 de maio de 2014 participarem 
do evento promovido pelo Sindicato dos Funcionários 
e dos Servidores da Educação do Estado de São Paulo - AFUSE: 

- Congresso Regional 
 

DIRETORIAS DE ENSINO 



DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, 

de 15-5-2014 

Declarando Constituída, de acordo com o Decreto nº 
52.344, de 09/11/2007, a Resolução SE nº 66/2008, e a Resolução 

SE nº 79/2008, a Comissão Especial de Avaliação do 
Desempenho da E.E. “Vicente Luís Grosso” jurisdicionada a esta 

Diretoria de Ensino: 
Pedro Eduardo Lopes - RG 22.574.743-1 - CPF 115.441.178- 

84 - Função: Diretor de Escola - Presidente 
Ester Helena Borba H. Palmeira - RG 6.919.377-0 - CPF 
866.225.878-68 - Cargo: PEB II 

Sandro do Nascimento Barbosa – RG 16.797.489 – CPF 
067.894.268-41 – Cargo: PEB II 

Retificação do D.O. de 1º-5-2014 
Nas Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 30-4- 
2014, Declarando Constituída, de acordo com o Decreto nº 

52.344, de 09/11/2007, a Resolução SE nº 66/2008 e a Resolução 
SE nº 79/2008, a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho 

a E.E. Prof. Jethro Vaz de Toledo jurisdicionada a esta 
Diretoria de Ensino: Onde se lê: Maria Elisa Cancian de Souza, 
RG 13.680.297, CPF 021.729.908-3, leia-se: Maria Elisa Cancian 

de Souza, RG 13.680.297, CPF 021.729.908-33. 

 

COORDENADORIA DE GESTÃO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Portaria da Coordenadora, de 15-5-2014 

Convocando os profissionais abaixo relacionados para a 
Orientação Técnica “Aprimoramento Linguístico Para Professores 

de Alemão com Aulas Atribuídas no CEL”, nos termos do artigo 
8º, da Resolução SE 58/2011, alterada pela Resolução SE 43, 
de 12/04/2012. 

Público Alvo: Professores de alemão com aulas atribuídas 
no CEL. 

DIRETORIA DE ENSINO: Araraquara (1), Assis (2), Avaré (1), 

Carapicuíba (4), Centro (2), Guaratinguetá (3), Itu (1), Leste 1 (1), 

Leste 3 (1), Leste 5 (1), Marília (1), Norte 2 (1) , Piracicaba (1), 
Ribeirão Preto (1), São Bernardo do Campo (4), São Carlos (2), 
São José dos Campos (2), São Vicente (1), Sorocaba (5), Sul 2 (1), 

Sul 3 (2), Sumaré (1), Votorantim (1). 
Dias: 28 e 29/05/2014 - Horário: das 8h30 às 17h30 

Local: Goethe Institut. 
Rua: Lisboa, 974 – Pinheiros – São Paulo/SP. 

Programa: 808 
Ação: 6175 
Diária/Transporte - responsabilidade das Diretorias de Ensino. 

(Capacitação 142/2014). 

 

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

 



Diário Oficial Poder Executivo - Seção II 

sexta-feira, 16 de maio de 2014 
 

Educação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Resoluções, de 15-5-2014 

Declarando Confirmados, no cargo de Supervisor de 
Ensino, SQC-II-QM, conforme o que dispõe o Decreto nº 52.344, 

de 09 de novembro de 2007, que disciplina o Estágio Probatório 
dos integrantes do Quadro do Magistério, os interessados abaixo 

relacionados, nomeados, em caráter efetivo, por Decreto de 
28, publicado em 30/12/2008, por terem completado satisfatoriamente 
o período de estágio probatório: 

Diretoria de Ensino - Região PIRACICABA 
Simone Helena Pessutti Colpas, RG 13914078 

Susel Cabrera Machado Alves, RG 12742691 
 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 15-5- 

2014 

Designando, com Fundamento no Inciso III do Artigo 64 

Da Lei Complementar 444/85, Combinado com o § 3º Do Artigo 
3º Da Lei Complementar 1.164/2012, com Redação Dada pela 

Lei Complementar 1.191/2012, para o Exercício de Atividades 
Docentes, em Regime de Dedicação Plena e Integral, na Escola 
Estadual do Programa Ensino Integral, na Unidade Abaixo, O(S) 

Servidor(Es) A Seguir Identificado(S), a Partir Da(S) Data(S) 
Mencionada(S): 

A Partir de 14-05-2014 
EE Prof Adolpho Carvalho, em Piracicaba 

Sandra Aparecida Oriani Fassio, RG 17498319, DI 1, Professor 
Educação Básica II, SQC-II-QM, Classificado na EE Profª 
Maria L. S. Cosentino, em Piracicaba, Diretoria de Ensino-Região 

de Piracicaba, Fazendo Jus À Jornada Integral de Trabalho 

Docente. 

