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Educação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Resolução SE 58, de 17-10-2014 
Dispõe sobre o processo seletivo de credenciamento 
de profissionais do Quadro do Magistério, para 
atuação nas escolas estaduais do Programa Ensino 

Integral, e dá providências correlatas 

O Secretário da Educação, considerando a necessidade de 
estabelecer normas, critérios e procedimentos que assegurem 

eficácia, legitimidade e transparência ao processo seletivo 
de credenciamento de profissionais para atuação nas escolas 

estaduais do Programa Ensino Integral, de que tratam a Lei 
Complementar 1.164, de 4-1-2012, e o Decreto 59.354, de 
15-7-2013, Resolve: 

Artigo 1º - O processo seletivo de credenciamento de 
profissionais do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação 

- QM/SE, para atuação nas escolas estaduais do Programa 
Ensino Integral, será realizado de acordo com a natureza e as 

peculiaridades das funções a serem exercidas, sob a estrutura e 
modelo diferenciados dessas escolas e na conformidade do que 

dispõe a presente resolução. 
Artigo 2º - Poderão participar do processo seletivo de 
credenciamento, de que trata esta resolução, os integrantes 

do Quadro do Magistério que atendam os seguintes requisitos: 
I - com relação à situação funcional: 

a) sejam titulares de cargo de Diretor de Escola ou se encontrem 
designados nessa situação; ou 

b) sejam docentes titulares de cargo ou ocupantes de 
função-atividade que: 
b.1 - para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental: seja 

Professor Educação Básica I, portador de diploma, devidamente 
registrado, de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação 

em Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, ou 
de diploma, devidamente registrado, de Curso Normal Superior, 

com habilitação em Magistério das Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental, ou de licenciatura plena em Pedagogia obtida 
mediante Programa Especial de Formação Pedagógica Superior, 

qualquer que seja a nomenclatura do curso, com habilitação em 
Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, ou ainda 

ser portador de diploma, devidamente registrado, de licenciatura 
plena em componente curricular específico, para atuar como 

docente especialista; 
b.2 - para os Anos Finais do Ensino Fundamental e para o 
Ensino Médio: seja Professor Educação Básica I ou Professor 

Educação Básica II, portador de diploma, devidamente registrado, 
de licenciatura plena; 

II - estejam em efetivo exercício do seu cargo ou funçãoatividade 



ou da designação em que se encontrem; 

III - possuam experiência mínima de 3 (três) anos de exercício 
no magistério público estadual; 

IV - venham a aderir voluntariamente ao Regime de Dedicação 
Plena e Integral - RDPI em uma das escolas do Programa. 

§ 1º - Poderão também participar do processo seletivo 
de credenciamento, nos termos deste artigo, docentes que se 
encontrem em situação de readaptação, neste caso apenas para 

atuação em Salas/Ambientes de Leitura das escolas do Programa, 
observadas as disposições da legislação pertinente. 

§ 2º - Para atuar nas escolas do Programa Ensino Integral 
não será permitida a contratação de professor por tempo determinado, 

nos termos da Lei Complementar 1.093, de 16-07-2009, 
exceto para atendimento a alunos portadores de necessidades 
especiais, conforme dispuser a regulamentação específica. 

Artigo 3º - O docente, observados os requisitos de que 
trata o artigo 2º desta resolução, poderá se inscrever no Programa 

Ensino Integral para exercer funções gestoras, desde 
que comprove: 

I - para Diretor de Escola: ser titular de cargo efetivo, portador 
de diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena 
em Pedagogia e/ou diploma de Mestrado ou de Doutorado, na 

área de Educação/Gestão Escolar, e possuir 8 (oito) anos de 
experiência no magistério; 

II - para Vice-Diretor de Escola: ser portador de diploma, 
devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia 

e/ou diploma de Mestrado ou de Doutorado, na área de Educação/ 
Gestão Escolar, e possuir 5 (cinco) anos de experiência 
no magistério; 

III - para Professor Coordenador Geral: ser portador de 
diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena. 

Parágrafo único - Para as designações nos postos de trabalho 
de Vice-Diretor de Escola e/ou de Professor Coordenador, 

o Diretor de Escola selecionado poderá indicar docentes que se 
encontrem entre os três primeiros classificados para o exercício 

das funções de gestor escolar. 

Artigo 4º - O processo seletivo de credenciamento dos integrantes 
do Quadro do Magistério, de que trata esta resolução, 

terá as seguintes etapas: 
I - Inscrição: em que o candidato deverá preencher informações 

profissionais e responder a questões relacionadas ao 
Programa Ensino Integral, sendo de sua inteira responsabilidade 
as implicações de tudo o quanto declarar e/ou registrar; 

II - Entrevista: para avaliação dos candidatos inscritos, até 
atingir número suficiente para preenchimento das vagas existentes 

e composição de um cadastro-reserva. 
§ 1º - As inscrições, bem como as entrevistas para avaliação 

dos candidatos, deverão ocorrer, preferencialmente, no 
2º semestre do ano precedente ao de realização do processo 
seletivo. 



