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Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 29-9- 

2014 

Convocando, nos termos da Resolução SE 61/2012, c/c art. 
8º, II, da Resolução SE 58/2011, um professor da disciplina de 
Educação Física por Unidade Escolar a participar da Orientação 

Técnica ”Ergonomia Escolar” 

Dia: 7-10-2014 – Terça-feira. Horário: Das 12 às 18 horas. 

Local: SESC – Rua Ipiranga, 155 - Piracicaba - SP. 
 

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO 

E FINANÇAS 

Comunicado 
Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Diretores do Centro de 
Administração, Finanças e Infraestrutura – CAF, Supervisores, 

Diretores de Escola Responsáveis pelo Programa PDDE Educação 
Básica - 2014. 

Considerando o volume de recursos financeiros repassados 
pelo MEC/FNDE para as APM´s das Escolas Estaduais e Saldos 
reprogramados do ano anterior, a Coordenadoria de Orçamento 

e Finanças – COFI – comunica que a utilização dos recursos do 
PDDE Educação Básica deve atender demandas solicitadas pelas 

próprias unidades escolares, como segue abaixo: 
categoria econômica Custeio 

- conserto de central de água gelada 
- quadro escolar verde quadriculado (lousa), quando fixo 
na parede 

- sacos para coleta diária de amostras alimentares da 
merenda 

- manutenção de mobiliário 

- tela e vedantes para cozinha/refeitório 

- tela anti e contra nidificação 
- limpeza de caixa d’água 
- reposição de vidros 

- consumo e outros serviços 
categoria econômica Capital 

- equipamentos para cozinha (fogão, refrigerador ou freezer) 
- outros equipamentos para cozinha (liquidificador, etc) 

- quadro escolar verde quadriculado (lousa), quando removível 
- bebedouro e/ou central de água gelada 
- ventilador; 

- equipamentos outros; 
As aquisições/serviços deverão ser aprovadas pela direção 

da escola, Conselho da APM e Conselho Escolar, devidamente 
registradas em ata, respeitando as categorias econômicas de 



custeio e capital. 

Destacamos, as escolas que ainda apresentam saldos do 
PDE ESCOLA deverá utilizar o saldo para aquisições e serviços 

mencionados PDDE – Educação Básica, posto que esse recurso 
não poderão ser reprogramado para o exercício seguinte. 

A escola/APM deverá informar ao Dirigente Regional e 
Diretor do CAF o que foi programado para as aquisições/serviços 
e a DER deverá acompanhar e orientar durante todo o processo. 

 

EDUCAÇÃO 
DIRETORIAS DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 

PIRACICABA 

Comunicado 
Abertura de Inscrição para Docentes – Ceeja 

Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Piracicaba 
Dirigente Regional de Ensino, torna pública a abertura de 
inscrições para o processo de credenciamento, escolha e atribuição 

de aulas aos docentes interessados em atuar no Projeto 
da Pasta CEEJA – Centro Estadual de Educação de Jovens e 

Adultos – Piracicaba, nos termos da Resolução SE 77, de 6/12/11 
e Resolução SE 31/2013 nas disciplinas: Língua Portuguesa, Arte, 

Inglês, Matemática, Geografia, História, Sociologia, Filosofia, 
Biologia, Ciências, Física e Química. 
I: Período de Inscrição: 

Dias: 27/10 a 07-11-2014 - Horário: das 8h às 11he das 
14:00 às 21:00 

Local: CEEJA – Rua do Rosário, 272 – Centro - Piracicaba 
– SP. 

II – do credenciamento: 
Poderão ser credenciados: no processo seletivo específico 
desse projeto da Pasta, observada a seguinte ordem de prioridade: 

I - titulares de cargo; 
II - docentes estáveis, nos termos da Constituição Federal/ 

88; 

III - docentes estáveis, nos termos da Consolidação das Leis 

de Trabalho – CLT; 
IV - docentes ocupantes de função-atividade, abrangidos 
pela Lei Complementar 1.010 /2007; 

V - candidatos à contratação temporária. 
III - dos documentos necessários para o credenciamento: 

a) Cópias do RG e CPF, acompanhadas dos respectivos 
originais para conferência; 

b) Cópias do Diploma de Licenciatura Plena e do respectivo 
Histórico Escolar, acompanhadas dos originais para conferência; 
c) Comprovante de assiduidade correspondente aos anos 

de 2012, 2013 até 30-06-2014, conforme ANEXO A ou cópia da 
ficha 100 dos referidos anos. 

d) Comprovante de experiência em CEEJA, fornecido por 
diretor de CEEJA, com avaliação de desempenho - (ANEXO B). 



e) Comprovante de participação em cursos de capacitação 

com duração mínima de 30 horas, realizados nos últimos 2 anos 
(da data base 30-06-2014). 

