
Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Resolução SE-36, de 1º-7-2014 
Dispõe sobre a Evolução Funcional, pela via 
não acadêmica, dos integrantes do Quadro do 
Magistério 
O Secretário da Educação, à vista do que dispõe o Decreto 
nº 49.394, de 22 de fevereiro de 2005, alterado pelo Decreto nº 
59.850, de 28 de novembro de 2013, 
Resolve: 
Artigo 1º - A Evolução Funcional, pela via não acadêmica, 
relacionada aos fatores Atualização, Aperfeiçoamento e Produção 
Profissional, na concessão aos integrantes de classes do 
Quadro do Magistério, observará as disposições do Decreto nº 
49.394, de 22 de fevereiro de 2005, alterado pelo Decreto nº 
59.850, de 28 de novembro de 2013, e da presente resolução. 
§ 1º - O integrante do Quadro do Magistério poderá pleitear 
a Evolução Funcional pela via não acadêmica, por qualquer 
dos fatores, no respectivo campo de atuação e em diferentes 
momentos da carreira, de acordo com sua conveniência e com a 
natureza de seu trabalho, observados os interstícios legalmente 
estabelecidos. 
§ 2º - Para fins de aplicação do disposto no parágrafo anterior, 
considera-se campo de atuação do integrante do Quadro 
do Magistério aquele diretamente relacionado às atividades 
inerentes ao seu cargo ou função-atividade, definindo-se na 
seguinte conformidade: 
1 – nas classes de docentes: 
a) pelas áreas curriculares que integram a formação acadêmica 
do professor que ministra aulas ou rege classes no ensino 
fundamental do 1º ao 5º ano; 
b) pelas áreas curriculares que integram a formação acadêmica 
do professor que ministra aulas em classes do ensino 
fundamental do 6º ao 9º ano, do ensino médio e das demais 
modalidades de educação. 
2 – nas classes de suporte pedagógico, pela natureza das 
atividades inerentes ao respectivo cargo de Diretor de Escola ou 
de Supervisor de Ensino. 
§ 3º - Para fins de delimitação do campo de atuação de 
que tratam as alíneas “a” e “b” do item 1 do § 2º deste artigo, 
considerar-se-ão acrescidas às áreas curriculares de Linguagens 
e Códigos, Ciências da Natureza, Matemática e Ciências 
Humanas, com suas respectivas tecnologias, as temáticas de 
aprofundamento e enriquecimento curricular. 
§ 4º - O campo de atuação, de que trata este artigo, além 
das atividades inerentes ao cargo ou função-atividade, definidas 
nos parágrafos anteriores, poderá também estar relacionado a 
atividades específicas, exercidas pelo integrante do Quadro do Magistério  
em situação de afastamento, designação, nomeação 
em comissão ou mesmo de readaptação, desde que no âmbito 
desta Pasta. 
Artigo 2º - O processo de concessão da Evolução Funcional 
pela via não acadêmica, através do Fator Atualização, do Fator 
Aperfeiçoamento ou do Fator Produção Profissional, indicadores 
do aumento da capacidade, da qualidade e da produtividade do 
trabalho profissional no magistério, observará as pontuações 
estabelecidas para os componentes de cada fator, bem como os 
lapsos de validade fixados para os títulos correspondentes, que 
se encontram discriminados nos Quadros 1, 2 e 3 do ANEXO I 
que integra esta resolução. 
§ 1º - As pontuações dos componentes do Fator Atualização 
e do componente Extensão Universitária/Cultural do Fator Aperfeiçoamento, 
constantes dos Quadros 1 e 2, respectivamente, 
serão calculadas com base na carga horária indicada no certificado 
de conclusão do curso realizado pelo profissional. 
§ 2º - Somente serão considerados, para fins de pontuação, 
os cursos do Fator Atualização e do componente Extensão 
Universitária/Cultural do Fator Aperfeiçoamento quando devidamente 
autorizados e homologados nos termos da legislação 
pertinente. 
