
EXECUTIVO I 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 7-1-2015 

O Dirigente Regional de Ensino, nos termos do Decreto 

57.141/11, conforme disposto na Deliberação 10/97 e Indicações 

CEE 09/97 e 14/97 e à vista do que consta no Protocolo 

6881/0068/14, expede a presente Portaria: 

Artigo 1º - Fica aprovada a alteração do Regimento Escolar 

do Colégio Dom Bosco Cidade Alta, Rua Alfredo Guedes, 

1.199 - CEP 13419-080, Bairro Cidade Alta, Piracicaba - SP, CNPJ 

54.383.344/0001-56. 

Artigo 2º - A alteração de que trata esta Portaria refere-se 

ao Artigo 90. 

Artigo 3º - A Diretoria Regional de Ensino - Região de Piracicaba, 

responsável pela supervisão do estabelecimento, zelará 

pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência 

desta Portaria. 

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

COORDENADORIA DE GESTÃO 

DE RECURSOS HUMANOS 

Portaria CGRH-1, de 7-1-2015 

Fixa datas e prazos para a divulgação da 

classificação dos inscritos e estabelece cronograma 

e diretrizes para o processo de 

atribuição de classes e aulas do ano letivo 

de 2015, nos termos da Resolução SE 

75/2013, alterada pela Resolução SE 70, de 

29-12-2014 

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos 

Humanos, considerando a necessidade de estabelecer datas, 

prazos e diretrizes para o desenvolvimento do processo de 

atribuição de classes e aulas do ano letivo de 2015, expede a 

presente Portaria: 

Artigo 1º - Após a entrega de documentos e a atualização dos 

registros de que trata a Portaria CGRH nº 4, DOE 16/12/2014, darse- 

á a publicação da nova classificação dos docentes candidatos 



à contratação que estará disponível, em 15/01/2015, no endereço: 

http://drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet . 

Parágrafo único – O docente que se encontra na condição 

de aluno, caso participe do processo de atribuição de classe/aulas 

deverá comprovar matrícula e frequência no respectivo curso no 

momento da atribuição. 

Artigo 2º - A atribuição de classes/anos iniciais do Ensino Fundamental, 

aulas dos anos finais do Ensino Fundamental e Médio e 

Educação Especial – SAPE com classes de educação especial exclusiva 

e aulas de sala de recurso, na Etapa I, a docentes habilitados de que trata o § 1º do 

artigo 7º e o artigo 8º da Resolução SE 75, 

de 28/11/2013, obedecerá ao seguinte cronograma: 

I - dia 21-01-2015 - Fase 1- na Unidade Escolar, aos titulares 

de cargo, para: 

a) Constituição de Jornada; 

b) Composição de Jornada; 

c) Ampliação de Jornada; 

d) Carga Suplementar de Trabalho Docente. 

II – dia 22-01-2015 – MANHÃ - Fase 2 - Diretoria de Ensino, 

aos titulares de cargo, não atendidos, parcial ou integralmente em 

nível de Unidade Escolar, para: 

a) Constituição de Jornada, na seguinte ordem: 

a.1 - aos docentes não atendidos totalmente, na Fase 1; 

a.2 - aos adidos em caráter obrigatório. 

b) Composição de Jornada, na seguinte ordem: 

b.1 - aos parcialmente atendidos na constituição; 

b.2 - aos adidos, em caráter obrigatório. 

III – dia 22-01-2015 – TARDE - Fase 2 - Diretoria de Ensino 

- aos titulares de cargo não atendidos na Unidade Escolar, para 

Carga Suplementar de Trabalho Docente. 

IV – dia 23-01-2015 – MANHÃ - Fase 2 - Diretoria de Ensino, 

para: 

a) Designação nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 

444/1985, aos titulares de cargo 

a.1 os docentes deverão apresentar classificação final disponível 

no GDAE, para comprovar as habilitações/qualificações. 

