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Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, 

de 26-6-2014 
O Dirigente Regional de Ensino, conforme o Decreto 
7.510/76, alterado pelo Decreto 39.902/95 e pela Resolução SE 
76/95, com fundamento na Deliberação CEE 10/97, Deliberação 

CEE 01/99, alterada pela Deliberação CEE 10/00 e à vista do 
Processo 402/0068/2003, expede a presente Portaria: 

Artigo 1º - Fica aprovado Regimento Escolar da Escola da 
Saúde de Piracicaba - ESAUP, à Rua José Ferraz de Carvalho, 

776, Centro, Piracicaba, SP, mantida pela Escola da Saúde de 
Piracicaba S/S Ltda., CNPJ 05.705.145/0001-01. 
Artigo 2º - A Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba, 

responsável pela supervisão do estabelecimento de ensino, 
zelará pelo fiel cumprimento das normas contidas no Regimento 

Escolar, objeto desta Portaria. 
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

Comunicado 
Tendo em vista que o Secretário de Estado da Educação 
homologou a Deliberação CEE nº 126/2014, conforme Resolução 
SEE de 13/6/2014, publicada no D.O. de 14/6/14, Seção I, Páginas 

21, 22 e 23, republicamos, na íntegra, a Deliberação CEE nº 
111/2012, que Fixa Diretrizes Curriculares Complementares para 

a Formação de Docentes para a Educação Básica nos Cursos 
de Graduação de Pedagogia, Normal Superior e Licenciaturas, 

oferecidos pelos estabelecimentos de ensino superior vinculados 
ao sistema estadual, com as alterações introduzidas pela Deliberação 

CEE nº 126/2014. (25-6-2014). 

DELIBERAÇÃO CEE n° 111/2012 
Fixa Diretrizes Curriculares Complementares para a Formação 

de Docentes para a Educação Básica nos Cursos de 
Graduação de Pedagogia, Normal Superior e Licenciaturas, 

oferecidos pelos estabelecimentos de ensino superior vinculados 
ao sistema estadual 

O Conselho Estadual de Educação de São Paulo, no uso de 
suas atribuições, em conformidade com o disposto no inciso 
XIX do artigo 2º, da Lei Estadual Nº 10.403/1971, com fundamento 

no inciso V, art. 10 e inciso II, art. 52 da Lei 9394/96, e 
considerando as alterações aprovadas na Deliberação 126/2014 

e o que consta nas Indicações CEE nº 78/2008, nº 112/2012 e 
nº 127/2014, 

DELIBERA: 



TÍTULO I 

DA FORMAÇÃO DOCENTE 
Art. 1º - A formação de docentes para a educação básica farse- 

á nos Cursos de Pedagogia, Normal Superior e de Licenciatura 
de acordo com o que dispõem as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Licenciatura, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 
em nível superior, e nos termos desta Deliberação. (NR) 

Art. 2º - Para os fins da formação de docentes, a educação 
básica será dividida em quatro etapas, a saber: 

I - educação infantil; 
II - anos iniciais do ensino fundamental 

III - anos finais do ensino fundamental 
IV – ensino médio 
Art. 3º – A formação de professores poderá ser feita num 

mesmo curso para: 
I – educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, 

compreendendo do 1º ao 5º ano; (NR) 
II – anos finais do ensino fundamental, compreendendo do 

6º ao 9º ano, e ensino médio. 
Parágrafo único – REVOGADO. 
CAPÍTULO I 

DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E 
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (NR) 

Art. 4º - A carga total dos cursos de formação de que trata 
este capítulo terá, conforme a legislação em vigor, no mínimo 

3.200 (três mil e duzentas) para o Curso de Pedagogia e 2.800 
(duas mil e oitocentas) horas para o Curso Normal Superior, 
assim distribuídas: 

I – 800 (oitocentas) horas para formação científico-cultural; 
II - 1.600 (mil e seiscentas) horas para formação didáticopedagógica 

específica para a educação infantil e anos iniciais do 
ensino fundamental; (NR) 

III - 400 (quatrocentas) horas para estágio supervisionado; 
IV – 400 (quatrocentas) horas do Curso de Pedagogia para 

a formação de docentes para as demais funções previstas na 

Resolução CNE/CP n. 01/2006. 
Art. 5º - A formação científico-cultural tem por objetivo 

ampliar e aprofundar conhecimentos relativos a áreas relacionadas 
ao trabalho pedagógico na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental e incluirá no currículo: (NR) 
I – estudos da Língua Portuguesa falada e escrita, da 
leitura, produção e utilização de diferentes gêneros de textos, 

indispensáveis para o trabalho em sala de aula e para o registro 
e comunicação de sua experiência docente; 