§ 3º - Os créditos de cursos de pós-graduação, previstos 
no Fator Aperfeiçoamento, somente poderão ser utilizados uma 
única vez, observando-se, inclusive, que créditos já computados 
relativamente a cursos de Mestrado ou de Doutorado, sem a 
obtenção dos títulos de Mestre ou de Doutor, não poderão ser 
reconsiderados em posterior apresentação dos referidos títulos. 
Artigo 3º - Consideram-se componentes do Fator Produção 
Profissional todos os documentos, projetos curriculares, pesquisas, 
materiais de natureza educacional e demais trabalhos 
produzidos por integrantes do Quadro do Magistério, de forma 
individual ou coletivamente, nos diversos ambientes de atuação, 
que tenham sido devidamente registrados, no âmbito desta 
Pasta, e que contribuam para a melhoria da prática pedagógica ou da gestão educacional e/ou da supervisão de ensino. 
§ 1º - Os projetos curriculares, a que se refere o caput deste 
artigo, devem decorrer do projeto político-pedagógico da escola 



e/ou com ele se articular, a partir das demandas da comunidade, 
e ser desenvolvidos pela equipe escolar, preferencialmente de 
forma coletiva, ou decorrer de planos de trabalho de Diretorias 
de Ensino ou, ainda, de implementação de estudos, de programas 
ou de projetos dos órgãos centrais desta Pasta. 
§ 2º - Serão considerados, para pontuação do integrante do 
Quadro do Magistério no Fator Produção Profissional, projetos 
que visem: 
1 - à melhoria do desempenho do educando, estabelecendo 
diretrizes e metas a serem alcançadas (recuperação); 
2 - à ampliação da bagagem cultural do educando, por meio 
de atividades como cinema, teatro, feiras de ciências, apresentação 
de trabalhos, entre outras; 
3 - ao retorno do educando à escola, buscando reinserir 
no ambiente escolar aqueles que dele se afastaram, pelos mais 
diversos motivos; 
4 - à melhoria do relacionamento entre a comunidade 
escolar e os educandos que se encontrem em regime de liberdade 
assistida; 
5 - ao relacionamento com a comunidade no entorno da 
unidade escolar, com visitas aos bairros de sua vizinhança, de 
forma a trabalhar os conteúdos definidos no projeto políticopedagógico 
da escola; 
6 - ao desenvolvimento de procedimentos interdisciplinares; 
7 – à abordagem de temas transversais gerados durante a 
elaboração do projeto político-pedagógico da escola. 
§ 3º - As equipes gestoras das unidades escolares devem 
reservar um crédito de 5% (cinco por cento) do total de horas 
semanais do profissional do magistério, para o desenvolvimento 
dos projetos curriculares de que trata este artigo. 
§ 4º - Deverão ser assegurados, pela equipe gestora da 
unidade escolar, espaço físico para se proceder à formação 
continuada do integrante do Quadro do Magistério, no próprio local de trabalho, bem como tempo livre disponível para 
desenvolvimento de projetos curriculares, na forma prevista no 
parágrafo anterior. 
Artigo 4º – Para análise, avaliação e validação dos componentes 
do Fator Produção Profissional, da Evolução Funcional 
pela via não acadêmica, será constituído, em cada Diretoria de 
Ensino, um Conselho de Diretoria, de natureza deliberativa, a 
ser presidido pelo Dirigente Regional de Ensino, com um total 
de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, 20 (vinte) componentes, 
incluindo supervisores de ensino, professores coordenadores do 
Núcleo Pedagógico, diretores de escola e professores representantes 
de unidades escolares da Diretoria de Ensino, na seguinte 
proporção: 
I – Supervisores de Ensino, 20% (vinte por cento); 
II – Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico, 10% 
(dez por cento); 
III – Diretores de Escola, 10% (dez por cento); 
IV – Professores, representantes de unidades escolares, 10% 
(dez por cento). 
§ 1º - Integrarão o Conselho de Diretoria, de que trata este 
artigo, completando os demais 50% (cinquenta por cento) da 
totalidade do Conselho, representantes de entidades de classe 
de profissionais de educação, que atuarão em condição de paridade 
com os profissionais da Diretoria de Ensino. 