Caso a classificação do docente não esteja contemplada com as 



disciplinas de sua habilitação, o mesmo não poderá ser atendido; 

b) Atribuição para o Centro de Estudos de Educação de Jovens 

e Adultos – CEEJA, aos docentes que atuaram no Projeto em 2014, 

avaliados favoravelmente e devidamente inscritos para 2015; 

c) Atribuição para o Centro de Estudos de Línguas – CEL, aos 

docentes que atuaram no Projeto em 2014, avaliados favoravelmente 

e devidamente inscritos para 2015; 

d) Atribuição Sistema Prisional e Fundação Casa; 

d.1 somente para recondução dos docentes que atuaram nos 

referidos Projetos em 2014, avaliados favoravelmente e devidamente 

inscritos para 2015; 

e) Recondução PMEC, Escola da Família e Sala de Leitura; 

e.1 somente para recondução do docente avaliado favoravelmente 

em 2014, na mesma unidade ou em outra unidade escolar, 

da mesma Diretoria de Ensino, devidamente inscritos para 2015. 

Parágrafo Único - As Diretorias de Ensino deverão comunicar 

à Diretoria de Ensino/ unidade escolar de classificação do docente, 

que o mesmo foi atendido na atribuição para designação nos 

termos do artigo 22 da LC 444/85 e demais atribuições previstas 

no inciso IV. 

Artigo 3º - A atribuição de classes/anos iniciais do Ensino Fundamental, 

aulas dos anos finais do Ensino Fundamental e Médio 

e Educação Especial – SAPE com classes de educação especial 

exclusiva e aulas de sala de recurso, na Etapa I, a docentes contratados 

e candidatos à contratação (remanescentes de concurso 

público) habilitados conforme trata o § 1º do artigo 7º e o artigo 

8º da Resolução SE 75, de 28/11/2013, e será efetuada de acordo 

com o cronograma definido pela respectiva Diretoria de Ensino, 

com início em 26/01/2015, conforme sua especificidade, devendo 

ser amplamente divulgado e obedecendo à seguinte ordem: 

I) Fase 1 – Unidade Escolar - de carga horária aos docentes ocupantes de função-

atividade, na seguinte conformidade: 

a) declarados estáveis nos termos da Constituição Federal 

de 1988; b) celetistas; 

c) ocupantes de função-atividade. 

II) Fase 2 – Diretoria de Ensino - de carga horária aos docentes 

ocupantes de função-atividade, na seguinte conformidade: 



a) declarados estáveis nos termos da Constituição Federal 

de 1988; 

b) celetistas; 

c) ocupantes de função-atividade. 

III) Fase 2 – Diretoria de Ensino, para: 

a) Atribuição da carga horária aos docentes contratados 

categoria “O” com contrato vigente 2015; 

b) Atribuição da carga horária aos candidatos à contratação 

– remanescentes do Concurso Público PEB II 2014 (homologado 

DOE 31-01-2014). 

IV - A atribuição de classes e aulas na Etapa II aos docentes e 

candidatos qualificados, em conformidade com o disposto nos §§ 

6º e 7º do artigo 7º e no § 1º do artigo 8º da Resolução SE 75, de 

28/11/2013 se processará na seguinte conformidade: 

§ 1º – Unidade Escolar - Fase 1 – aos docentes da unidade 

escolar na seguinte ordem: 

a) Efetivos; 

b) Declarados estáveis pela Constituição Federal de 1988; 

c) Celetistas; 

d) Ocupantes de Função- Atividade; 

e) Contratados – categoria “O”, já atendidos na Etapa I, com 

aulas atribuídas na respectiva unidade escolar; 

f) Contratados – remanescentes do Concurso, já atendidos na Etapa I, com aulas 

atribuídas na respectiva unidade escolar. 

§ 2º – Diretoria de Ensino - Fase 2 – observada a sequência: 

a) Todos os docentes de que trata o inciso anterior, não 

atendida totalmente nas unidades escolares, observada a mesma 

ordem; 

b) Candidatos à contratação. 

§ 3º – Diretoria de Ensino - Fase 2 – atribuição para Projetos 

da Pasta, observado o disposto no inciso IV do artigo 2º desta 

Portaria. 

Artigo 4º - No caso de alguma das datas previstas nos incisos 

I a IV do artigo 2º desta resolução recair em feriado no municípiosede 

da Diretoria de Ensino, o evento poderá ser adequado, desde 

que seja amplamente divulgado. 