II – estudos de Matemática necessários tanto para as atividades 
de ensino como para o uso e produção de indicadores e 

estatísticas educacionais; 
III- estudos de História sobre a constituição das grandes 
divisões sócio-políticas tanto do Brasil como do mundo globalizado; 



IV – estudos de Geografia, indispensáveis para o trabalho 

em sala de aula, que propiciem a compreensão da presença e 
do papel da natureza e sua relação com a ação dos indivíduos e 

grupos sociais na construção do espaço geográfico; 
V – estudos de Ciências Naturais incluindo a compreensão 

da evolução da vida, do corpo humano e seu crescimento, da 
saúde e da doença; 
VI - utilização das Tecnologias da Comunicação e Informação 

(TICs) como recurso pedagógico e para o desenvolvimento 
pessoal e profissional; (NR) 

VII – ampliação e enriquecimento geral incluindo experiências 
curriculares diversificadas que propiciem acesso, conhecimento 

e familiaridade com linguagens culturais, artísticas, 
corporais e científicas, indispensáveis para o trabalho em sala 
de aula. (NR) 

Art. 6º - A formação didático-pedagógica compreende um 
corpo de conhecimentos educacionais, pedagógicos e didáticos 

com o objetivo de garantir aos futuros professores de pré- escola 
e dos anos iniciais do ensino fundamental competências especificamente 

voltadas para a prática da docência e da gestão 
do ensino: 
I - compreensão da História da Educação e da evolução 

sócio-filosófica das ideias pedagógicas; (NR) 
II - conhecimentos de Psicologia do Desenvolvimento 

e Aprendizagem para compreensão das características do 
desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e físico de crianças e 

pré-adolescentes; (NR) 
III - conhecimento do sistema educacional brasileiro e sua 
evolução histórica, para fundamentar uma análise crítica da 

educação escolar no país, bem como para entender o contexto 
no qual vai exercer sua prática docente; (NR) 

IV – conhecimento e análise das diretrizes curriculares e 
currículos, nacionais, estaduais e municipais, para a educação 

infantil e o ensino fundamental; (NR) 
V – domínio dos fundamentos da Didática e das Metodologias 

de Ensino próprias dos conteúdos a serem ensinados, 

considerando o desenvolvimento dos alunos; (NR) 
VI – domínio das especificidades da gestão pedagógica na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, 
com especial ênfase à construção do projeto pedagógico da 

escola, à elaboração dos planos de trabalho anual e os de 
ensino; (NR) 
VII - domínio da gestão do ensino e da aprendizagem, e do 

manejo de sala de aula, de modo a motivar os alunos e dinamizar 
o trabalho de sala de aula; (NR) 

VIII - conhecimento, elaboração e aplicação de procedimentos 
de avaliação que subsidiem processos progressivos de 

aprendizagem e de recuperação contínua; (NR) 
IX – conhecimento, interpretação e utilização na prática 
docente de indicadores e informações contidas nas avaliações 



do desempenho escolar realizadas pelo Ministério da Educação 

e pela Secretaria Estadual de Educação. (NR) 
Art. 7º - O estágio supervisionado obrigatório, previsto no 

inciso III do art. 4º , deverá incluir no mínimo: 
I – 200 (duzentas) horas de estágio na escola, compreendendo 

o acompanhamento do efetivo exercício da docência na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental e 
vivenciando experiências de ensino, na presença e sob supervisão 

do professor responsável pela classe na qual o estágio está 
sendo cumprido e sob orientação do professor da Instituição de 

Ensino Superior; (NR) 
II – 200 (duzentas) horas dedicadas às atividades de 

gestão do ensino, na educação infantil e nos anos iniciais do 
ensino fundamental, nelas incluídas, entre outras, as relativas 
ao trabalho pedagógico coletivo, conselhos da escola, reuniões 

de pais e mestres, reforço e recuperação escolar, sob orientação 
do professor da Instituição de Ensino Superior e supervisão do 

profissional da educação responsável pelo estágio na escola, e, 
atividades teóricopráticas e de aprofundamento em áreas específicas, 

de acordo com o projeto político-pedagógico do curso de 
formação docente. (NR) 
III – REVOGADO. 