§ 2º - Os membros do Conselho de Diretoria, com direito a 
voz e voto, serão escolhidos entre seus pares, mediante processo 
eletivo. 
§ 3º - O Conselho de Diretoria terá as seguintes atribuições: 
1 - deliberar sobre: 
a) a divisão do Conselho em dois grupos, G1 e G2, para 
cumprimento da finalidade prevista no caput deste artigo; 
b) a alternância das funções de avaliador e validador, entre 
o G1 e o G2; 
c) os ajustes que se fizerem necessários no processo avaliatório 
dos profissionais de educação; 
d) a aprovação dos projetos curriculares, pesquisas, materiais 
de natureza educacional e demais trabalhos, a que se refere 
o artigo 3º desta resolução; 
e) o regimento interno do Conselho de Diretoria; 
2 - observar os critérios e procedimento aplicáveis à concessão 
da Evolução Funcional pela via não acadêmica e os instrumentos 
de avaliação empregados no processo de evolução; 
3 - planejar e implementar a operacionalização dos registros 
pertinentes à Evolução Funcional pela via não acadêmica. 
§ 4º - O Conselho de Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, 
2 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente, por convocação 
do Dirigente Regional de Ensino ou por proposta de, no 
mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros. 
Artigo 5º - Na Evolução Funcional pela via não acadêmica, 
observado o constante dos Quadros 1, 2 e 3 do ANEXO II que 
integra esta resolução, o Fator Produção Profissional será considerado 
a partir das seguintes dimensões: 
I - para professores: 
a) atividade docente com alunos;  



b) atividades no ambiente de trabalho; 
c) atividades diversificadas; 
d) atividades educacionais, institucionais e da sociedade 
civil organizada (conselhos, colegiados, fóruns e outros); 
II - para diretores de escola: 
a) atividade de especialista de educação; 
b) atividades no ambiente de trabalho; 
c) atividades diversificadas; 
d) atividades educacionais, institucionais e da sociedade 
civil organizada (conselhos, colegiados, fóruns e outros); 
III - para supervisores de ensino: 
a) atuação nas escolas do setor; 
b) atividades no ambiente de trabalho; 
c) atividades diversificadas; 
d) atividades educacionais, institucionais e da sociedade 
civil organizada (conselhos, colegiados, fóruns e outros); 
II - para diretores de escola: 
a) atividade de especialista de educação; 
b) atividades no ambiente de trabalho; 
c) atividades diversificadas; 
d) atividades educacionais, institucionais e da sociedade 
civil organizada (conselhos, colegiados, fóruns e outros); 
III - para supervisores de ensino: 
a) atuação nas escolas do setor; b) atuação na Diretoria de Ensino; 
c) atividades diversificadas nos órgãos centrais; 
d) atividades educacionais, institucionais e da sociedade 
civil organizada (conselhos, colegiados, fóruns e outros). 
Parágrafo único – As atividades desenvolvidas pelos profissionais 
de educação, nas respectivas dimensões, deverão 
demonstrar o comprometimento, a dedicação e a capacidade 
de propor e executar iniciativas que visem à melhoria da prática 
pedagógica, da gestão educacional e/ou da supervisão de ensino, 
observado, conforme o caso, o constante dos Quadros 1, 2 e 
3 que compõem o ANEXO II desta resolução. 
Artigo 6º – Será considerado, dentre as possibilidades de 
formação continuada, para fins de Evolução Funcional pela via 
não acadêmica, o itinerário formativo do integrante do Quadro 
do Magistério, conforme disposto nesta resolução. 
§ 1º - O itinerário formativo, referido no caput deste artigo 
consiste no percurso de formação continuada do professor, do 
diretor de escola ou do supervisor de ensino, definido a partir da 
autoavaliação orientada, objetivando a qualificação do profissional 
do Quadro do Magistério e de todo o sistema de ensino. 
§ 2º – Em decorrência do processo de autoavaliação, 
orientada pelo Professor Coordenador, pelo Conselho de Escola 
ou pelo Conselho de Diretoria, em suas respectivas esferas de 
atuação, serão apontados os cursos que interessam ao integrante 
do Quadro do Magistério, que poderá iniciar seu itinerário 
formativo a qualquer tempo em sua carreira. 