Artigo 5º - A partir de 29/01/2015, as Diretorias de Ensino 



poderão proceder à atribuição de classe/aulas nos termos do 

artigo 21 da Resolução SE 75, de 28/11/2013, aos docentes cadastrados 

no período de inscrição para atribuição de classes e aulas. 

Parágrafo Único – Decorridas todas as fases previstas, as 

Diretorias Regionais de Ensino que comprovadamente ainda apresentarem 

déficit de docentes habilitados/ qualificados, poderão, a 

partir de 02/02/2015, abrir período de cadastramento emergencial, 

nos termos da Resolução SE 23/2012. 

Artigo 6º - Caso não conste no Sistema a Qualificação necessária 

para as aulas pretendidas, a atribuição das aulas somente 

poderá ocorrer posteriormente à atualização do sistema de formação 

curricular, após nova classificação e atualização do sistema 

de atribuição on line. 

Artigo 7º - As turmas de ACDs que, ao final do ano letivo, 

estiverem funcionando com regularidade, nas modalidades e 

gênero existentes, tendo sido mantidas pelo Conselho de Escola, 

serão atribuídas no mês de março do ano subsequente, depois 

de esgotadas as aulas regulares de Educação Física, no processo 

inicial de atribuição de classes e aulas. 

Artigo 8º - As aulas do Projeto Apoio à Aprendizagem – PAA 

serão atribuídas após o processo inicial de atribuição de classe/ 

aulas, em período a ser divulgado pela CGRH. 

Artigo 9º - As aulas do Professor Auxiliar – PA serão atribuídas 

após a avaliação do 1º bimestre, quando constatada a necessidade 

de recuperação. 

Artigo 10 - As aulas de LEM – Inglês, "Early Bird" somente 

poderão ser atribuídas nas escolas elencadas na Resolução SE 

29/2014. 

Artigo 11 - A atribuição de classe/ aulas deverá ser realizada 

pelas unidades escolares/ Diretorias de Ensino de maneira tradicional, 

já utilizada usualmente. A inclusão da atribuição no sistema 

on-line será realizada mediante orientação a ser encaminhada em 

momento oportuno pela CGRH/ CIMA. 

Artigo 12 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
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EXECUTIVO II 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 7-1-2015 

Atendendo a Resolução SE 75 de 30-12-2014, segue as 

cessações: 

Cessando, a partir de 31 /12/ 2014 os efeitos da Portaria 

publicada em 26-03-2013, na parte em que designou Maria 

Chiarinelli da Cruz, RG 16883985, SQC II – QM -SE, para o 

exercício das atribuições no posto de trabalho de Professor 

Coordenador, na EE Abigail Azevedo Grillo-Prof, em Piracicaba. 

Cessando, a partir de 31 /12/ 2014 os efeitos da Portaria 



publicada em 22-03-2013, na parte em que designou Anne Keity 

Rocha, RG 33841272, SQC II – QM -SE, para o exercício das 

atribuições no posto de trabalho de Professor Coordenador, na 

EE Antonio de Mello Cotrim-Pf., em Piracicaba. 

Cessando, a partir de 31 /12/ 2014 os efeitos da Portaria 

publicada em 27-04-2013, na parte em que designou Fernanda 

Veloso Moreira Colloca, RG 32415458, SQF I – QM -SE, para 

o exercício das atribuições no posto de trabalho de Professor 

Coordenador, na EE Avelina Palma Losso-Profa., em Piracicaba. 

Cessando, a partir de 31-12-2014 os efeitos da Portaria 

publicada em 21-05-2014, na parte em que designou Ana Maria 

Ferreira Mendes de Toledo, RG 17070619, DI:2, SQC II – QM -SE, 

para o exercício das atribuições no posto de trabalho de Professor 

Coordenador, na EE Dario Brasil-Dr, em Piracicaba. 

Cessando, a partir de 31-12-2014 os efeitos da Portaria 

publicada em 09-05-2013, na parte em que designou Bernadete 

de Lourdes Botelho Damasceno, RG 57176299, SQF I – QM -SE, 

para o exercício das atribuições no posto de trabalho de Professor 

Coordenador, na EE Dionetti C.Miori-Profa, em Piracicaba. 