CAPÍTULO II 
DA FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA OS ANOS FINAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 
Art. 8º - Os cursos para a formação de professores dos 

anos finais do ensino fundamental e do ensino médio deverão 
dedicar, no mínimo, 30% da carga horária total à formação 
didático-pedagógica, além do estágio supervisionado e das 

atividades científico-culturais que contemplarão um sólido 
domínio dos conteúdos das disciplinas, objetos de ensino do 

futuro docente. (NR) 
Art. 9º- A formação científico-cultural incluirá na estrutura 

curricular, além dos conteúdos das disciplinas que serão objeto 
de ensino do futuro docente, aqueles voltados para: (NR) 

I – práticas de leitura e de escrita em língua portuguesa, 

envolvendo a produção, a análise e a utilização de diferentes 
gêneros de textos, relatórios, resenhas, material didático e apresentação 

oral, entre outros; (NR) 
II - utilização das Tecnologias da Comunicação e Informação 

(TICs) como recurso pedagógico e para o desenvolvimento 
pessoal e profissional; 
Art.10 – A formação didático-pedagógica compreende um 

corpo de conhecimentos educacionais, pedagógicos e didáticos 
com o objetivo de garantir aos futuros professores dos anos 

finais do ensino fundamental e ensino médio, as competências 
especificamente voltadas para a prática da docência e da gestão 

do ensino: 
I - conhecimentos de História, Sociologia e Filosofia da 
Educação que fundamentam as ideias e as práticas pedagógicas; 



(NR) 

II - conhecimentos de Psicologia do Desenvolvimento e 
da Aprendizagem, que fundamentam as práticas pedagógicas 

nessa etapa escolar; (NR) 
III - conhecimentos sobre o sistema educacional brasileiro e 

sua história, para fundamentar uma análise crítica e comparativa 
da educação; (NR) 
IV – conhecimento e análise das diretrizes curriculares e 

currículos nacionais, estaduais e municipais em seus fundamentos 
e dimensões práticas que orientam e norteiam as atividades 

docentes; (NR) 
V – domínio dos fundamentos da Didática e das Metodologias 

de Ensino próprias dos conteúdos a serem ensinados, 
considerando o desenvolvimento dos alunos e a etapa escolar 
em que se encontram; (NR) 

VI – domínio das especificidades da gestão pedagógica 
nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, com 

especial ênfase à construção do projeto político-pedagógico 
da escola, à elaboração dos planos de trabalho anual e os de 

ensino, e da abordagem interdisciplinar; (NR) 
VII – domínio da gestão do ensino e da aprendizagem, e do 
manejo de sala de aula, de modo a motivar os alunos e dinamizar 

o trabalho de sala de aula; (NR) 
VIII - conhecimentos sobre elaboração e aplicação de 

procedimentos de avaliação que subsidiem propostas de aprendizagem 
progressiva dos alunos e de recuperação contínua; (NR) 

IX – conhecimento, interpretação e utilização na prática 
docente de indicadores e informações contidas nas avaliações 
do desempenho escolar realizadas pelo Ministério da Educação 

e pela Secretaria Estadual de Educação. (NR) 
Art. 11 - O estágio supervisionado obrigatório deverá incluir, 

no mínimo: 
I – 200 (duzentas) horas de estágio na escola, compreendendo 

o acompanhamento do efetivo exercício da docência nos 
anos finais do ensino fundamental e no ensino médio e vivenciando 

experiências de ensino, na presença e sob supervisão do 

professor responsável pela classe na qual o estágio está sendo 
cumprido e sob orientação do professor da Instituição de Ensino 

Superior; (NR) 
II – 200 (duzentas) horas dedicadas às atividades de gestão 

do ensino, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino 
médio, nelas incluídas, entre outras, as relativas ao trabalho 
pedagógico coletivo, conselhos da escola, reunião de pais e mestres, 

reforço e recuperação escolar, sob orientação do professor 
da Instituição de Ensino Superior e supervisão do profissional 

da educação responsável pelo estágio na escola, e, atividades 
teóricopráticas e de aprofundamento em áreas específicas, de 

acordo com o projeto político-pedagógico do curso de formação 
docente; (NR) 
III – REVOGADO. 