Exonerando, com Fundamento no Artº 58, Inciso I - § 
1º - Item I da Lei Complementar 180/78, a Partir de 12-05-2014 

Bruna Henrique Albuquerque, RG 47911178, do Cargo de 
PEB II, DI 1, SQC-II-QM, Disciplina de Geografia, da EE Edson 
Rontani, em Piracicaba, para Qual Foi Nomeada por Decreto de 

06, Publicado em 07-02-2014. 

Exonerando, com Fundamento no Artº 58, Inciso I - § 

1º - Item I da Lei Complementar 180/78, a Partir de 13-05-2014 
Thais Gonsales Soares, RG 43478005, do Cargo de PEB II, DI 

1, SQC-II-QM, Disciplina de História, da EE Prof Helio Penteado 
de Castro, em Piracicaba, para Qual Foi Nomeada por Decreto de 
06, Publicado em 07-02-2014. 

Considerando Admitido para Fins de Regularização de 
Vida Funcional e A Vista da Documentação Arquivada no Prontuário 



da Interessada, para Ministrar Classes E/Ou Aulas Nas Funções 

Atividades Mencionadas ao Servidor Abaixo Relacionado: 
Elisabete de Morais, RG 12651228, Exercendo a Função de 

Professor III – Act a Partir de 03-11-1980, na EEPG Prof. Pedro 
Crem Filho, em Charqueada. 

Elisabete de Morais, RG 12651228, Exercendo a Função de 
Professor II – Eventual no Período de 18 A 29-01-1982, na EEPG 
Francisca Elisa da Silva. 

Elisabete de Morais, RG 12651228, Exercendo a Função de 
Professor III – Act no Período de 01-04-1982 A 25-11-1982 Na 

EEPG Sud Mennucci, em Piracicaba. 
Elisabete de Morais, RG 12651228, Exercendo a Função de 

Professor III – Act a Partir de 07-02-1983, Conforme Portaria de 
Admissão 17/83. 

Considerando Dispensado para Fins de Regularização de 

Vida Funcional e A Vista da Documentação Arquivada no Prontuário 
da Interessada, para Ministrar Classes E/Ou Aulas Nas Funções 

Atividades Mencionadas ao Servidor Abaixo Relacionado: 
Elisabete de Morais, RG 12651228, da Função de Professor 

III – Act a Partir de 16-01-1981. 
Elisabete de Morais, RG 12651228, da Função de Professor 
III – Act a Partir de 16-02-1987, Conforme Portaria de Dispensa 

750/87. 

Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 

de 15-5-2014 
Núcleo de Frequência e Pagamento 

Averbando a Certidão de Licença – Prêmio, Nos Termos 
dos Artigos 209 E 214 Da Lei 10.261/68, Nova Redação Dada 

pela LC 1.048/2008 Aos Funcionários das Respectivas Unidades 
Escolares, Abaixo Identificados, 90 Dias de Licença Prêmio a que 

Faz Jus, Referente ao Período Aquisitivo Mencionado: 
EE João Guidotti 
Luis Claudio Forti, RG 23908035-X, Agente de Organização 

Escolar - SQC – III – QAE, PULP 885/0068/2009, Certidão 
81/2014, Período 29-04-2009 A 27-04-2014. 

Apostila do Dirigente Regional de Ensino, de 15-5- 

2014 

Declarando que, em cumprimento a Decisão Judicial e 
como determina a Obrigação de Fazer 6442, constantes no 

Processo Judicial 0015634-62.2009.8.26.0053 - 14ª V.F.P, PJ/F 
1198/2009, encabeçada por IRIS TEREMUSSI BRIT E OUTROS, a 

interessada abaixo faz jus ao “Recálculo da sexta-parte sobre 
todas as parcelas que compõem os vencimentos/proventos, 
salvo as eventuais, nos termos do art. 129 da Constituição 

Estadual, a partir de 05/10/89 ou a partir de quando completou 
o tempo aquisitivo, se posterior a essa data, observada a prescrição 

quinquenal”. 
Cacilda Almeida Tullio de Agostino, RG 3.431.985, Professor 

III, SQC-II-QM-SE, da EEPG. Dr. João Conceição, em Piracicaba. 
Vigência da Sexta Parte em 01-11-1989. 



(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 

prevalecendo as apostilas já publicadas). 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 15-5- 

2014 

Retificando D.O. de 26-03-1991, que aposentou Cacilda 
Almeida Tullio de Agostino, RG 3.431.985, Professor III, 
SQC-II-QM-SE, da EEPG. Dr. João Conceição, em Piracicaba, 

em virtude de Decisão Judicial e como determina a Obrigação 
de Fazer 6442, constante no Processo Judicial 0015634- 

62.2009.8.26.0053 - 14ª V.F.P, PJ/F 1198/2009, encabeçada 
por IRIS TEREMUSSI BRIT E OUTROS, a interessada faz jus ao 
“Recálculo da sexta-parte sobre todas as parcelas que compõem 

os vencimentos/proventos, salvo as eventuais, nos termos do art. 
129 da Constituição Estadual, a partir de 05/10/89 ou a partir de 

quando completou o tempo aquisitivo, se posterior a essa data, 
observada a prescrição quinquenal”. 