Cessando, a partir de 31-12-2014 os efeitos da Portaria 

publicada em 09-05-2013, na parte em que designou Fabiola 

Capeline Landin Moura, RG 33942137, SQC II – QM -SE, para 

o exercício das atribuições no posto de trabalho de Professor 

Coordenador, na EE Edson Rontani, em Piracicaba. 

Cessando, a partir de 31-12-2014 os efeitos da Portaria 

publicada em 22-03-2013, na parte em que designou Marcelo 

Valle, RG 21803467, DI:2, SQC II – QM -SE, para o exercício das 

atribuições no posto de trabalho de Professor Coordenador, na 

EE Felipe Cardoso, em Piracicaba. 

Cessando, a partir de 31-12-2014 os efeitos da Portaria 

publicada em 08-08-2014, na parte em que designou Lucas 

de Andrade Carvalho, RG 6495517, SQC II – QM -SE, para o 

exercício das atribuições no posto de trabalho de Professor 

Coordenador, na EE Francisco Mariano Costa-Pf., em Piracicaba. 

Cessando, a partir de 31-12-2014 os efeitos da Portaria 

publicada em 25-06-2013, na parte em que designou Andresa 

Fernanda Rizzo, RG 26749362, SQC II – QM -SE, para o exercício 



das atribuições no posto de trabalho de Professor Coordenador, 

na EE Helio Penteado Castro-Prof., em Piracicaba. 

Cessando, a partir de 31-12-2014 os efeitos da Portaria 

publicada em 26-04-2013, na parte em que designou Ana Karina 

Fonseca Lagreca Franco, RG 20080679, SQC II – QM -SE, para 

o exercício das atribuições no posto de trabalho de Professor 

Coordenador, na EE Joao Alves de Almeida-Prof., em Piracicaba. 

Cessando, a partir de 31-12-2014 os efeitos da Portaria 

publicada em 22-03-2013, na parte em que designou Angela 

Maria Ventura de Camargo, RG 15232226, SQF I – QM -SE, para 

o exercício das atribuições no posto de trabalho de Professor 

Coordenador, na EE Joao Chiarini-Prof.Dr., em Piracicaba. 

Cessando, a partir de 31-12-2014 os efeitos da Portaria 

publicada em 19-07-2014, na parte em que designou Glaucia 

Aparecida Medici, RG 6233812, SQC II – QM -SE, para o exercício 

das atribuições no posto de trabalho de Professor Coordenador, 

na EE Joao Sampaio-Dr., em Piracicaba. 

Cessando, a partir de 31-12-2014 os efeitos da Portaria 

publicada em 23-05-2013, na parte em que designou Marcelo 

Fernandes, RG 19311946, SQC II – QM -SE, para o exercício das 

atribuições no posto de trabalho de Professor Coordenador, na 

EE Jose Martins de Toledo – Profº, em Piracicaba 

Cessando, a partir de 31-12-2014 os efeitos da Portaria 

publicada em 21-08-2013, na parte em que designou Juliana 

Davanzo Dionisio, RG 34783524, SQC II – QM -SE, para o exercício 

das atribuições no posto de trabalho de Professor Coordenador, 

na EE Luciano Guidotti-Comendador, em Piracicaba. 

Cessando, a partir de 31-12-2014 os efeitos da Portaria 

publicada em 11-02-2014, na parte em que designou Mauricio 

Puiti Brasil, RG 41147153, SQC II – QM -SE, para o exercício das 

atribuições no posto de trabalho de Professor Coordenador, na 

EE Luiz G.Campos Toledo-Dr., em Piracicaba. 

Cessando, a partir de 31-12-2014 os efeitos da Portaria 

publicada em 21-08-2013, na parte em que designou Elizete 

Regina Lourenco, RG 14560349, SQC II – QM -SE, para o 

exercício das atribuições no posto de trabalho de Professor 

Coordenador, na EE Manasses Ephrain Pereira-Pf, em Piracicaba. 