Parágrafo único – Os cursos de Educação Física e Artes 

deverão incluir estágios em educação infantil e anos iniciais 
do ensino fundamental, nos termos deste artigo. (ACRÉSCIMO) 

TITULO II 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 12 – As alterações curriculares definidas nesta Deliberação 
aplicam-se às turmas ingressantes a partir do 1º semestre 
de 2015 e no que couber às demais turmas, resguardando-se o 

direito dos alunos. (NR) 
Parágrafo único - As alterações decorrentes da presente 

norma serão motivo de análise nos processos de reconhecimento 
e renovação do reconhecimento dos cursos correspondentes. 

Art. 13 - Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação 
de sua homologação pela Secretaria de Estado da Educação, 
revogando-se as disposições em contrário, em especial, a 

Deliberação CEE nº 78/08. 
São Paulo, 01 de fevereiro de 2012 

a) Eunice Ribeiro Duhram 
Relatora 

a) Guiomar Namo de Mello 
Relatora 
a) Rose Neubauer 

Relatora 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, 
a presente Deliberação. 

Sala “Carlos Pasquale”, em 01 de fevereiro de 2012. 
HUBERT ALQUERES 
Presidente 

DELIBERAÇÃO CEE Nº 111/12 – Publicado no DOE em 
03/02/2012 - Seção I - Página 46 

Res. SE de 14/3/12, publicado no DOE de 15/3/2012 Seção 
I Página 44 

Alterada pela Del. CEE nº 126/2014, homologada por Res. 
SEE de 13/6/14, public. em 14/6/14, Seção I, Páginas 21, 22 e 23 

PROCESSO CEE 651/2006 – Reautuado em 27/06/11 

INTERESSADO Conselho Estadual de Educação 
ASSUNTO Formação dos Profissionais Docentes – Estabelece 

Diretrizes Complementares 
RELATORAS Conselheiras Eunice Ribeiro Durham, Guiomar 

Namo de Mello e Rose Neubauer 
INDICAÇÃO CEE Nº 112/2012 - CP - Aprovado em 
01/02/2012 

CONSELHO PLENO 
1. RELATÓRIO: 

Em dezembro de 2008 este Colegiado, após intensos 
estudos e debates, e com fundamento no art. 10 da LDB, em 

especial em seu inciso V, estabeleceu normas complementares 
para a formação docente em cursos de educação superior vinculados 
ao sistema de ensino do estado de São Paulo, por meio 



da Indicação CEE 78/2008 e Deliberação CEE 78/2008. Ambas 

foram aprovadas por este Colegiado em 03/12/2008, publicadas 
em DOE de 04/12/2008 e homologadas por Resolução SEE de 

16/02/09, conforme DOE de 17/02/2009. 
No entanto, a partir da análise dos Projetos Pedagógicos 

apresentados pelas instituições que oferecem cursos de formação 
docente, a Câmara de Educação Superior aprofundou 
suas reflexões, juntamente com Conselheiros da Câmara de 

Educação Básica, concluindo ser necessário rever alguns pontos 
da Deliberação CEE 78/2008 mantendo-se naquilo que couber a 

Indicação CEE 78/2008. 
Cabe registrar aqui a importância da Indicação CEE 78/2008 

contemplando o histórico dos estudos, as análises sobre as 
questões que envolvem a formação docente, assim como os 
princípios e fundamentos que permanecem vigentes. 

Finalmente, além dos Conselheiros que participaram da elaboração 
da norma de 2008, cumpre registrar a contribuição dos 

Conselheiros da CES e CEB para o Projeto de Deliberação que 
ora apresentamos, em especial os Professores Ana Luísa Restani, 

Angelo Luiz Cortelazzo e Neide Cruz. 
2. CONCLUSÃO 
Dessa forma, propomos ao Conselho Pleno a aprovação do 

anexo Projeto de Deliberação, ficando mantida a Indicação CEE 
78/2008, no que se refere aos seus princípios e fundamentos. 

São Paulo, 01 de fevereiro de 2012 
a) Eunice Ribeiro Durham 

Relatora 
a) Consª Guiomar Namo de Mello 
Relatora 

a) Consª Rose Neubauer 
Relatora 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, 

a presente Indicação. 
Sala “Carlos Pasquale”, em 01 de fevereiro de 2012. 