§ 2º - No cálculo do número de candidatos inscritos e 

avaliados, necessário para o preenchimento das vagas e para 
composição do cadastro-reserva, a que se refere o inciso II deste 

artigo, considerar-se-á, por unidade escolar, a quantidade de 15 
(quinze) vagas de professor e de 3 (três) vagas de gestor escolar, 

observada a relação de 2 (dois) candidatos por vaga. 
§ 3º - O candidato inscrito será pré-classificado, com base 
nas respostas ao questionário da inscrição, e depois chamado 

para a realização da entrevista, observada a quantidade de 
vagas definida na conformidade do disposto no §2º deste artigo. 

§ 4º - No momento da entrevista, o candidato deverá 
apresentar documentos que comprovem suas informações e os 

dados registrados na ficha de inscrição, bem como o atestado 
de sua frequência ao trabalho, expedido pela escola de origem, 
para cômputo da pontuação de assiduidade, conforme estabelece 

o disposto no item 1 do § 2º do artigo 5º desta resolução. 
§ 5º - Caso não se comprove algum dado ou informação 

prestada, o candidato não será credenciado para atuar no Programa 
Ensino Integral. 

§ 6º - O chamamento para as entrevistas dos candidatos 
poderá ocorrer logo após a primeira semana do período de inscrições 
e, considerando a pontuação dos profissionais até então 

inscritos e pré-classificados, poderá ser suspenso ou até encerrado, 
caso se verifique o perfazimento do número de candidatos 

avaliados, definido nos termos do disposto no §2º deste artigo. 
§ 7º - A critério da administração e havendo necessidade 

de completar a composição do cadastro-reserva, os demais 
candidatos inscritos e ainda não avaliados deverão, ao longo 
do 1º semestre do ano subsequente ao da inscrição, passar pela 

entrevista do processo seletivo, mediante prévio agendamento. 
Artigo 5º - O processo seletivo de credenciamento de integrantes 

do Quadro do Magistério, de que trata esta resolução, 
será classificatório e deverá considerar: 

I - o comprometimento do profissional, referente à atuação 
no magistério da rede estadual de ensino, avaliado pela análise 

de sua frequência ao trabalho, nos 3 (três) últimos anos letivos, 

contados retroativamente à data-base do processo; 
II - o perfil do profissional, para atuação no modelo 

pedagógico e de gestão desenvolvido nas escolas estaduais 
do Programa Ensino Integral, definido mediante avaliação por 

competências, a ser realizada em entrevista. 
§ 1º - A data-base, a que se refere o inciso I deste artigo, 
será sempre o último dia útil do mês imediatamente anterior ao 

da abertura do período de inscrições para o processo seletivo. 
§ 2º - Com o total de, no máximo, 25,0 (vinte e cinco) pontos, 

a avaliação do integrante do Quadro do Magistério dar-se-á 
na seguinte conformidade: 

1 - quanto à assiduidade: com a atribuição de até 5 (cinco) 
pontos, aferidos de acordo com o total de ausências do servidor 
nos 3 (três) últimos anos letivos, observada a tabela de pontos 



constante do Anexo I que integra esta resolução; 

2 - quanto ao perfil: com a atribuição de até 20 (vinte) pontos, 
aferidos de acordo com a análise da compatibilidade do perfil 

do candidato frente ao perfil exigido para o desempenho das 
atribuições relativas ao Regime de Dedicação Plena e Integral. 

§ 3º - Na apuração da frequência do candidato, para pontuação 
da assiduidade, será descontada toda e qualquer ausência, 
exceto as referentes a férias, licença à gestante, licença-paternidade, 

licença-adoção, licença-prêmio e às convocações de 
órgãos centrais ou subsetoriais da Pasta para ações formativas. 

§ 4º - Na análise da compatibilidade do perfil será utilizada 
a avaliação por competências, definidas relativamente às 

premissas do Programa Ensino Integral, sendo que, para cada 
competência, haverá aferição de 1,0 (um) a 4,0 (quatro) pontos, 
de acordo com os resultados da avaliação do candidato, na 

seguinte conformidade: 
1 - o candidato não apresenta a competência: 1,0 (um) 

ponto; 
2 - o candidato apresenta parcialmente a competência: 2,0 

(dois) pontos; 
3 - o candidato apresenta a competência: 3,0 (três) pontos; 
4 - o candidato supera as expectativas na competência: 4,0 

(quatro) pontos. 
§ 5º - O integrante do Quadro do Magistério será classificado 

com base em sua pontuação final, resultante do somatório 
das pontuações que obtiver nas avaliações previstas nos itens 1 

e 2 do § 2º deste artigo. 
§ 6º - A classificação dos candidatos dar-se-á por ordem 
decrescente das respectivas pontuações. 

§ 7º - Em caso de empate na classificação dos candidatos, o 
desempate dar-se-á na seguinte ordem de prioridade: 

1 - pela maior pontuação obtida na avaliação do perfil, a 
que se refere o inciso II deste artigo; 

2 - pela menor quantidade de premissas com pontuação 
mínima (1,0 ponto) na avaliação do perfil, a que se refere o 

inciso II deste artigo; 

3 - pela maior pontuação obtida na classificação do processo 
anual de atribuição de classes e aulas, em nível de Diretoria 

de Ensino, quando se tratar de seleção de docentes. 
Artigo 6º - Atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 

2º desta resolução, os integrantes do Quadro do Magistério que 
se encontrem em efetivo exercício na unidade escolar que aderir 
ao Programa Ensino Integral terão, na indicação para atuar pelo 

Programa na própria escola, prioridade sobre candidatos de 
outras unidades escolares. 