Cessando, a partir de 31-12-2014 os efeitos da Portaria 

publicada em 22-03-2013, na parte em que designou Elaine Cristina 

Geraldini Zem, RG 19224018 DI: 2, SQC II – QM -SE, para 

o exercício das atribuições no posto de trabalho de Professor 

Coordenador, na EE Maria L.S.Cosentino-Profa, em Piracicaba. 

publicada em 13-05-2014, na parte em que designou Ana 

Maria Xavier de Amorim, RG 19914748, SQF I – QM -SE, para 

o exercício das atribuições no posto de trabalho de Professor 

Coordenador, na EE Paulo Luiz Valerio, em Piracicaba 

Cessando, a partir de 31-12-2014 os efeitos da Portaria 

publicada em 02-04-2013, na parte em que designou Valdecir 

Michelotti, RG 17830342, SQC II – QM -SE, para o exercício das 

atribuições no posto de trabalho de Professor Coordenador, na 

EE Rio Branco-Barao, em Piracicaba. 

Dispensando com fundamento no inciso III do artº 35 da 

LC 500/74, Marinilza Bia Bomtorin, RG 15.613.432-9, Professor I 

Act a partir de 11-12-1986. 

(Publicado para acerto de Vida Funcional) 

Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 

de 07-01-2015 

Exonerando, com fundamento no artº 58, inciso I - § 1º 

- item I da Lei Complementar 180/78, a partir de 18-11-2014. 

Fabio Augusto Negreiros- RG 13.266.661, do cargo de PEBII 

– SQC-II-QM-SE, disciplina de Biologia – DI-2, da EE Dr João 

Sampaio, em Piracicaba – para qual foi nomeado por Decreto 

29 – publicado em 30-12-1999. 

(Republicado por Conter Incorreções) 

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 Helio Penteado de Castro 

Erica Mendes Franzoni, RG 32842210, PEB-II-SQC-II-QM, 

PULP 043/0068/2012, Certidão 002/2015, período 08-09-2009 a 

06-09-2014.(republicando por conter incorreções) 



ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portaria do Diretor de Escola, de 7-1-2015 

EE Profª Carolina Mendes Thame 

Autorizando fruição de Licença Prêmio nos termos dos 

Artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68 com nova redação da Lei 

1048/08 de 10-06-2008 a Heloisa Helena da Silva Mendes, RG 

11.505.612, Agente de Organização Escolar, SQC - QAE, da EE 

Profª Carolina Mendes Thame, 15 dias referente ao período 

de 26-11-2004 a 24-11-2009, Certidão 259/2009 – PULP 

1163/0068/2009 

 

Despacho da Secretária Adjunta, Respondendo pelo 

Expediente da CGRH, de 7-1-2015 

Assunto: Licença sem vencimentos para tratar de assuntos 

particulares. 

Tendo em vista as manifestações do Centro de Vida Funcional, 

do Departamento de Administração de Pessoal desta 

Coordenadoria, defiro os pedidos dos interessados, nos termos 

do artigo 202 da Lei 10.261/68, conforme segue: 

Nome, RG, DI, Diretoria de Ensino 

Ensino - Regiao de Santo Andre; 

Debora Aparecida Leonel Domingues, RG 16145749-6, 2, 

Diretoria de Ensino - Regiao de Piracicaba 

Fabricio Medeiros da Silva, RG 34953263-1, 1, Diretoria de 

Ensino - Regiao de Piracicaba; 

Gisela Rosalem, RG 21909628-4, 1, Diretoria de Ensino - 

Regiao de Piracicaba; 

Maria Valeria da Silva Amaral, RG 18136165, 1, Diretoria de 

Ensino - Regiao de Piracicaba; 

Milton Jose Bortoletto Junior, RG 23543708, 1, Diretoria de 

Ensino - Regiao de Piracicaba; 

Samantha da Costa Teles, RG 28389551-2, 1, Diretoria de 

Ensino - Regiao de Piracicaba; 

Sandra Regina Souza Tavares Racosta, RG 15434620, 1, 

Diretoria de Ensino - Regiao de Piracicaba; 

Simone Maria Bincoletto Borsatto, RG 10180669-3, 1, Diretoria 



de Ensino - Regiao de Piracicaba; 

Valeska Aguilera, RG 19270591-X, 1, Diretoria de Ensino - 

Regiao de Piracicaba; 

 

 