HUBERT ALQUERES 

Presidente 
INDICAÇÃO CEE Nº 112/12 – Publicado no DOE em 

03/02/2012 - Seção I - Página 46 
Res. SE de 14/3/12, publicado no DOE de 15/3/2012 Seção 

I Página 44 
 

============== 
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Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 



Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 

de 26-6-2014 

Concedendo, licença-gestante nos termos do artº 198 da 
Lei 10.261/68, alterada pela LC 1.196 de 27-02-2013 à servidora 
abaixo relacionada, a seguir: 

GISELLE SODRZEIESKI, RG. 12.693.025-9, Professor Educacao 
Basica II, SQC-III-QM, da EE PROFª OLIVIA BIANCO, designada 

Diretor I do Núcleo de Compras e Serviços na Diretoria de 
Ensino Região de Piracicaba, em Piracicaba 180 dias a partir de 

24-06-2014. 

Apostila do Dirigente Regional de Ensino, 

de 26-06-2014 

Declarando que, 
em cumprimento a Decisão Judicial e como determina 

a Obrigação de Fazer 6622, constante no Processo Judicial 
0127627-18.2006.8.26.0053 - 2ª V.F.P, PJ/F 154/2014, encabeçada 

por WAGNER SILVERIO DOS SANTOS E OUTROS, a interessada 
abaixo faz jus à “Concessão da sexta-parte dos vencimentos/ 

proventos, na forma do art. 129 da C.E. a partir de 1°/11/89, ou a 
partir da data em que completou 20 (vinte) anos de efetivo serviço 
público, se posterior a essa data, bem como o recálculo dessa 

vantagem sobre todas as parcelas pagas, salvo as eventuais.” 
ANA MARIA CRUZ DE CAMPOS, RG. 5.473.828-3, Auxiliar 

Serviços Gerais, SQF-II-QSE, da EE Prof. Affonso José Fioravanti, 
em Piracicaba. 

Concessão da sexta-parte a partir de 24-12-2001. 
(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 
prevalecendo as apostilas já publicadas). 

REPUBLICADA POR CONTER INCORREÇÕES. 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portaria do Diretor de Escola, de 26-06-2014 
EE DR. JOÃO CONCEIÇÃO 

Autorizando, fruição de licença-prêmio nos termos dos 
termos dos artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, “NR” pela Lei 

1048/08 de 10-06-2008 a: Maria Fatima de Mello, RG:6.392.767- 
6, Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, 30 dias referente 

ao período de 05-10-1988 a 03-10-1993 - Certidão 2578/94 - 
PULP 1110 / 0068 / 2008. 

Juliana Maria Tietz Lopes Galvão, R.G.: 23.867.123, Professor 
Educação Básica II, SQC-II-QM-SE, 15 dias referente ao 
período de 20-03-2005 a 18-03-2010 - Certidão 48/2012 - PULP 

299 / 0068 / 2005. 
EE “DR. ALFREDO CARDOSO” 

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: 

SARITA SARRUGE DA SILVA, RG 12.140.128, Agente de 
Organização Escolar, SQC-III-QAE, 30 dias referentes ao período 

de 30-05-2008 a 28-05-2009; e 15-06-2009 a 14-06-2013, Certidão 



290/13 - PULP 1216/0068/2013. 

 

ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES 

DO EST. DE SÃO 

PAULO PAULO RENATO COSTA SOUZA 

Portaria do Coordenador, de 26-06-2014 

Tornando Efetivo Exercício, nos termos do inciso IV, artigo 7º, da Resolução SE-
61 de 6 de junho de 2012, os dias em que 

os funcionários abaixo relacionados compareceram à Capacitação 014/2014 – 
Orientação Técnica:” Programa Superação Jovem na 
Sala de Leitura”, conforme segue: 

Datas: 10 e 11-06-2014 
Horário: 8h às 17h 

Local: EFAP – Rua João Ramalho, 1546- Perdizes- São Paulo/SP, conforme a 
seguinte tabela: 

DIRETORIA ESCOLA / DIRETORIA RG NOME DO SERVIDOR 
PIRACICABA PCNP 28.170.456-9 Luciana Aleva Cressoni 
PIRACICABA ANALISTA SOCIOCULTURAL 435530252 Michele Cristina dos 

