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Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Despacho do Dirigente Regional de Ensino, 

de 11-2-2015 
Doação de Material Permanente, em face do que consta nos 
processos em epígrafe, com fundamento no item 2 da alínea “b” 
do inciso VI do artigo 80 do Decreto 57.141/2011 e Resolução 

SE 45, de 18-04-2012, retificada em 24-04-2012. Autorizo, 
para uso exclusivo da unidade indicada, e sem quaisquer ônus 

para a Administração, o recebimento em doação dos bens, cuja 
ata de Deliberação e Notas Fiscais se encontram acostadas 

nos autos, ficando igualmente autorizado ao Núcleo de Apoio 
Administrativo desta Diretoria de Ensino a firmar os termos de 
doação e adotar as providências necessárias ao cadastramento 

e incorporação contábil dos bens móveis ao Patrimônio Estadual. 
Processo 088/0068/2015. 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, 

de 11-2-2015 

Declarando: 
nos termos da Deliberação CEE 21/2001 e Indicação CEE 
15/2001, da Lei Federal 9.394/1996, especialmente no § 1º 

do artigo 23 e alíneas “b” e “c” do Inciso II do Artigo 24 e 
nos termos do inciso XXIII do Artigo 2º da Lei Estadual 10.403 

de 06-07-1971 e à vista da documentação apresentada, que 
os estudos realizados por Letsy Lucero Aguado Contreras, 

RNE. V823940-S, nascido em 23-01-1992, em Huancayo/Peru, 
mediante estudos realizados na escola IE Pública Mariscal Castilla, 
em Huancayo, Peru, no período de março a dezembro de 

2010, são equivalentes aos do Sistema Brasileiro de Ensino, em 
nível de conclusão do Ensino Médio (Processo 083/0068/2015 e 

Protocolo 229/0068/2015); 
nos termos da Deliberação CEE 21/2001 e Indicação CEE 

15/2001, da Lei Federal 9.394/1996, especialmente no § 1º 
do artigo 23 e alíneas “b” e “c” do Inciso II do Artigo 24 e 
nos termos do inciso XXIII do Artigo 2º da Lei Estadual 10.403 

de 06-07-1971 e à vista da documentação apresentada, que 
os estudos realizados por Letsy Lucero Aguado Contreras, 

RNE. V823940-S, nascido em 23-01-1992, em Huancayo/Peru, 
mediante estudos realizados na escola IE Pública Mariscal 

Castilla, em Huancayo, Peru, no período de março a dezembro 
de 2005, são equivalentes aos do Sistema Brasileiro de Ensino, 
em nível de conclusão do Ensino Fundamental (Processo 

082/0068/2015 e Protocolo 230/0068/2015); 
nos termos da Deliberação CEE 21/2001 e Indicação CEE 

15/2001, da Lei Federal 9.394/1996, especialmente no § 1º do 
artigo 23 e alíneas “b” e “c” do Inciso II do Artigo 24 e nos 



termos do inciso XXIII do Artigo 2º da Lei Estadual 10.403 de 

06-07-1971 e à vista da documentação apresentada, que os 
estudos realizados por Marcella Antunes Paulo, RG. 50.678.919- 

6, nascido em 07-06-1996, em Piracicaba/São Paulo, mediante 
estudos realizados no Colégio Edgeley – Public School District, 

em Jamestown, ND/USA, no período de agosto de 2013 a 
maio de 2014, são equivalentes aos do Sistema Brasileiro 
de Ensino, em nível de conclusão do Ensino Médio (Processo 

148/0068/2015 e Protocolo 483/0068/2015); 
nos termos da Deliberação CEE 21/2001 e Indicação CEE 

15/2001, da Lei Federal 9.394/1996, especialmente no § 1º do 
artigo 23 e alíneas “b” e “c” do Inciso II do Artigo 24 e nos 

termos do inciso XXIII do Artigo 2º da Lei Estadual 10.403 de 
06-07-1971 e à vista da documentação apresentada, que os 
estudos realizados por Thomy Solano Cunya, RNE. G048871-C, 

nascido em 15-04-1983, em Talara/Peru, mediante estudos realizados 
no Colégio FAP José E. Velorde Vargas, em Talara, Peru, no 

período de março a dezembro de 1999, são equivalentes aos do 
Sistema Brasileiro de Ensino, em nível de conclusão do Ensino 

Médio (Processo 081/0068/2015 e Protocolo 153/0068/2015). 
 