f) Pós-graduação Lato-Sensu com 360 horas na área de 
habilitação ou área de Educação; 

g) Diploma de Mestre, correlato à disciplina para a qual é 
habilitado ou na área da educação; 
h) Diploma de Doutor, correlato à disciplina para a qual é 

habilitado ou na área da educação; 
i) Comprovante de inscrição no processo inicial de atribuição 

de aulas de 2015. 
j) Para os titulares de cargo, Termo de Anuência do Diretor 

de Escola para o período correspondente ao 1º dia letivo à 
31-12-2015 que deverá ser entregue, preferencialmente, no 
ato do credenciamento, caso contrário, apresentá-lo no ato da 

atribuição; 
l) Proposta de Trabalho sucinta para área de atuação no 

CEEJA em 2015. 
IV - do processo seletivo: 

Os candidatos serão avaliados e classificados por faixas, 
considerando a análise e pontuação dos documentos apresentados 
e Proposta de Trabalho 

V – dos critérios de classificação: 
a) Assiduidade no Magistério Oficial da Secretaria de Estado 

da Educação nos últimos 2 anos e meio (data base 30-06-2014). 
Para professores que atuaram pelo menos 180 dias no período 

considerar: 
de 0 a 3 faltas abonadas - 3 (três) pontos; até 4 faltas 
abonadas - 2 (dois) pontos; até 06 faltas abonadas – 1 (um) 

ponto; qualquer outra situação envolvendo faltas justificadas, 
faltas médicas e injustificadas, licenças ou afastamentos (exceto 

licença – prêmio) – 0,5 meio ponto. 
b) Comprovante de experiência de atuação em CEEJA – 02 

(três) pontos; 
c) Cursos de capacitação com duração mínima de 30 horas 

– considerando apenas os realizados nos últimos 2 (dois) anos 

– 0,5 (um) ponto por certificado – máximo de 1,0 (um ponto). 
d) Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu com 360 horas 

na área de habilitação ou na área da Educação – valendo 01 
(um) ponto por certificado, até o máximo de 2 (dois) pontos; 

e) Diploma de Mestre: valendo 3 (três) pontos, até o máximo 
de 3 (três) pontos; 
f) Diploma de Doutor: valendo 4 (quatro) pontos, até o 

máximo de 4 (quatro) pontos; 
g) Proposta de Trabalho – máximo 20 (vinte) pontos . 

VI – da classificação: 
Os candidatos inscritos serão classificados por faixas, ordem 

decrescente de pontos: 
a) Faixa I – A: Titulares de Cargo, OFAs, candidatos a admissão 
com proposta de recondução; 



b) Faixa II– B: Demais candidatos 

VII – dos critérios para desempate: 
Em casos de empate de pontuação na classificação dos 

credenciados, o desempate será efetuado na seguinte ordem de 
prioridade (salvo casos de recondução no próprio CEEJA). 

a) melhor proposta; 
b) melhor assiduidade; 
c) experiência em CEEJA; 

d) maior idade; 
e) número de filhos. 

VIII – da divulgação e dos recursos: 
A divulgação da classificação no site derpiracicaba.com.br, 

na Diretoria de Ensino e no CEEJA, em 25-11-2014, no horário 
das 08h às 17h. 
Parágrafo único: não caberá recurso referente a classificação 

final. 
IX – da recondução: 

O credenciamento para recondução dos docentes Titulares 
de Cargo que atuaram em 2014 no CEEJA – Centro de Estadual 

de Educação de Jovens e Adultos, para novo afastamento a 
partir do primeiro dia letivo de 2015 e OFAS, far-se-á na própria 
Unidade Escolar, somente se o desempenho profissional for 

considerado satisfatório conforme documento expedido pela 
Direção da Escola, de acordo com os aspectos observados na 

Resolução SE 77, art. 14 § 1º inciso 1 ao 3 – (Anexo B).Em caso 
de empate, o desempate se dará: 

a) Melhor projeto apresentado; 
b) Melhor assiduidade; 
c) Maior tempo de experiência no CEEJA; 

d) Número de filhos. 
Parágrafo único: os docentes que não forem reconduzidos 

para a função docente em 2015, ano subsequente a 2014, não 
poderão participar de qualquer tipo de escolha referente ao 

CEEJA em 2014. 
X - das disposições finais: 

a) Os docentes em exercício no CEEJA deverão cumprir a 

carga horária de 40 horas semanais, na seguinte conformidade: 
I - 32 h/a,3 ATPCs, 13 ATPLs distribuídos pelos 5 dias úteis 

da semana, de forma a contemplar, no mínimo, 3 turnos de funcionamento 
do CEEJA, com observância ao limite máximo de 8 

horas diárias, salvo publicação de legislação posterior que altere 
jornada de trabalho docente; 
b) os professores serão periodicamente avaliados pela 