§ 1º - A prioridade, a que se refere o caput deste artigo, será 
conferida, aos servidores que se encontrem em efetivo exercício 

na unidade escolar no momento da adesão formal da escola ao 
Programa Ensino Integral. 
§ 2º - Para assegurar a manutenção da prioridade que lhe 



foi conferida, nos termos do § 1º deste artigo, até o momento 

de sua designação para atuação no Programa, o servidor não 
poderá se afastar de sua unidade escolar para ter exercício em 

unidade/órgão diverso. 
§ 3º - Os servidores da unidade escolar indicados com prioridade 

deverão participar de todas as fases do processo seletivo 
de credenciamento e serão classificados em faixa de classificação 
prevalecente à dos candidatos de outras unidades escolares. 

§ 4º - A prioridade, de que trata este artigo, restringe-se, no 
caso de docentes, à indicação para atuar, no Programa Ensino 

Integral, como professor, não se aplicando essa prioridade na 
indicação para exercício de funções gestoras, exceto quando o 

docente, no momento da adesão formal de sua unidade escolar, 
se encontrar designado como Diretor de Escola. 
§ 5º - Se o número de servidores indicados com prioridade 

para atuar na própria escola for superior ao número de vagas do 
módulo específico, far-se-á, dentre eles, a seleção dos mais bem 

classificados no processo de credenciamento. 
§ 6º - O servidor que, nos termos do § 5º deste artigo, deixar 

de ser selecionado para atuar na própria escola, poderá concorrer 
a vagas em outras unidades escolares do Programa, mas sem 
qualquer prioridade sobre os demais candidatos. 

§ 7º - Caso não seja selecionado nas situações previstas 
nos parágrafos anteriores, o profissional será classificado no 

cadastro-reserva, a que se refere o inciso II do artigo 4º desta 
resolução, ficando-lhe mantida a prioridade prevista no caput 

deste artigo, relativamente a uma nova seleção de candidatos 
que possa vir a ocorrer em sua antiga unidade escolar, desde 
que não tenha declinado de vaga similar em momento anterior. 

Artigo 7º - No ocasional surgimento de vagas de Professor 
Coordenador Geral, de Vice-Diretor de Escola ou de Diretor de 

Escola em unidade escolar já participante do Programa Ensino 
Integral, poderão ser considerados os docentes que atuam 

em Regime de Dedicação Plena e Integral na própria unidade 
escolar, antes de se utilizar a relação dos profissionais classificados 

no processo de credenciamento, desde que os docentes 

selecionados atendam os requisitos de que trata o artigo 3º 
desta resolução e apresentem o perfil exigido para o exercício 

da correspondente designação. 
Artigo 8º - O integrante do Quadro do Magistério, que já 

atue no Programa Ensino Integral e que pretenda mudar sua 
sede de exercício, mediante nova designação, para outra unidade 
escolar do mesmo Programa, deverá participar regularmente 

do processo seletivo de credenciamento, nos termos desta 
resolução, comprovando possuir, no mínimo, 3 (três) anos de 

atuação pelo Programa na escola em que se encontre designado. 
§ 1º - A fim de se garantir estabilidade à composição da 

equipe escolar, com relação a docentes de determinada escola 
do Programa, a possibilidade de atendimento à pretensão de 
que trata o caput deste artigo deverá respeitar os limites fixados 



na tabela constante do Anexo II, que integra esta resolução, 

observada a proporcionalidade relativa à totalidade de docentes 
da referida escola. 

§ 2º - À vista do limite que se defina para a escola, o atendimento, 
a que se refere o § 1º deste artigo, far-se-á com a indi- 

cação, por ordem decrescente, dos docentes que possuam maior 
tempo de designação pelo Programa na própria unidade escolar. 
§ 3º - No caso de empate nos tempos de designação dos 

docentes na própria escola, o desempate dar-se-á na seguinte 
ordem de prioridade: 

1 - pelo maior tempo de designação no Programa; 
2 - pela maior pontuação no processo anual de atribuição 

de classes e aulas, em nível de unidade escolar; 
3 - pelo maior tempo de serviço no Magistério Público 
Oficial desta Secretaria da Educação, observado o campo de 

atuação. 
§ 4º - Tratando-se de servidores designados para o exercício 

de funções gestoras, inclusive o titular de cargo de Diretor de 
Escola, se for o caso, o atendimento à pretensão de mudança 

de sede de exercício contemplará 1 (um) único candidato, que 
se distinguirá pela apuração do maior tempo de designação em 
função gestora na própria unidade escolar, sendo que, em caso 

de empate, o desempate dar-se-á na seguinte conformidade: 
1 - pelo maior tempo de designação no Programa; 

2 - pelo maior tempo de serviço exercido em funções gestoras 
em unidade(s) escolar(es) desta Secretaria da Educação; 

3 - pelo maior tempo de serviço prestado no cargo de que é 
titular ou na função-atividade que ocupe. 
§ 5º - Não poderá haver interrupção de exercício entre as 

designações do integrante do Quadro do Magistério na mudança 
de uma escola para outra, nos termos deste artigo. 

Artigo 9º - O processo seletivo de credenciamento deverá 
ser realizado pela Diretoria de Ensino, com divulgação por meio 

de edital, a ser publicado no Diário Oficial do Estado e afixado 
em todas as escolas de sua circunscrição. 