§ 3º – A frequência regular, com bom aproveitamento, aos 
cursos que venham a integrar seu itinerário formativo, é suficiente 
para pontuação do integrante do Quadro do Magistério 
no Fator Produção Profissional. 
§ 4º – Caberá aos Conselhos de Escola e de Diretoria, no 
âmbito de sua atuação, avaliar tecnicamente o itinerário formativo, 
validando-o consoante o percurso definido pela autoavaliação 
orientada e autorizando o registro dessa documentação. 
§ 5º – O Conselho de Diretoria homologará o resultado do itinerário formativo apresentado pelo profissional do magistério. 
Artigo 7º – A permanência do profissional do magistério em 
uma mesma unidade de trabalho, combinada com a formação 
continuada, durante todo o interstício estabelecido para a 
evolução funcional pela via não acadêmica, será suficiente para 
pontuação no Fator Produção Profissional. 
§ 1º - A formação continuada do integrante do Quadro do 
Magistério constitui-se de cursos e outras atividades de estudo 
e pesquisa, realizados como parte de seu desenvolvimento 
profissional, a partir das necessidades derivadas de suas experiências 
cotidianas. 
§ 2º - É necessário que o integrante do Quadro do Magistério 
obtenha aprovação nos cursos e demais atividades de 
formação continuada dos quais tenha participado, para fazer jus 
ao disposto no caput deste artigo. 
§ 3º - A formação continuada do integrante do Quadro do 
Magistério será realizada no próprio local de trabalho, ou no 
âmbito da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores 
do Estado de São Paulo - EFAP ou, ainda, em instituições 
de educação superior, constituindo-se de cursos de educação 
profissional, cursos superiores de educação plena, cursos tecnológicos 
e cursos de pós-graduação, conforme dispõe o parágrafo 
único do artigo 62-A da Lei federal nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996 – LDB. 
§ 4º - Também poderá se realizar a formação continuada 
com cursos oferecidos em instituições públicas não estatais 
ou em entidades particulares, desde que sejam credenciadas 
pela EFAP. 
§ 5º - O ato de credenciamento, de que trata o parágrafo 



anterior, após sua análise e deferimento, será expedido pela 
EFAP no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data em que tenha se efetuado o protocolo do pedido. 
§ 6º - As instituições públicas não estatais e as entidades 
particulares interessadas em obter o credenciamento deverão 
encaminhar à EFAP expediente contendo: 
1 – o pedido de credenciamento; 
2 - comprovante de idoneidade, capacidade e experiência 
na área educacional; 
3 - cópia do estatuto da instituição/entidade registrado 
em cartório; 
4 - comprovação completa da capacidade jurídica; 
5 - plano de trabalho da instituição/entidade especificando: 
justificativa, finalidade, metas, quadro efetivo de profissionais e 
relação dos recursos físicos e tecnológicos disponíveis; 
6 – nome completo do representante da instituição/entidade 
responsável pela área de capacitação; 
7 - outras informações julgadas pertinentes. 
§ 7º - A permanência na mesma unidade de trabalho, a que 
se refere o disposto no caput deste artigo, deverá compreender 
todo o decorrer do interstício exigido, para que o integrante do 
Quadro do Magistério seja contemplado com a Evolução Funcional 
pela via não acadêmica. 
§ 8º - Nos casos em que o profissional do magistério 
tenha seu cargo ou função-atividade transferido a critério da 
administração ou removido ex officio para outra unidade de 
trabalho, o tempo restante para completar o interstício será 
computado como se houvesse permanecido por todo o período 
na mesma unidade. 
