
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Resolução SE 4, de 13-1-2015 
Altera dispositivo da Resolução SE 58, de 17-10- 
2014, que dispõe sobre o processo seletivo de 
credenciamento de profissionais do Quadro do 
Magistério, para atuação nas escolas estaduais do 
Programa Ensino Integral 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a 
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB, Resolve: 
Artigo 1º - O inciso I do artigo 2º da Resolução SE 58, de 
17-10-2014, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“I - com relação à situação funcional: 
a) sejam titulares de cargo de Diretor de Escola, ou se 
encontrem no exercício desse cargo mediante designação; ou 
b) sejam docentes titulares de cargo ou ocupantes de 
função-atividade que: 
b.1 - para os anos iniciais do ensino fundamental: 
b.1.1 - 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, de diploma de Magistério de Nível 
Médio e diploma de licenciatura plena, devidamente registrado, 
em disciplina da matriz curricular; ou 
b.1.2 - seja Professor Educação Básica II, 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;” (NR) 
Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
Publicação 
 
Comunicado SE-3, de 13-1-2015 
Rede de Suprimentos - 2015 
Aos Dirigentes Regionais de Ensino e aos Diretores de 
Escola 
O Secretário da Educação, tendo em vista o que lhe representaram 
a Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares 
- CISE e a Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COFI, sobre 
o funcionamento da Rede de Suprimentos, para atender as Diretorias 
de Ensino e as Escolas da rede pública estadual, 
Comunica: 
1. O “per capita” mensal estabelecido para atendimento 
das unidades escolares, regulares e de ensino integral, terá os 
respectivos valores divulgados no site da Secretaria da Educação: 
www.educacao.sp.gov.br. O valor mínimo a ser recebido 
mensalmente pelas unidades escolares será, igualmente, divulgado 
nesse site. 
2. As compras na Rede de Suprimentos terão periodicidade 
mensal, observando que: 
a) serão autorizadas dez compras anuais, de 16/01 a 30/11 
de cada exercício, cabendo aos usuários planejar os pedidos 



para atender, inclusive, os períodos de férias e recessos escolares; 
b) os pedidos serão efetuados sempre no mês corrente, para 
consumo no mês subsequente; 
c) é vedada a manutenção de estoques superiores a um mês 
de consumo da unidade; 
d) as escolas com contrato de serviços de limpeza terceirizados 
não poderão adquirir materiais de limpeza; 
e) as escolas com contratos de preparação de merenda 
terceirizada não poderão adquirir produtos de higiene e limpeza 
específicos para cozinhas e despensas, bem como descartáveis 
destinados ao cumprimento das normas da Vigilância Sanitária, 
já incluídos no contrato específico; 
f) as escolas com contrato de outsourcing de impressoras 
terão limites estabelecidos para aquisição de papel sulfite e 
toner, exceto quando houver prévia comunicação, por parte 
das áreas técnicas da SEE, que indique a necessidade específica 
de impressão num determinado período, sem condições de 
atendimento pelo contrato supra mencionado, sendo que esses 
casos, tratados como exceção, serão objeto de autorização e 
comunicados específicos à rede escolar; 
g) as escolas com contrato de prestação de serviços de 
CUIDADORES só poderão adquirir produtos destinados ao atendimento 
dos alunos com deficiência que não estejam previstos 
no contrato, desde que justificada a necessidade; 
h) estão vedadas as compras de materiais para uso em 
projetos especiais cujas despesas deverão ser suportadas com 
recursos do PDDE ou da APM, evitando-se desse modo a duplicidade 
de fontes para atendimento das mesmas atividades; 
i) as compras para atendimento a projetos pedagógicos 
específicos devem ser cuidadosamente avaliadas, em razão 
dos 
recursos financeiros disponíveis na Rede de Suprimentos, que 
não receberão novos aportes no exercício de 2015; 
j) cada unidade efetuará um plano de consumo na Rede de 
Suprimentos, à luz dos recursos mensais disponíveis e de suas 
prioridades e necessidades, observando sempre o atendimento 
aos alunos e às equipes técnicas e docentes, na realização das 
atividades-fim de cada escola; 
k) as escolas que realizam o Programa Escola da Família 
receberão aporte anual, no mês de março, para aquisições dos 
materiais, disponíveis na Rede de Suprimentos e necessários 
à realização das atividades do programa, ficando vedadas as 
compras por adiantamento. 
3. A SE, por meio da Coordenadoria de Infraestrutura de 
Serviços Educacionais - CISE estabelecerá, no prazo de 90 dias, 
processo de monitoramento e auditoria das compras efetuadas 
pelas unidades, com vistas ao aprimoramento das normas e 
orientações e ao redirecionamento do consumo, visando à otimização 
das despesas e sua transparência para todos os usuários 
 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 13-1- 
2015 
O Dirigente Regional de Ensino, nos termos do Decreto 
57.141/2011, conforme disposto na Deliberação 10/97, Indicações 
CEE 09/97 e 14/97, e à vista do que consta no Protocolo 
6805/0068/14, expede a presente Portaria: 
Artigo 1º - Ficam aprovadas as alterações do Regimento 
Escolar do Colégio Metropolitano, à Rua Dª Maria Elisa, 472 
- CEP 13.405.232, Bairro Vila Rezende, Piracicaba - SP, CNPJ 