Parágrafo único - Deverão constar do edital: 

1 - os requisitos para inscrição; 
2 - as etapas e o cronograma do processo; 

3 - a relação das unidades escolares do Programa Ensino 
Integral. 

Artigo 10 - O Dirigente Regional de Ensino deverá indicar, 
em sua circunscrição, os profissionais que atuarão na avaliação 
dos candidatos. 

§ 1º - Cada banca de avaliação que irá realizar as entrevistas 
deverá ser composta por 2 (dois) profissionais devidamente 

capacitados em orientação técnica específica para este fim. 
§ 2º - Caberá ao Dirigente Regional de Ensino a publicação, 

no Diário Oficial do Estado, dos resultados do processo seletivo 
de credenciamento. 
Artigo 11 - Cada processo seletivo de credenciamento terá 



validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação 

dos resultados correspondentes. 
§ 1º - A abertura de inscrições para realização de novo processo, 

no decorrer do mesmo ano letivo, somente poderá ocorrer 
quando o número de candidatos credenciados, em reserva, for 

insuficiente para o preenchimento das vagas existentes. 
§ 2º - A validade de um processo seletivo, bem como de sua 
classificação, será automaticamente cessada com a publicação 

da classificação de um novo processo, independentemente de 
haver ou não transcorrido o prazo de 12 (doze) meses. 

§ 3º - Esgotadas as possibilidades de preenchimento das 
vagas por profissionais da mesma Diretoria de Ensino e não 

havendo, por qualquer motivo, condições para abertura de novo 
processo, poderão ser considerados os profissionais classificados 
no processo seletivo de outras Diretorias de Ensino, valendo-se 

da mesma pontuação. 
Artigo 12 - Aos professores que atuarem nas escolas estaduais 

do Programa Ensino Integral aplicar-se-ão, no que couber, 
as disposições da legislação que regulamenta o processo anual 

de atribuição de classes e aulas. 
Artigo 13 - A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica 
- CGEB e a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - 

CGRH poderão baixar instruções que se façam necessárias ao 
correto cumprimento do disposto na presente resolução. 

Parágrafo único - Os casos omissos serão decididos pela 
Diretoria de Ensino, ouvidas, no que couber, as coordenadorias a 

que se refere o caput deste artigo. 
Artigo 14 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em 

especial a Resolução SE 65, de 16-9-2013. 
Anexo I 

Tabela para a pontuação de assiduidade 

 
 

DIRETORIAS DE ENSINO 



DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 17-10- 

2014 

Convocando, nos termos do artigo 8º da Resolução SE 
58/2011 e Resolução SE 61/2012, um Professor da disciplina 

de Arte de cada unidade escolar, jurisdicionada a esta diretoria 
de ensino, para participar de orientação técnica no dia 23-10- 

2014 (jornada de 8 horas) no período da manhã a partir das 
8h30min na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra situada à Rua 

Moraes Barros, 233, Centro, Piracicaba e no período da tarde a 
partir das 13h no SESC-Piracicaba, situado à Rua Ipiranga, 155, 
Centro, Piracicaba. 

Despacho do Dirigente Regional de Ensino, de 17-10- 

2014 

Acolhendo a decisão da Comissão Julgadora de Licitações: 
Homologo e Adjudico os atos praticados no Convite BEC 

080327000012014OC00051; do Processo 936/0068/2014, para 
a aquisição de material de consumo utensílios para as unidades 

escolares jurisdicionadas na DER de Piracicaba; 
Adjudico os objetos do certame à empresa Renato Marana 

– 2014CT00215 no valor de R$ 7.852,06. 
 

COORDENADORIA DE GESTÃO 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Retificação do D.O. de 1º-10-2014 
Na Portaria da Coordenadora, de 30-9-2014, Convocando 
os profissionais abaixo relacionados para a “Orientação Técnica 

para avaliação anual e levantamento de subsídios para elaboração 
do Regulamento 2015 dos JEESP “ ,conforme cronograma 

abaixo, nos termos artigo 8º, da Resolução SE 58/2011, alterada 
pela Resolução SE 43, de 12-04-2012. 
Onde se Lê: 

7) REGIÃO DE ARAÇATUBA 
Dia: 31-10-2014 - Horário: das 8h30 às 17h30 

8)REGIÃO DE ARARAQUARA 

Dia: 31-10-2014 – Horário: das 8h30 às 17h30 

Local/Endereço: DREL DE Araraquara - Av. Espanha,188 – 
Centro- Araraquara/SP 
9) REGIÃO DE FRANCA 

Dia: 31-10-2014 – Horário: das 8h30 às 17h30 
10)REGIÃO DE MARÍLIA 

Dia: 31-10-2014 - Horário: das 8h30 às 17h30 
11)REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO 

Dia: 31-10-2014 - Horário: das 8h30 às 17h30 
12) REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
Dia: 31-10-2014 – Horário: das 8h30 às 17h30 

13)REGIÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
Dia: 31-10-2014 - Horário: das 8h30 às 17h30 

14) REGIÃO DE SANTOS 
Dia: 31-10-2014 - Horário: das 8h30 às 17h30 



15)REGIÃO DE SOROCABA 

Dia: 31-10-2014 - Horário: das 8h30 às 17h30 
Leia-se: 

7)REGIÃO DE ARAÇATUBA 
Dia: 30-10-2014 - Horário: das 8h30 às 17h30 

8)REGIÃO DE ARARAQUARA 
Dia: 30-10-2014 – Horário: das 8h30 às 17h30 
Local/Endereço: DREL DE Araraquara – Av Queiroz Filho, 