Artigo 8º - Para efeito de concessão de Evolução Funcional 
pela via não acadêmica, caberá: 
I - ao interessado: formular requerimento de concessão do 
benefício e entregá-lo ao superior imediato, juntamente com a 
documentação que comprove o preenchimento dos requisitos; 
II - ao superior imediato: protocolar, instruir e encaminhar à Diretoria de Ensino  
o expediente contendo o pedido do interessado 
e a documentação comprobatória; 
III - ao Dirigente Regional de Ensino: constituir grupo de 
trabalho para proceder à análise dos títulos e documentos apresentados, 
de acordo com as orientações expedidas pelos órgãos 
setoriais de competência, decidindo sobre o acolhimento, ou 
não, dos pedidos e submetendo os aprovados à homologação do 
Dirigente Regional, para encaminhamento à Coordenadoria de 
Gestão de Recursos Humanos – CGRH desta Pasta; 
IV – à CGRH: apreciar os pedidos aprovados e homologados 
pelas Diretorias de Ensino e proceder à publicação da concessão. 
Parágrafo único - Para subsidiar os grupos de trabalho das 
Diretorias de Ensino na análise dos pedidos, será constituída 
uma Comissão Central, integrada por 3 (três) profissionais da 
CGRH, que, quando for o caso, poderá atuar em articulação com 
a EFAP e terá as seguintes atribuições: 
1 - expedir orientações, que se façam necessárias; 
2 - decidir sobre casos omissos ou que apresentem dúvidas 
quanto à concessão do benefício. 
Artigo 9º - Caberá, ainda, à CGRH acompanhar os trâmites e 
coordenar o processo de concessão da Evolução Funcional pela 
via não acadêmica. 
Artigo 10 - Os efeitos da Evolução Funcional pela via não 
acadêmica terão vigência a partir da data em que se tenham 
cumprido os requisitos para mudança de nível, observado o 
disposto no artigo 10 do Decreto nº 49.394/2005 e respeitados 
os interstícios de que trata o artigo 22 da Lei Complementar nº 
836/1997, alterada pela Lei Complementar nº 1.143/2011. 
Artigo 11 - A Coordenadoria de Gestão de Educação Básica 
– CGEB e a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos 
- CGRH poderão baixar instruções complementares que sejam 
necessárias ao cumprimento da presente resolução. 
Artigo 12 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,  
ficando revogadas as disposições em contrário, em 
especial a Resolução SE nº 21, de 22.3.2005, e a Resolução SE 
nº 62, de 18.8.2010. 
(Republicada por ter saído com incorreção.) (Anexos I e II nas pgs. 23). 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, 
de 17-7-2014 
Convocando: 

os docentes efetivos PEB I Classe adidos e os docentes 
OFA “F” com hora de permanência (sem classe atribuída) para 
participar da atribuição de classes em substituição na seguinte 
conformidade: 
Local: Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba 
Dia: 18/07/2014 
Horário: 15h30min 
Escolas: 
E.E. “Jaçanã Altair P. Guerrini” – 5º ano “A” - manhã 
E.E. “Dr Samuel de Castro Neves” – 3º ano “A” - tarde 
E.E. “Dr Samuel de Castro Neves” – 3º ano “B” – tarde 



E.E. “Com Mario Dedini” – 4º ano “D” – tarde 
E.E. “Com Mario Dedini” – 5º ano “B” – manhã 
Obs.: Por se tratar de classes em substituição não descaracterizará 
a condição de adido para o efetivo; 
para Videoconferência os Supervisores de Ensino abaixo 
relacionados: 
Beatriz de Cássia Moraes Bragaia – 19.376.636-X 
Cláudia Fernanda Inácio Sanches – 18.620.520 
Graziela Bortoletto Banzatto – 13.654.081 
Henaís Maria Avizú Nozella de Oliveira – 9.677.338 
Iara Morales Lisboa – 17.671.793 
Kátia Ferragutt Nardo – 18.077.712 
Sueli Maria Sabadin Gatto – 8.750.647 
Dia: 18/07/2014 
Horário: Das 8h30m às 16h30m 
Local: Sala de Videoconferência da Escola Sud Mennucci nos termos  
do inciso I e da alínea “a” do inciso VI, do artigo 
4º da Resolução Conjunta SE/SELJ/SDPcD/SDECT 1, de 22-03- 
2013, os professores de Educação Física regularmente inscritos 
para participarem das fases Diretoria de Ensino e Inter DE da 
Etapa I da Categoria Infantil, dos Jogos Escolares do Estado de 
São Paulo a serem realizadas de 29/05/14 a 05/09/14 conforme 
tabelas de jogos e competições a serem divulgadas para as Escolas 
participantes. (Republicada por conter incorreções.) 

Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 
de 17-07-2014 
O Diretor do Centro de Recursos Humano, s no uso de sua 
competência pela Resolução SGP 36, de 06-12-2013, concede 
licença-gestante nos termos do art. 198 da Lei 10.261/68, 
alterada pela LC 1.196 de 27-02-2013 à servidora abaixo relacionada, 
a seguir: 
KELLY REGINA COELHO WAKASUGUI BAESTEIRO, RG 
34320341-8, Professor Educação Básica II, SQC-II-QM, da EE 
Prof. Manoel Dias de Almeida, em Piracicaba 180 dias a partir 
de 14-07-2014. 
Exonerando, com fundamento no art. 58, inciso I § 1º item 
I da Lei Complementar 180/78, a partir de 14-07-2014. 
NANCI APARECIDA COSTA, do cargo de PEB II, SQC-II-QMSE, 
disciplina de Português, DI 2, da EE Professor Helio Penteado 
Castro, em Piracicaba, para qual foi nomeado por Decreto 06, 
publicado em 071531/0068/2006. 
Cessando, a partir de 14-07-2014, os efeitos da Portaria 
publicada em 15-02-2014, na parte em que designou e atribuiu 
a gratificação de função, a MAYSA REGINA RODRIGUES, RG 
34783183, PEB I, SQF-I-QM), para o exercício das atribuições 
no posto de trabalho de Professor Coordenador por área de 
Conhecimento Ciencias da Natureza e Matemática, em Regime 
de Dedicação Plena e Integral, na Escola Estadual do Programa 

Ensino Integral, EE Dom Aniger F. Maria Melillo, em Piracicaba. 
Designando, nos termos do item 4 do § 1º do artigo 3º, 
da Lei Complementar 1.164/2012, com redação dada pela Lei 
Complementar 1.191/2012, o interessado abaixo identificado 
para, partir da data especificada, exercer as atribuições do 
posto de trabalho de Professor Coordenador por Área de 
Conhecimento Ciencias da Natureza e Matemática, em Regime 
de Dedicação Plena e Integral, na Escola Estadual do Programa 
Ensino Integral: 
EE Aniger F. Maria Melillo, em 15-07-2014 
MAYSA REGINA RODRIGUES, RG 34783183, DI 1, Professor 
Educação Básica II, SQC-II-QM, classificado na EE Ademar Vieira 
Pisco, em Piracicaba, Diretoria de Ensino-Região de Piracicaba, 
fazendo jus à jornada básica de trabalho docente e 10 horas de 
carga suplementar de trabalho docente. 
Apostila do Diretor, de 17-7-2014 
Concedendo, com fundamento no Artigo 129 da Ce/89 
um adicional por tempo de serviço, aos servidores abaixo 
relacionados: 
Maria Elisabete Salles Scarpari, RG 5139507, PEB I, SQCII- 
QM, da EE “Francisca Elisa da Silva”: 
Vigência 12-05-2014 – 5º ATS.  

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portarias do Diretor de Escola, de 17-7-2014 
EE "Profª Carolina Mendes Thame" 
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: Deuza Aparecida dos Santos, RG 19371236, 
Professor Educacao Basica II, SQC-II-QM, 15 dias referente ao 
período de 10-06-1991 a 07-06-1996, Certidão 037/1996 - PULP 
348/0068/2011. 
EE Dr. João Sampaio " " 
Concedendo nos termosdo § 3º do artigo 60 da Lei 8213 
de 24/07/91 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 a interessada abaixo relacionada. 
Vanessa Maria Calisto - RG 29.394.997-9, F/6409-PEB-II, 
QM-SE, Categoria O, classificada na EE.Dr.João Sampaio, 14dias 
de auxílio doença a partir de 15-07-2014 a 28-07-2014. 