66.837.386/0001-07. 
Artigo 2º - As alterações de que trata esta Portaria referemse 
aos artigos 83, 90 e 130. 
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 
 
 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Convocação 
O Dirigente Regional de Ensino, nos termos da Lei Complementar 1.164/12 alterada pela LC 
1.191/2012, do Decreto nº 
59.354/13, da Resolução SE 58/14 e Resolução SE 67 de 16-12-2014, convoca os professores 
classificados no processo seletivo para 
atuação nas escolas participantes do Programa Ensino Integral para sessão de atribuição de 
vagas e adesão ao Regime de Dedicação 
Plena e Integral - RDPI como segue: 
Local: Diretoria de Ensino de Piracicaba. Rua João Sampaio, nº 666. Bairro São Dimas, 
Piracicaba – SP. 
Data: 16/01/2015 
Horários: 
8h – Professores com prioridade e alocados nas escolas: EE Ademar Vieira Pisco, EE Prof 
Francisco Mariano da Costa, EE Mon. 
Jeronymo Gallo, EE Prof Manassés E. Pereira. 
8h30 – Professores classificados na Faixa II, para as seguintes disciplinas: Arte, Letras (Língua 
Portuguesa e Inglês), Educação 
Física. 
10h30 - Professores classificados na Faixa II, para as seguintes disciplinas: História, Geografia, 
Filosofia e Sociologia. 
14h - Professores classificados na Faixa II, para as seguintes disciplinas: Ciências, Biologia, 
Matemática, Física e Química. 
Data: 19/01/2015 - Se houver saldo disponível (acompanhar pelo site da DER Piracicaba) 
14h - Professores classificados na Faixa III (candidatos de outras diretorias de ensino) de todas 
as disciplinas. 
O candidato deverá comparecer munido de Documento de Identificação Oficial com foto. 
 

 
 

EXECUTIVO II 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 
de 13-1-2015 



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. Antônio de Mello Cotrim 
Regina Celia Leite, RG 22.648.068-9, Agente de Organização 
Escolar, SQC-III-QAE, PULP 059/0068/2010, Certidão 
003/2015, período 10-12-2009 a 08-12-2014. 
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. Antônio de Mello Cotrim 
Denise Maria Pinez Braga, RG 11.246.772-6, PEB-II, SQC-IIQM, 
PULP 0004/0068/2015, Certidão 05/2015, período 17-09- 
2009 a 15-09-2014. 
EE Prof. Olívia Bianco 
Giovana Ferezini Martins, RG 24.427.459-9, PEB-II, SQCII- 
QM, PULP 766/0068/2002, Certidão 06/2015, período 19-12- 
2007 a 16-12-2012. 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portaria do Diretor de Escola, de 13-1-2015 
EE . Bairro Santo Antonio 
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: Magali Aparecida da Silva, RG 5.444.495/SP, PEB 
II, SQF -II-QM-SE, 90 dias referente aos períodos: de 23-10-2002 
A 29-11-2002; 06-01-2003 A 30-01-2003; 28-04-2003 A 30-06- 
2003; 25-08-2003 A 14-12-2003; 11-02-2004 A 12-02-2006 
13-02-2006 A 30-12-2006; 03-02-2007 A 25-02-2007; 26-02- 
2007 A 18-07-2008, Certidão 225/2013, PULP 804/0068/2013. 
EE . Bairro Santo Antonio 
Concedendo, Nos Termos do Parágrafo 3º Do Artigo 60 
Da Lei 8.213 De 24-07-1991, Combinando com o Cominicado 
Conjunto UCRH/CAF – 1, de 21-11-2008, Publicado no D.O. De 
29-11-2008, o Interessado Abaixo Relacionado: Paulo Eduardo 
Carlim, RG 17.829.392/SP, PEB II, SQF-I-QSE-SE, Classificado na 
EE Bairro Santo Antonio, 02 Dias de Auxílio-Doença a partir de 
16-12-2014 A 17-12-2014. 
 

 