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E 

FINANÇAS 

Comunicado 
Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Escolas e Responsáveis 
pelas Prestações de Contas do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PEME do Exercício 2014. 
A Coordenadora de Orçamento e Finanças – COFI - de 

acordo com a Resolução CD/FNDE 43/2012 e 26/2013, que 
estabelecem critérios para prestação de contas do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/PEME no Sistema de 

Gestão de Prestação de Contas – SiGPC/Contas Online/FNDE, 
comunica que está enviando via e-mail os Manuais do Usuário 

para orientação da digitação da prestação de contas do PNAE/ 
PEME do exercício 2014 das escolas jurisdicionadas a cada D.E.: 

- Perfil Diretoria de Ensino – que fará a digitação dos 
“Dados da Prestação de Contas/Autorização de Despesa”; 
- Perfil Escola – que fará a digitação do "Documento de 

Despesa”. 
Para acessar o sistema o link será: http://drhunet.edunet. 

sp.gov.br/PortalNet/ 
Foi liberado o sistema “PNAE” para o Administrador de 

Segurança da Diretoria de Ensino que dará acesso ao responsável 
pelas prestações de contas na DE e para os responsáveis 
nas escolas. 

Esclarecemos que o prazo para o encerramento da digitação 
será até 05-03-2015. 

 

EDUCAÇÃO 
DIRETORIAS DE ENSINO 



DIRETORIA DE ENSINO 

- REGIÃO DE PIRACICABA 

Convocação 
Edital de convocação para sessão de escolha de vagas nos 
termos da Resolução SE 82/2013. 

O Dirigente Regional de Ensino convoca os candidatos inscritos 
e classificados nos termos da Resolução SE 82/2013 para 
sessão de escolha de vagas, na seguinte conformidade: 

I - Data - Horário - Local Da Atribuição: 
Data: 13/02/2015 (sexta-feira) 

Horário: 8 horas 
Local: Sede da Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba. 

Endereço: Rua João Sampaio, 666 - Bairro São Dimas. 
II - Das Vagas: 
Classe - Diretor de Escola: 02 vagas em substituição, nas 

seguintes Unidades Escolares: 
- E.E. Bairro Santo Antonio: nos termos da LC 1191/2012 

e LC 1164/2012; 
- CEEJA Antonio José Falcone: nos termos do artigo 202, da 

Lei 10261/1968. 
III - Disposições Gerais 
A) Ficam expressamente vedadas a atribuição de vaga e sua 

respectiva designação: 
1 - Ao candidato que na data da atribuição se encontre 

afastado a qualquer título; 
2 - Por procuração de qualquer espécie; 

3 - Ao candidato que esteja respondendo a Processo Administrativo 
Disciplinar. 

B) O candidato deverá apresentar no momento da atribuição 
termo de anuência expedido e assinado pelo superior 
imediato, com data atualizada. 

C) No caso de acúmulo de cargos, o candidato deverá apresentar 
horário do cargo que pretende acumular para verificação 

da compatibilidade. 
D) Os candidatos que escolherem as vagas deverão assumir 

o exercício da designação no mesmo dia. 

Comunicado 
Cadastro Emergencial de Docentes - Ano Letivo 2015 
O Dirigente Regional de Ensino, em conformidade com o 

disposto na Resolução SE 23/2012 e Resolução SE 75/2013, 
torna público a abertura de cadastro emergencial de candidatos 

à contratação por tempo determinado para docência, portadores 

de habilitação ou que apresentem qualificação para ministrar 

aulas de disciplinas que compõem as matrizes curriculares 
das escolas da rede estadual de ensino, para atuarem junto às 
Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino, jurisdicionadas 

a esta Diretoria de Ensino. 
I - Disposições Preliminares: 

O processo de classificação regido por este edital será 
executado nos termos abaixo e terá validade para o ano letivo 



de 2015. 