Santos 
PIRACICABA ADEMAR VIEIRA PISCO 27343109 CLAUDIA LIGIA 

BALESTRA 
PIRACICABA JOAO ALVES DE ALMEIDA PROFESSOR 33478389 

MEIRIELEN SOLEDADE 
PIRACICABA MANOEL DIAS DE ALMEIDA PROFESSOR 23866572 
FABIANO GAVA DOS SANTOS 

PIRACICABA JARDIM COSTA RICA 16661416 ELIANA GALVAO 
FERREIRA 

PIRACICABA MANASSES EPHRAIN PEREIRA PROFESSOR 17671824 
VALERIA LUIZ DE JESUS 

 
Data: 10-06-2014 
Horário: 8h às 17h 

Local: EFAP – Rua João Ramalho, 1546- Perdizes- São Paulo/SP, conforme a 
seguinte tabela: 

DIRETORIA ESCOLA / DIRETORIA RG NOME DO SERVIDOR 

FRANCA ANTONIO FACHADA PROF 22276834 VALDIRENE CARVALHO 

DOS SANTOS SILVA 
PIRACICABA CEEJA ANTONIO JOSE FALCONE PROFESSOR 16662387 
ROSEMEIRE CEZARINO MORAES SANTOS 

 

COORDENADORIA DE GESTÃO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Portaria da Coordenadora, de 26-6-2014 

Tornando como efetivo exercício os dias em que os 
funcionários abaixo relacionados compareceram à Orientação 
Técnica “Formação do Processo de Nivelamento – 2014 Fase I” 

Local: Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores 
Dias 24, 25, 26-03-2014 

Horário: 8h30 às 17h30 
DE da Região de Piracicaba: Angelica Paulina Bego – RG 



30.478.936-7, Cora Maria Pedro Milan – RG 32.755.015-6, 

Esthel Cristina Ferraz – RG 23.542.470-5, Everson Carlos Paduan 
– RG 34.937.150-7, Juliana Vicentin – RG 29.214.330-8, 

Leticia Rogerio – RG 21.795.776, Maria Aparecida Bertin – RG 
9.258.048, Thiago Tavares de Souza – RG 40.730.256-6. 

Dias 27 e 28-03-2014: 
DE da Região de Piracicaba: Davi Andrade Pacheco – RG 
23.495.703-7. 

 

Portaria da Coordenadora, de 26-6-2014 

Tornando como efetivo exercício os dias em que os 

funcionários abaixo relacionados compareceram à Orientação 

Técnica “Modalidade Ensino Médio Concomitante à Educação 

Profissional” 
Local: Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores 
– SP 

Dia: 18-03-2014 
Horário: 8h30 as 17h30 

DE da Região de Piracicaba: Jussara Morales – RG 
14.420.231-1. 

 

Portaria da Coordenadora, de 26-6-2014 

Tornando como efetivo exercício os dias em que os 

funcionários abaixo relacionados compareceram à Orientação 
Técnica “Primeira Formação Continuada das equipes escolas das 
Escolas do Programa Ensino Integral 2014” 

Local: Diretoria de Ensino da Região de Sumaré – SP 
Dias 27 e 28-01-2014 

Horário: 8h30 às 17h30 
DE da Região de Piracicaba: Adriana C. Pavan Fazanaro – RG 

29.175.508-2, Angelica Paulina Bego – RG 30.478.936-7, Carlos 
Eduardo Alves Guimarães Fontana – RG 42.432.189-0, Carlos 
Henrique de Oliveira – RG 33.005.636-0, Cora Maria P. Milan 

– RG 32.755.015-6, Dalva Maen G. Correr – RG 18.135.166, 
Daniela Peixoto Rosa – RG 3.821.775, Danny Anderson M. 

Cunha – RG 23.269.200-2, Denise de Oliveira Teixeira – RG M. 
1.411.436, Esthel Cristina Ferraz – RG 23.542.470-5, Everson 

Carlos Paduan – RG 34.937.150-7, Fabiana D. de Oliviera – RG 
16.441.149-5, Fábio José Fermino – RG 17.992.387, Flavia F. C. 
M. R. Baptista – RG 24.323.704-2, Graziela B. Banzatto – RG 

13.654.081-8, Juliana Vicentin – RG 29.214.330-8, Katia Ferragutt 
Nardo – RG 18.077.712-9, Leticia Rogerio – RG 21.795.776, 

Luciana Aleva Cressoni – RG 298.170.456-9, Luiz Carlos Marconi 
– RG 11.250.123, Marly Ap. G. Marsulo – RG 14.031.802, 