Unidade Escolar e pela Diretoria de Ensino, podendo ser dispensados 
a qualquer momento caso não apresentem desempenho 

satisfatório no exercício de suas funções; 
c) ter disponibilidade para reunir-se em equipe, dentro das 

ATPLs, no mínimo uma vez por semana . 
d) para exercer a função pretendida, os professores deverão 
abranger os seguintes aspectos: 



1 – de comprometimento com a aprendizagem do aluno, 

demonstrado mediante: 
- clima de acolhimento, equidade, confiança, solidariedade 

e respeito que caracterizam seu relacionamento com os alunos; 
- alta expectativa quanto ao desenvolvimento cognitivo e à 

aprendizagem de todos os alunos; 
- preocupação em avaliar e monitorar o processo de compreensão 
e apropriação dos conteúdos pelos alunos; 

- diversidade de estratégias utilizadas para promover o 
desenvolvimento dos alunos; 

2 – de responsabilidades profissionais, explicitadas pela: 
- reflexão sistemática que faz de sua prática docente; 

- forma como constrói suas relações com seus pares docentes 
e com os gestores da escola, ou seja, saber trabalhar em 
equipe, como parceiro. 

- participação em cursos de atualização e aperfeiçoamento 
profissional; 

3 – de atributos pessoais sinalizados pelos índices de pontualidade, 
assiduidade, dedicação, envolvimento e participação 

nas atividades escolares. 
4 - os docentes titulares de cargo selecionados para atuar 
no CEEJA serão afastados, nos termos do inciso III do artigo 64 

da Lei Complementar 444/85, pela disciplina específica do cargo, 
a partir do primeiro dia de atividades escolares, ao início do ano 

letivo, com vigência do afastamento até a data de 31 de dezembro 
do ano em curso, salvo publicação de legislação posterior 

que revogue/altere o dispositivo do afastamento. 
d) o ato de inscrição implicará na aceitação, por parte do 
candidato, de todas as disposições do presente edital; 

e) os casos omissos serão analisados pela Supervisão da 
Escola, equipe designada pelo Dirigente Regional de Ensino e 

equipe gestora do CEEJA. 

 
================ 
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Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, 

de 29-9-2014 

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: 

Leonice Aparecida Comeron, RG 11.714.417-4, da função 
de Professor I – Eventual a partir de 15-04-1986. 

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: 

Leonice Aparecida Comeron, RG 11.714.417-4, da função 
de Professor I – Eventual em 30-06-1978. 

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: 
Leonice Aparecida Comeron, RG 11.714.417-4, da função 

de Professor I – Eventual a partir de 04-06-1980. 

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: 

Leonice Aparecida Comeron, RG 11.714.417-4, da função 
de Professor I – Eventual a partir de 24-06-1981. 

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: 
Leonice Aparecida Comeron, RG 11.714.417-4, da função 

de Professor I – Act a partir de 07-08-1978. 

Apostilas do Dirigente Regional de Ensino, 

de 29-9-2014 

Declarando, nos termos do artigo 71, inciso III, alínea “a” 

do Decreto 17.329/81, que, em virtude de divórcio, Sonia Regina 
Cioffi Maluta, RG 11.650.632, Professor Educação Básica II, 

SQC-II-QM-SE, passa a assinar: Sonia Regina Cioffi. 

Declarando que, em cumprimento à Decisão Judicial e 
como determina a Obrigação de Fazer 7805, constantes no 

Processo Judicial 0043300-38.2009.8.26.0053 - 12ª V.F.P, Pj/F 
015549/2009, encabeçada por Dalva Ricardo Santana e Outros, 

as interessadas abaixo fazem jus ao “Recálculo da sexta-parte 
sobre o salário base e demais vantagens recebidas, incorporadas 

ou não, excluindo-se apenas as de caráter eventual, 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”. 
Neise Albuquerque Machado Lima, RG 4.948.747-4, Professor 

I, SQC-II-QM-SE, da EEPG. Dr. Prudente, em Piracicaba, 
Vigência da Sexta Parte em 11-12-1989; 
Rosa Schievano Groppo, RG 6.059.975, Professor Educação 

Básica II, SQC-II-QM-SE, da EE Sud Mennucci, em Piracicaba, 
Vigência da Sexta Parte em 10-05-1996; 