1347 – 
Vila Harmonia - Araraquara/SP 

9) REGIÃO DE FRANCA 
Dia: 30-10-2014 – Horário: das 8h30 às 17h30 

10)REGIÃO DE MARÍLIA 
Dia: 30-10-2014 - Horário: das 8h30 às 17h30 
11)REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO 

Dia: 30-10-2014 - Horário: das 8h30 às 17h30 
12) REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

Dia: 28-10-2014 – Horário: das 8h30 às 17h30 
13)REGIÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

Dia: 30-10-2014 - Horário: das 8h30 às 17h30 
14) REGIÃO DE SANTOS 
Dia: 30-10-2014 - Horário: das 8h30 às 17h30 

15)REGIÃO DE SOROCABA 
Dia: 28-10-2014 - Horário: das 8h30 às 17h30 

(Capacitação 257-2014). 
 

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA 

E SERVIÇOS ESCOLARES 
DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO 
E ASSISTÊNCIA AO ALUNO 

Comunicado DAAA-6-AG-1, de 17-10-2014 
A Diretoria Técnica do DAAA comunica aos Senhores Dirigentes 
Regionais de Ensino, Supervisores e Diretores de Escola 

do Sistema Centralizado de Alimentação Escolar, que integram o 
Projeto de Enriquecimento da Merenda Escolar – PEME - a lista 

atualizada dos alimentos que podem ser adquiridos com a verba 
desse Programa para o período estipulado, do agrupamento 1. 
Salientamos que esta lista embasará a análise da prestação de 

contas pela Coordenadoria de Orçamentos e Finanças. 
PERÍODO DE APLICAÇÃO DA VERBA: de 03/11/2014 a 

19/12/2014 
ALIMENTOS PERMITIDOS 

Alimentos Perecíveis: observar freqüência (obs. 1) do período 
de aplicação da verba: 
Frutas “in natura”; Legumes “in natura”; Verduras “in 

natura”; Ovos. 
Alimentos Complementares: poderão ser adquiridos 

SOMENTE para compor receitas, ou seja, como ingredientes de 
uma preparação: 

Açúcar; Amido de milho, Farinhas, Fermento em pó, margarina 



(para composição de receitas); 

Condimentos (EXCETO pimenta e temperos prontos). Dar 
preferência aos condimentos naturais, de sabor suave (evitar 

condimentos picantes) 
Leite de vaca “in natura” ou bebida Láctea UHT (SOMENTE 

como ingrediente de receitas: bolo, purê, torta, suflê, etc e NÃO 
deve ser utilizado para preparo de Bebidas lácteas, vitaminas, 
pudins, manjar, canjica e arroz doce, ou seja, para preparo de 

produtos semelhantes ao que o DAAA envia); 
Óleo de soja, Sal, Vinagre de frutas ou Vinagre de cereais, 

Alho, Cebola; 
Queijo: além do tradicional queijo ralado em “saquinho” 

que geralmente é do tipo parmesão, poderão ser adquiridos 
outras variedades de queijos com preços mais acessíveis que o 
parmesão. Atenção às informações que devem constar no rótulo 

do produto: nome, ingredientes, origem, datas de fabricação e 
validade, lote, condições de armazenamento e manuseio, informações 

nutricionais, carimbo do SIF e peso. 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

1. Todas as escolas regularmente inscritas no Programa de 
Enriquecimento de Merenda Escolar – PEME deverão programar 
as compras de alimentos “in natura” de acordo com as indicações 

do Cardápio, ou seja: 
ALIMENTO NOVEMBRO DEZEMBRO 

Frutas 4 vezes/mês 3 vezes/mês 
Ovo 1 vez/mês 1 vez/mês 

Hortaliças 12 vezes/mês 9 vezes/mês 
2. Todo excedente de recursos poderá ser investido na 
aquisição de vegetais (legumes, verduras e frutas), objetivando 

o enriquecimento do cardápio, desde que comprovado através 
da prestação de contas. 

Ressaltamos que as U.Es. devem realizar pesquisa de preços 
na região, buscando conciliar a tríade qualidade – quantidade 

– preço. 
3. Fica vedada a aquisição de balas chocolates, doces (pé 

de moleque, cocada, paçoca, bananinha, maria mole, doces 

confeitados, entre outros), refrigerantes, mostarda, maionese, 
“catchup”, salgadinhos tipo “snack”, batata palha, quaisquer 

outros tipos de guloseimas (pipoca industrializada, entre outros), 
refresco em pó, groselha, chá, sorvete, amendoim, coco ralado, 

creme de leite, leite condensado, milho para pipoca, mel. 
4. Lembramos também que todas as aquisições com recurso 
PEME que saírem da rotina normal (número de alunos, comemorações, 

reformas, etc.) ou da lista de produtos permitidos, devem 
ser CONSULTADAS PREVIAMENTE e DEVIDAMENTE AUTORIZADAS 

PELO DAAA (por escrito) para evitarmos contratempos na 
tramitação dos processos e recolhimentos. 

 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

Comunicado 



Diligência para cumprimento do prazo dado em seus ofícios. 