A atribuição de aulas aos docentes e candidatos cadastrados 
e classificados nos termos deste edital ocorrerá, desde que 

esgotadas as possibilidades de atribuição de aulas aos docentes 
e candidatos cadastrados e classificados nos termos da Resolução 

SE 75/2013, inclusive os remanescentes do Concurso Público 
de PEB II de 2013. 
II - Cadastro: 

Período: 10 a 20/02/2015. 
Local: Diretoria de Ensino Região de Piracicaba - situado a 

rua João Sampaio, 666, Bairro São Dimas, Piracicaba/SP. 
Horário: Das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas. 

A ficha de cadastro deverá ser preenchida e assinada no 
ato da inscrição. 
IV - Requisitos 

1 - Ter concluído curso de licenciatura, bacharelado ou tecnologia 
superior com 160 horas, em uma ou mais das seguintes 

disciplinas: Matemática, Física, Química, Ciências Físicas e Biológicas, 
Biologia, Sociologia, Filosofia, História, Geografia, Língua 

Portuguesa, Inglês, Arte e Educação Física. 
Aos professores de Educação Física somente com diploma 
de licenciatura e prova do registro profissional obtido no sistema 

CONFEF/CREF's, de acordo com o artigo 1º da Lei 9.696/98. 
2 - Ser aluno de Curso Superior - Licenciatura, Bacharelado 

ou Tecnologia Superior, com 160 horas cursadas em estudos 
de disciplinas afins (conteúdos) da(s) disciplina(s) constantes 

das matrizes curriculares da Secretaria de Estado da Educação, 
citadas no item 1. 
V - Documentos Necessários: 

1 - ANEXO I original e atualizado (data recente), com pontuação 
até a data base 30/06/2014 - somente para candidatos que 

já possuem tempo de serviço no Magistério Público do Estado de 
SP. Se possuir pontos em mais de um campo de atuação, deverá 

apresentar um anexo para cada campo. 
O anexo I é expedido pela última escola em que o candidato 
atuou. 

2 - RG e CPF (original e cópia). 
3 - Diploma de Curso superior ou certificado de conclusão, 

com a observação da data de colação de grau (original e cópia). 
4 - Histórico Escolar do Curso Superior (original e cópia). 

5 - Alunos de Curso Superior: devem apresentar atestado 
de matrícula constando qual semestre está cursando em 2015, 
acompanhado do respectivo histórico (original e cópia), ambos 

com data atual. No caso de instituições que tenham sistema 
de assinatura digital e que disponibilizem consulta online para 

verificação de autenticidade, poderão ser aceitos documentos 
com assinatura digital. 

6 - Diploma de Mestre e/ou Doutor na área da educação 
ou de alguma das disciplinas da matriz (original e cópia) - se 
possuir. 



7 - Comprovante de aprovação em Concurso Público de Provas 

e Títulos da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, 
referentes ao mesmo campo de atuação da inscrição (original e 

cópia) - se possuir. 
8 - Portadores de habilitação nos termos da Resolução 

CNE - 2/97: apresentar junto com o comprovante da licenciatura 
o original e cópia do Diploma e Histórico Escolar do curso de 
bacharelado. 

9 - Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos/dependentes 
ou declaração do imposto de renda ano base 2013 ou RG dos 

filhos dependentes, apenas para efeito de desempate. 
10 - No ato do cadastro, é obrigatória a apresentação de 

um endereço de e-mail. 
Na ausência de um dos documentos obrigatórios relacionados 
acima, o candidato não fará o cadastro. 

Não haverá juntada de documentos após realização do 
cadastro. 

VI - Classificação e Recurso 
A classificação será publicada no site desta Diretoria de 

Ensino: www.derpiracicaba.com.br, em 05/03/2015. 
Fica estabelecido o prazo de dois dias úteis a partir da 
publicação da classificação para interpor recurso, ou seja, 06 

e 09/03/2015; 
A classificação final será publicada em 11/03/2015. 