(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 
prevalecendo as apostilas já publicadas). 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, 

de 29-9-2014 

Retificando o D.O. de 07/02/95, retificado em 21/04/95, 



em que se aposentou Neise Albuquerque Machado Lima, RG 

4.948.747-4, Professor I, SQC-II-QM-SE, da EEPG. Dr. Prudente, 
em Piracicaba, em virtude de Decisão Judicial e como determina 

a Obrigação de Fazer 7805, constante no Processo Judicial 
0043300-38.2009.8.26.0053 - 12ª V.F.P, Pj/F 015549/2009, encabeçada 

por Dalva Ricardo Santana e Outros, pois a interessada 
faz jus ao “Recálculo da sexta-parte sobre o salário base e 
demais vantagens recebidas, incorporadas ou não, excluindo-se 

apenas as de caráter eventual, 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 19/05/01, em que se aposentou 
Rosa Schievano Groppo, RG 6.059.975, Professor Educação 
Básica II, SQC-II-QM-SE, da EE Sud Mennucci, em Piracicaba, 

em virtude de Decisão Judicial e como determina a Obrigação 
de Fazer 7805, constante no Processo Judicial 0043300- 

38.2009.8.26.0053 - 12ª V.F.P, Pj/F 015549/2009, encabeçada 
por Dalva Ricardo Santana e Outros, pois a interessada faz jus 

ao “Recálculo da sexta-parte sobre o salário base e demais 
vantagens recebidas, incorporadas ou não, excluindo-se apenas 
as de caráter eventual, 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”. 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portarias do Diretor de Escola, de 29-9-2014 
EE.Prof. Jethro Vaz de Toledo 

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

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

relacionada: 
Magda de Peder Sanches, RG 27.633.745 DI 1, PEB II, classificada 

na EE.Prof. Jethro Vaz de Toledo, 15 dias de Licença Saúde 

a partir de 25-09-2014. 
EE Vicente Luís Grosso 

Concedendo, com fundamento no artigo 25, inciso VI e 26 
da Lei 500/74, Res. Sena 12/84, Lei 10.261/68, combinado com 
a LC 1054/08, de 07-07-2008, 180 dias de Licença Gestante, a 

partir de 20-09-2014, à Camila Burato Nave, RG 27.531.914-3, 
PEB II, SQF – I – QM. 

EE Prof Francisco Mariano da Costa 

Autorizando, fruição de Licença Prêmio nos termos dos 

Artigos 209 e 213 da Lei 10261/68, L.C. 1015/2007 Ou L.C. 
1080/2008, L.C. 1048/2008 e artigo 13 da L.C. 644/89 à Amaro 
Cesar Resende de Oliveira, RG 26.269.490, PEB II, SQC-IIIQM- 

SE, 30 dias referente ao período de 23-09-2000 a 07-02- 
2001; 14-02-2001 a 27-09-2005, PULP.005/0068/2009, Certidão 



015/2009. 

 

COORDENADORIA DE GESTÃO 

DE RECURSOS HUMANOS 

Portarias da Secretária Adjunta Respondendo 

pelo Expediente da CGRH, de 29-9-2014 

Cessando, nas datas abaixo especificadas, para atuação 
em Escola Estadual do Programa Ensino Integral abaixo mencionada, 

com fundamento no artigo 11, da Lei Complementar 
1.164/2012, publicada em 05-01-2012 com redação dada pela 
Lei Complementar 1.191/2012, publicada em 29-12-2012, a 

Gratificação de Dedicação Plena e Integral - GDPI, correspondente 
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da faixa/nível/ 

estrutura/EV, em que estiverem enquadrados os cargos-função 
atividade, observada a carga horária de 40 horas semanais, aos 

servidores abaixo na forma que especifica: 
Diretoria de Ensino - Regiao de Piracicaba 
EE Aniger F.Maria Melillo-Dom 

Andrea de Negri Bello, RG 14298511, DI: 1, a partir de: 
23-09-2014 

 

Educação I 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Dir. Ens. Região de Piracicaba 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino 

Contratando, nos termos do Artigo 13 do Decreto 54.682 
de 13-08-2009, para exercer a função docente: -Professor 
Educação Básica I- -Fernanda Batistela Giusti, RG 22850442, EE 

Ademar Vieira Pisco, F/N=01-IV a partir de 24-09-2014 

Contratando, nos termos do Artigo 13 do Decreto 54.682 

de 13-08-2009, para exercer a atividade de: -Agente de Organização 
Escolar- -Carla Alessandra Rodrigues, RG 40541863, EE 
Frei Fernando M.Fachini, F/N=01-I no período de 15-09-2014 

até 14-09-2015 

Extinguindo, a pedido dos interessados, com fundamento 

no Inciso I do Artigo 8 da Lei Complementar 1093/2009, o 
contrato por tempo determinado celebrado com os servidores 

a seguir: -Professor Educação Básica I- -Livia Maria Rodrigues, 
RG 32077884, F/N=01-I, EE Morais Barros, CTD.245/2014, Pub 
28-02-2014, Vig 24-09-2014 - 