Proc. CEE 208/2008 - Instituto dos Advogados de São Paulo 
Proc. CEE 158/2014 - Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 

Proc. CEE 564/2005 - Universidade Municipal de São Cetano do Sul 
Proc. CEE 250/2014 - Escola do Parlamento 

Proc. CEE 653/2007 - Faculdade Municipal Prof. Franco Montoro 
Proc. CEE 198/2014 - Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Proc. CEE 552/20006 - Universidade de São Paulo 

Proc. CEE 49/2014 - Universidade de Taubaté 
Proc. CEE 236/2006 - Escola Superior de Educação Física de Jundiaí 

Proc. CEE 446/2001 - Universidade Estadual de Campinas 
Proc. CEE 452/2002 - Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis 

Proc. CEE 243/2000 - Faculdades Integradas Regionais de Avaré 
Proc. CEE 153/2014 - Escola de Engenharia de Piracicaba 
Proc. CEE 89/2014 - Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino de São 

Jo]ao da Boa Vista 
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Diário Oficial Poder Executivo - Seção II 
sábado, 18 de outubro de 2014 
 

Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Diretor Centro de Recursos Humanos, de 

17-10-2014 
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 Prof Eduir Benedicto Scarppari 

Leonice Aparecida Sanjuan Petrini, RG 6292417, PEB-IISQC- 
II-QM, PULP 454/0068/2006, Certidão 237/2014, período 

30-05-2009 a 28-05-2014. 

Apostila do Dirigente Regional de Ensino, de 17-10- 

2014 

Apostilando o Título de Nomeação de Izenete Alves Bonfim 

Iatauro, RG 21504025, Professor Educação Básica II, SQC - II 
- QM, da EE Barão do Rio Branco, em Piracicaba, para declarar 
que a interessado faz jus: 

1º ATS – Vigência: 20-07-2000; 
2º ATS – Vigência: 24-08-2005; 

3º ATS – Vigência: 03-09-2010. 

Concedendo, com fundamento no Artigo 129 da CE/89 um 

adicional por tempo de serviço, ao servidor abaixo relacionado: 
Geraldo Luis Pereira da Silva, RG 22374741, PEB II, DI:3, 



SQCII-QM-SE 

EE Profº Jacana Altair P.Guerrini 
Vigência: 31-07-2014 -1º ATS (Em Virtude de Nomeação) 

Vigência: 31-07-2014 -2º ATS (Em Virtude de Nomeação) 
Apostila do Diretor do Centro de Recursos Humanos 

Concedendo, com fundamento no Artigo 129 da CE/89 
um adicional por tempo de serviço, aos servidores abaixo 
relacionados: 

Monica Maria Filippini, RG 4609001, DI 1, PEB II, SQF-IQM- 
SE 

EE Abigail Azevedo Grillo-Prof 
Vigência:12/02/2014 – 1º ATS 

Alice Schiavolin, RG 17498511, DI 2, PEB I, SQF-I-QM-SE 
EE Francisco Mariano Costa-Pf. 
Vigência: 09-11-2013 - 1º ATS 

Roseli Carlos de Arruda, RG 16189367, DI 1, PEB II, SQCII- 
QM-SE 

EE Francisco Mariano Costa-Pf. 
Vigência:30/11/2013 - 4º ATS 

Ricardo Augusto Forti, RG 32892974, DI, PEB II, SQC-IIQM- 
SE 
EE Affonso Jose Fioravanti-Pf. 

Vigência: 29-08-2014 - 2º ATS 
Gislaine Brega Fayad, RG 18221103, DI1, PEB II, SQC-IIQM- 

SE 
EE Pedro Moraes Cavalcanti 

Vigência: 08-06-2013- 2º ATS 
Kalinca Patricia Marengo, RG 24293923, DI1, PEB II, SQC 
II -QM-SE 

EE Pedro de Mello 
Vigência:04/01/2013- 1º ATS 

Mariana Rodrigues Marcondes, RG 25787447, DI 1, Secretario 
de Escola, SQC-II-QAE-SE 

EE Jose de Mello Moraes-Prof. 
Vigência:01/10/2014- 1º ATS 
Susane de Godoi, RG 20661941, DI1, PEB I, SQF-I-QM-SE 

EE Prudente-Dr. 
Vigência: 20-09-2014- 1º ATS 

Alcione Pereira da Silva de Lima, RG 19130073, DI, PEB II, 
SQF-I-QM-SE 

EE Ademar Vieira Pisco 
Vigência:15/10/2013- 3º ATS 
Maria Luiza Ribeiro de Mello, RG 18077527, DI1, PEB II, 

SQC II -QM-SE 
EE Dario Brasil-Dr. 

Vigência: 23-09-2014- 5º ATS 
Maria Mariza Alves Ribeiro Costa, RG 13752584, DI1, Agente 

de Serviços Escolares, SQC III -QSE-SE 
EE Maria L.S.Cosentino-Profa. 
Vigência:10/10/2014- 4º ATS 



Maria Aparecida Cardoso Zambetta, RG 14298351, DI2, PEB 

II, SQF I -QM-SE 
EE Francisco Mariano Costa-Pf. 