EE "Edson Rontani” 
Autorizando a fruição de licença prêmio nos termos dos 
artigos 209 e 214 da Lei 10.261/68, LC 1015/07 E "Nr" pela Lei 
1048/08 de 10-06-2008 a: Silvia Regina Rodrigues Pereira Silva, 
RG 18.136.089, Secretário de Escola, SQC-II-QAE de 15 dias, 
referente ao período de 31-03-1999 a 28-03-2004, Certidão 
085/2004 - PULP 751/0068/2009. 
EE Prof° Hélio Penteado de Castro 
Concedendo, com fundamendo no artigo 198 do Efp 

alterado pelo artigo 1, da LC 1054/08, Res. Sena 12/84, 120 dias 
de Licença Gestante, a partir de 04-07-2014 a Alexandra Verdi 
Fucci, RG 27.531.618-X, Professora Pb II, SQC-III-Qam na EE 
Prof° Hélio Penteado de Castro, em Piracicaba, D.E. de Piracicaba 
EE "Honorato Faustino" 
Autorizando, fruição de licença prêmio nos termos dos artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, "Nr" pela Lei 1048/08 de 
10-06-2008 a: Scheila Maria da Silva Maiolo, RG 14.298.488, 
PEB I, SQC-II-QM, 15 dias referente ao período de 29-09-2006 a 
27-09-2011, Certidão 008/2012- PULP 1531/0068/2006. 
Despacho do Diretor de Escola, de 17-07-2014 
Os Diretores das Escolas, jurisdicionadas à Diretoria de 
Ensino Região de Piracicaba, com base no artigo 64, Inciso I 
do Decreto 17.329/81, combinado com o art. 8º do Decreto 
41.915/97, expedem os seguintes atos decisórios: 
EE Prof. Attilio Vidal Lafrata 
658/2014 – LUIS AUGUSTO FURLAN CAMBA, RG 
44.030.260-2, PEB II, Cat. O, acumula com PEB II, SQC-II-QM-SE 
na EE Bairro Santo Antonio. Acúmulo legal. 
EE Barão Rio Branco 
659/2014 – CRISTINA KOTLARENKO ARAUJO, RG 
43.290.168-1, PEB II, SQC-II-QM-SE, acumula com PEB I, Cat. O 
na mesma Unidade Escolar. Acúmulo legal. Portaria do Dirigente Regional de Ensino 
Dispensando, a pedido dos interessados, com fundamento 
no Item 1, do Parágrafo Primeiro e do Inciso I, do Artigo 59, da 
L.C.180/78 E Inciso I, do Artigo 35 da Lei 500/74, os servidores 
abaixo relacionados, nas datas que seguem: -Professor Educação 
Básica II- -Alessandra Fatima dos Santos, RG 25621464, EE 
Abigail Azevedo Grillo-Prof, Publ 09-06-2000, Port 2469/2000, 
Vig 14-07-2014 
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: -Professor Educação Básica I- -Edgard Franco Gomes, 
RG 1425513, F/N=01-IV, EE Felipe Cardoso, CTD.453/2013, Pub 
01-11-2013, Vig 14-07-2014 -Professor Educação Básica II- 
-Camila Lourenco, RG 43508216, F/N=01-I, EE Benedito Dutra 
Teixeira-Pf, CTD.250/2014, Pub 28-02-2014, Vig 14-07-2014 
-Erica Aparecida de Fatima dos Santos, RG 40444398, F/N=01-I, 
EE Luiz G.Campos Toledo-Dr, CTD.124/2014, Pub 11-02-2014, Vig 
14-07-2014 -Maria Margarete Ignacio, RG 15235592, F/N=01-I, 
EE Pedro Moraes Cavalcanti, CTD.99/2014, Pub 11-02-2014, Vig 
14-07-2014 -Paulo Roberto da Silva, RG 43427730, F/N=01-I, EE 
Paulo Luiz Valerio, CTD.371/2013, Pub 08-10-2013, Vig 14-07- 
2014 -Pedro Urbano Filho, RG 19225704, F/N=01-I, EE Jethro 
Vaz Toledo-Prof, CTD.62/2014, Pub 07-02-2014, Vig 14-07-2014 - 

 