Marcia Bortoletto Fessel – RG 28.617.892-8, Maria Aparecida 
Bertin – RG 9.258.048, Olga Zecati – RG 8.142.696-3, Regina 
Lucia B. Lordello – RG 10.410.494-6, Regina Pinato Venzel – RG 

6.959.216, Rosemeire dos Santos A. – RG 17.193.296-1, Simone 
C. Morales – RG 23.496.254-9, Sueli Maria Sabadin Gatto – RG 

8.750.647-6, Tatyane Helena Godoy Silva – RG 35.673.795-0, 



Thais Helena D Cardozo – RG 41.095.726-4, Thiago Tavares de 

Souza – RG 40.730.256-6, Walkiria Nicolai – RG 15.615.905. 
 

Portaria da Coordenadora, de 26-6-2014 

Tornando como Efetivo Exercício os dias em que os 
funcionários abaixo relacionados compareceram à Orientação 

Técnica “Primeira Formação Centralizada das equipes escolas 
das Escolas do Programa Ensino Integral 2014” 
Local: Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores 

Dias 06 e 07/03/2014 
Horário: 8h30 às 17h30 

DE da Região de Piracicaba: Andrea de Megri Bello – RG 

14.298.511-9, Angelica Paulina Bego – RG 30.478.936-7, Cora 

Maria Pedro Milan – RG 32.755.015-6, Esthel Cristina Ferraz – 
RG 23.542.470-5, Everson Carlos Paduan – RG 34.937.150-7, 
Juliana Maria de Oliveira Amaral Mello – RG 17.991.726, Juliana 

Vicentin – RG 29.214.330-8, Leila T. F. Nefri – RG 12.525.986-4, 
Leticia Rogerio – RG 21.795.776, Lucia Helena Corrêa Varella – 

RG 19.124.173-8, Maria Aparecida Bertin – RG 9.258.048, Maria 
Raquel Leonel de Souza – RG 16.608.529, Renata de C. Pedroso 

– RG 19.569.982-8, Thais Cury Pellegrinoti – RG 27.532.148-4, 
Thiago Tavares de Souza – RG 40.730.256-6, Valdete Ap. Bonassa 
Padoneze – RG 19.125.077-6. 

 

Portaria da Coordenadora, de 26-6-2014 

Tornando como efetivo exercício os dias em que os 

funcionários abaixo relacionados compareceram à Orientação 
Técnica “Programa Escola da Familia Competência Leituora” 

Local: Hotel Majestic – Águas de Lindóia 
Dias: 11, 12 e 13-03-2014 

Horário: 8h30 às 17h30 
DE da Região de Piracicaba: Marilene de Almeida – RG 
21.347.456-6, Jussara Marales – RG 14.420.231-1. 

 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 

Despachos da Coordenadora, de 26-6-2014 

Convocando, conforme dispõe o § 1º do artigo 3º da 
Resolução SE 1, de 14-01-13, para realização de perícia de junta 
médica, os servidores abaixo relacionados para comparecerem 

no local e horário determinado, munidos de documento de identidade 
e exames comprobatórios, conforme segue: 

Nome RG Data Hora Local Endereço: 
CLAUDICE PAZIAM DE SOUZA SANTOS - 15393806 - 02-7- 

14 - 16h - UPM - Piracicaba - Rua Edu Chaves, 914 – São Dimas; 
JOVENILDA MARIA BARBOZA DOS SANTOS - 24693973 - 
02-7-14 - 17h - UPM - Piracicaba - Rua Edu Chaves, 914 – São 

Dimas; 
LUCIA SANTOS PEREIRA - 11768696 - 02-7-14 - 17h30 - 

UPM - Piracicaba - Rua Edu Chaves, 914 – São Dimas; 



LUCIANO FLAVIO CAINELLI - 23894998 - 02-7-14 - 18h - 

UPM - Piracicaba - Rua Edu Chaves, 914 – São Dimas; 
REGINA CLAUDIA FERREIRA FERRARI SCARPEL CONTINI - 

20517892 - 02-7-14 - 15h - UPM - Piracicaba - Rua Edu Chaves, 
914 – São Dimas; 

TEREZINA DO COUTO BRIDE - 5250854 - 02-7-14 - 14h - 
UPM - Piracicaba - Rua Edu Chaves, 914 – São Dimas; 