Vigência:22/08/2014- 4ºats 
Maria Alice Pinto Marchi, RG 26345529, DI1, Agente de 

Serviços Escolares, SQC III -QM-SE 
EE Jose Abilio de Paula 
Vigência: 01-10-2014- 4º ATS 

James Rosa, RG 15928213, DI1, PEB II, SQF I -QM-SE 
EE Ademar Vieira Pisco 

Vigência:26/04/2013-4ºats 
Raquel Negreti, RG 9005736, DI1, PEB II, SQC II -QM-SE 

EE Juracy N.M.Ferracciu-Profa. 
Vigência:- 10-07-2014-4º ATS 
Laurentina da Silva, RG 17671552, DI1, Agente de Serviço 

Escolar, SQC III -QAE-SE 
EE Mirandolina A.Canto-Profa 

Vigência:29/09/2014-4º ATS 
Bernardete Favaretto Guassieri, RG 13978398, DI1, PEB II, 

Sqfi-QM-SE 
EE Felipe Cardoso 
Vigência:12/02/2014 -3º ATS 

Nivaldo Mendes da Cruz, RG 18621142, DI1, PEB II, SQF 
I -QM-SE 

EE Elias de Mello Ayres-Prof. 
Vigência: 30-09-2014 - 4º ATS 

Glaucia Regina Ferreira, RG 14784910, DI1, PEB II, Sqfi 
-QM-SE 
EE Jardim Gilda 

Vigência:31/08/2014- 3º ATS 
Margarete Regina Rossi, RG 17670772, DI1, PEB II, SQC 

II -QM-SE 
EE Manoel Dias de Almeida-Prof 

Vigência:23/09/2014- 3ºats 
Pedro Duracenko, RG 5050696, DI1, PEB II, SQC II -QM-SE 

EE Luciano Guidotti-Comendador 

Vigência:21/09/2014- 5º ATS 

Concedendo, com fundamento no artigo 129 da CE/89, 

a sexta-parte dos vencimentos integrais, por contar com vinte 
anos de efetivo exercício, ao servidor abaixo relacionado: 

Roseli Carlos de Arruda, RG 16189367, DI 1, PEB II, SQCII- 
QM-SE 
EE Francisco Mariano Costa-Pf. 

Vigência:30/11/2013 – 6ªparte 
Maria Mariza Alves Ribeiro Costa, RG 13752584, DI1, Agente 

de Serviços Escolares, SQC III -QSE-SE 
EE Maria L.S.Cosentino-Profa. 

Vigência:10/10/2014- 6ª Parte 
Maria Alice Pinto Marchi, RG 26345529, DI1, Agente de 
Serviços Escolares, SQC III -QM-SE 



EE Jose Abilio de Paula 

Vigência: 01-10-2014- 6ª Parte 
Raquel Negreti, RG 9005736, DI1, PEB II, SQC II -QM-SE 

EE Juracy N.M.Ferracciu-Profa. 
Vigência:- 10-07-2014- 6ª Parte 

Laurentina da Silva, RG 17671552, DI1, Agente de Serviços 
Escolares, SQC III -QAE-SE 
EE Mirandolina A.Canto-Profa 

Vigência:29/09/2014-6ªparte 

Concedendo, com fundamento no artigo 129 da Constituição 

do Estado de São Paulo combinado com o DNG de 22, 
publicado no D.O. de 23-11-2011, a Sexta-Parte dos vencimentos, 

ao servidor abaixo identificado, por contar vinte anos de 
efetivo exercício: 
Alice Schiavolin, RG 17498511, DI 2, PEB I, SQF-I-QM-SE 

EE Francisco Mariano Costa-Pf. 
Vigência: 09-11-2013 – 6ª Parte 

Maria Aparecida Cardoso Zambetta, RG 14298351, DI2, PEB 
II, SQF I -QM-SE 

EE Francisco Mariano Costa-Pf. 
Vigência:22/08/2014- 6ª Parte 
James Rosa, RG 15928213, DI1, PEB II, SQF I -QM-SE 

EE Ademar Vieira Pisco 
Vigência:26/04/2013-6ª Parte 

Nivaldo Mendes da Cruz, RG 18621142, DI1, PEB II, SQF 
I -QM-SE 

EE Elias de Mello Ayres-Prof. 
Vigência: 30-09-2014 – 6ª Parte 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portarias do Diretor de Escola, de 17-10-2014 
E.Prof.Jethro Vaz de Toledo 

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: Vera Lucia Alves de Moura RG 9.127.735 PEB II, 

SQC-II- QM 15 dias referente ao período de 05-10-1988 a 12-02- 

1989 de 03-03-1989 a 31-12-1989 de 25-02-1991 a 15/12/94, 
certidão 133/2001 PULP 660/0068/2001. 

EE Profª Maria de Lourdes Silveira Cosentino. 

Autorizando fruição de Licença Prêmio nos termos dos 
artigos 209 e 213 da Lei 10.261/68, com redação alterada pela 

LC 857/99, a Carla Sylmara Carboni Pavanelo, RG 18.135.367-2, 
PEB-II, SQF-I-QM-SE, 15 dias referente aos períodos de 27-10- 

1999 a 06-02-2000 e 05-04-2001 a 21-12-2005 – Certidão 
161/2012 – PULP 538/0068/2011. 

Despacho do Diretor de Escola, de 17-10-2014 
Acúmulo de Cargo 
EE Profª Juracy Neves de Mello Ferraciu 

Ato Decisório 736/2014 – Marilia Bruno Garcia, RG 
24.634.548 - 2, PEB I, Cat O, acumula com Professor Substituto 



de Educação Infantil na Prefeitura do Município de Piracicaba, 

em Piracicaba. Acúmulo Legal. 
EE Prof Jose Romão 

Ato Decisório 737/2014 – Fabio Augusto Pucineli, RG 
29.675.772 - X, PEB II, SQC-II-QM-SE, acumula com Professor II, 

junto a Secretaria de Esportes e Atividades Motoras da Prefeitura 
municipal de Piracicaba. Acúmulo Legal. 
 