Retificando o D.O. de 15-05-2014 em nome de DOMINGOS 
SILVA SOUZA, RG 18406798, PEB II, SQF-I-QM, em que designou 
para exercer atividades docentes no Programa de Ensino Integral 

da EE Jardim Gilda: 
Onde se lê: a partir de 11-05-2014 

Leia-se: a partir de 12-05-2014. 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portarias do Diretor de Escola, de 15-5-2014 
EE PROF. HÉLIO PENTEADO DE CASTRO 

Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 
8.213 de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto 

UCRH/CAF - 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 
e republicado no D.O. de 29-11-2008, o interessado abaixo 

relacionado: 
ELISANGELA SILVIA MARTINS MARQUES, RG 42.479.742-2, 
PEB II, SQF-I-QM-SE, classificado na EE Prof. Hélio Penteado de 

Castro,15 dias de auxílio-doença no período de 13-05-2014 a 
27-05-2014. 

EE PROFº. MANASSÉS EPHRAIN PEREIRA 

Prorrogando o exercício por 30 dias, a partir de14/05/2014 
nos termos do parágrafo 1º, Inciso I do artigo 60 da Lei 10261/68, 

a pedido de FABIO DE SOUZA FIDELIS, RG 19.669.295-7, CPF 
174076678-45 com data final em 12-06-2014. Publicando para 

acerto de vida funcional. 
EE AUGUSTO MELEGA 

Designando, nos termos do artigo 5º da LC 836, de 30-12- 
1997, o interessado abaixo identificado para, a partir da data 
especificada, exercer as atribuições do Posto de Trabalho destinado 

às funções de PROFESSOR COORDENADOR correspondente 
aos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio: 

A partir de 16-05-2014 
EE Augusto Melega, em Piracicaba. 

MARCIA CRISTINA MONTAGNARI FERRARI, RG 16883993, 



DI 1, Professor Educação Básica II, SQF-I-QM, classificado na EE 

Bairro Santo Antonio, em Piracicaba, Diretoria de Ensino-Região 
de Piracicaba, fazendo jus à carga horária de 40 horas semanais 

de trabalho. 
EE "PROF DR. JOÃO CHIARINI" 

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: MARLY PIMENTA - RG 12.375.381, Secretário de 

Escola -SQC-III-QAE, 15 dias referente ao período de 30-05-2003 
a 27-05-2008, Certidão 129/20008-PULP 657/0068/2008. 

EE "PROF DR. JOÃO CHIARINI" 

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: LAIRCE CORREIA DE CAMARGO - RG 13.342.605, 
Agente de Organização Escolar -SQC-III-QAE, 15 dias referente 

ao período de 16-09-2002 a 14-09-2007, Certidão 217/2008- 
PULP 942/1802/1997. 

EE.PROFª AVELINA PALMA LOSSO 

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 

relacionada: 
SILVIA MARIA BACCHIN, RG 16.342.183, PEB I, SQF-I-QMSE, 

Categoria “O” classificado na EE.Profª Avelina Palma Losso, 
2 dias de auxílio-doença a partir de 05-04-2014 A 06-05-2014. 
SILVIA MARIA BACCHIN, RG 16.342.183, PEB I, SQF-I-QMSE, 

Categoria “O” classificado na EE.Profª Avelina Palma Losso, 
5 dias de auxílio-doença a partir de 07-05-2014 A 11-05-2014. 

Despacho do Diretor de Escola, de 15-5-2014 
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 PEDRO DE MELLO 
614/2014 - LEONICE PEREIRA DOMINGUES MARCELINO, 

RG 28.986.777, PEB II, SQF-I-QM-SE, acumula com PEB II, CAT 
O, na mesma Unidade Escolar. Acúmulo Legal. 

 

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- -Ana Clara Furlan, RG 47446643, EE Pedro Crem 

Filho-Prof, F/N=01-IV a partir de 12-05-2014 -Marco Aurelio 
Aude, RG 37245320, EE Pedro Crem Filho-Prof, F/N=01-IV a partir 

de 13-05-2014 -Tais Zanatta, RG 24322716, EE Pedro Crem 



Filho-Prof, F/N=01-IV a partir de 12-05-2014 -Professor Educação 

Básica II- -Cassia Lina Mota dos Santos, RG 43783375, EE 
Manasses Ephrain Pereira-Pf, F/N=01-I a partir de 12-05-2014 - 