COORDENADORIA DE GESTÃO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Portaria da Coordenadora, de 17-10-2014 

Tornando efetivo exercício os dias em que os funcionários 

abaixo relacionados compareceram à Orientação Técnica 
“Secretaria Escolar Digital” 
Local: Diretoria de Ensino da Região de Americana 

Dias: 01-10-2014 
Horário: 9h às 13h 

DE da Região de Piracicaba: Janete Passarini Bigaton – RG 
17.191.960-9, Aida Aurora de Camargo – RG 10.131.361, Leni 

Aparecida Pinto – RG 14.031.239, Eliane Aparecida Marcelino 
Oriani – RG 10.722.063-5, Ana Claudia Nociti – RG 18.196.603- 
7, Susel Cabrera Machado Alves – RG 12.742.691-7 

 

Tornando efetivo exercício os dias em que os funcionários 

abaixo relacionados compareceram à Orientação Técnica 
“Descentralizada do 3º Ciclo de Acompanhamento Formativo 

das Escolas do Programa Ensino Integral” 
Local: Diretoria de Ensino da Região de Sumaré 
Dias 25, 26, 27 e 28-08-2014 

Horário: 8h30 às 17h30 
DE da Região de Piracicaba: Adriana Cristina Pavan Fazanaro 

– RG 29.175.508-2, Fabiana Furlanetto de Oliviera – RG 
16.441.149-5. 

DE da Região de Piracicaba: Antonio Fernando Bovi – 
RG 13.752.417-1, Claudia Fernanda Inácio Sanches – RG 

18.620.520-X, Claudia Cones Corrêa de Oliveira – RG 

23.755.488-4, Daniela Peixoto Rosa – RG 3.821.775, Graziela 
Bortoletto Banzatto – RG 13.654.081-8, Iara Morales Lisboa 

– RG 17.671.793-6, Katia Ferragutt Nardo – RG 18.077.712- 
9, Luciana Aleva Cressoni – RG 298.170.456-9, Luiz Carlos 

Marconi – RG 11.250.123, Marly Ap. Giraldelli Marsulo – RG 
14.031.802, Marcia Bortoletto Fessel – RG 28.617.892-8, Silvia 
Cristina Feltra – RG 23.192.042-8, Sueli Maria Sabadin Gatto – 

RG 8.750.647-6. 
 

Tornando efetivo exercício os dias em que os funcionários 
abaixo relacionados compareceram à Orientação Técnica 
Descentralizada “sobre o papel e atuação do PCG das Escolas 

do Programa Ensino Integral” 
Local: DE da Região de Sumaré 



Dias: 07 e 08-08-2014 

Horário: 8h30 às 17h30 
DE da Região de Piracicaba: Adriana Cristina Pavan Fazanaro 

– RG 29.175.508-2, Angelica Paulina Bego – RG 30.478.936- 
7, Cora Maria Pedro Milan – RG 32.755.015-6, Daniela Peixoto 

Rosa – RG 3.821.775, Davi Andrade Pacheco – RG 23.495.703- 
7, Esthel Cristina Ferraz – RG 23.542.470-5, Everson Carlos 
Paduan – RG 34.937.150-7, Fabiana Furlanetto de Oliviera 

– RG 16.441.149-5, Juliana Vicentin – RG 29.214.330-8, Leticie 
Rogerio – RG 21.795.776, Luciana Aleva Cressoni – RG 

298.170.456-9, Marly Ap. Giraldelli Marsulo – RG 14.031.802, 
Marcio Bortoletto Fessel – RG 28.617.892-8, Maria Aparecida 

Bertin da Silva – RG 9.258.048, Rosemeire dos Santos A. – RG 
17.193.296-1, Silvia Cristina Feltra – RG 23.192.042-8, Thiago 
Tavares de Souza – RG 40.730.256-6. 

 
Local: DE da Região de Sumaré 

Dias: 22, 23,24 e 25-09-2014 
Horário: 8h30 às 17h30 

DE da Região de Piracicaba: Adriana Cristina Pavan Fazanaro 
– RG 29.175.508-2, Fabiana Furlanetto de Oliviera – RG 
16.441.149-5. 

DE da Região de Piracicaba: Antonio Fernando Bovi – RG 
13.752.417-1, Cora Maria Pedro Milan – RG 32.755.015-6, 

Daniela Peixoto Rosa – RG 3.821.775, Davi Andrade Pacheco 
– RG 23.495.703-7, Everson Carlos Paduan – RG 34.937.150- 

7, Juliana Vicentin – RG 29.214.330-8, Leticie Rogerio – RG 
21.795.776, Luciana Aleva Cressoni – RG 298.170.456-9, Marcio 
Bortoletto Fessel – RG 28.617.892-8, Maria Aparecida Bertin 

da Silva – RG 9.258.048, Regina Lucia Belmudes Lordello – RG 
10.410.494-6, Rosemeire dos Santos Alesina – RG 17.193.296-1, 

Silvia Cristina Feltra – RG 23.192.042-8, Thiago Tavares de Souza 
– RG 40.730.256-6. 