VII - Disposições Gerais 
1 - Serão aceitas inscrições por procuração simples, não 

autenticada. 
2- O docente que não tenha inscrição no GDAE - contrato 
encerrado em 2014, poderá participar do Cadastro Emergencial 

e ser contratado nos termos da LC 1093/09, se for o caso, 
observando-se o interstício. 

3 - Para o docente da categoria O ou V inscrito/cadastrado 
em outra Diretoria de Ensino e que tenha interesse em se 

cadastrar nesta Diretoria, poderá fazer o cadastro emergencial 
também nesta Diretoria com a apresentação dos devidos documentos, 
conforme item V. 

4 - É obrigatório que o interessado em se cadastrar forneça 
endereço eletrônico pessoal (e-mail). 

5 - A indicação de disciplinas dos bacharéis e tecnólogos, 
ou habilitados em disciplina diversa será feita mediante análise 

do Histórico Escolar do curso do candidato, que apresente no 
mínimo o somatório de 160 horas de estudos de disciplinas 
afins (conteúdos) da disciplina que será atribuída, desde que 

constante das matrizes curriculares da Secretaria de Estado da 
Educação. 

6 - Somente serão aceitas declarações atestando que o 
candidato é aluno de curso superior, bem como histórico parcial 

expedido pela instituição de ensino com carimbo e assinatura 
originais, datados de 2015. No caso de instituições que tenham 
sistema de assinatura digital e que disponibilizem consulta 



online para verificação de autenticidade, poderão ser aceitos 

documentos com assinatura digital. 
7 - A Classificação será publicada no site oficial da Diretoria 

de Ensino Região de Piracicaba. 
8 - Os inscritos neste Cadastro Emergencial, que pretendam 

atuar em projetos da Secretaria da Educação cuja legislação não 
apresente vedação, devem acompanhar os editais de credenciamento 
que venham a ser publicados no site desta Diretoria. 

9 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão de 
Atribuição de Aulas. 

Convocação 
O Dirigente Regional de Ensino convoca PEB I - Titulares de 
Cargo, vinculados a esta D.E., declarados adidos, interessados 

na vaga de atribuição para descaracterização da condição de 
adido conforme segue: 

Local: Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba. 
Data: 12-02-2015 - Horário: 11 horas. 
Vaga: E.E. Prof. Augusto Saes, 01 classe livre - 4ª ano - Período 

da manhã. 
Obs.: Na falta de professor interessado, será atribuída, 

compulsoriamente, ao último colocado. 
 

============================= 
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Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 11-2- 

2015 

Considerando de efetivo exercício no dia 10-02-2015, 
por 08 horas, em que os professores: Isabel Cristina de Lima 

Veiga. RG 16.106.612-4; Maria Socorro da Silva Matos, RG 
16.230.043-3; Cleuvossi de F. G. Faita, RG 13.842.561-9; Selma 

Ap. Bugno Foltran, RG 18.746.837; André Corrêa Messias, RG 
17.209.606-6; Eliana Maria Bagatin Polezi, RG 16.510.392; 
Angela Macari Siqueira Romani, RG 17.670.867-4; Alessandra 

Simoni Calile Gerage, RG 19.928.093;; Maria Madalena Lopes, 
RG 24.711.534-4; Ines Helena Diehl Coleti, RG 19.133.607; Ana 

Lúcia Bottene Scanavaca, RG 18.130.462-4; Claudia Maria P. M . 
Zanatta, RG 11.113.622-9, Diretoria de Ensino Região de Piracicaba 

– SP, participaram da Orientação Técnica do Efai, realizado 
nas dependências da Diretoria de Ensino – Região Piracicaba, 
em atendimento aos Termos da Resolução SE 61/2012, c/c art. 

8º, II da Resolução SE 58/2011. 

Considerando de efetivo exercício no dia 10-02-2015, 

por 04 horas, em que o professor: Cilene Maria Claudio Razera; 
RG 18.135.300-3; Diretoria de Ensino Região de Piracicaba 



– SP, participou da Orientação Técnica do Efai, realizado nas 

dependências da Diretoria de Ensino – Região Piracicaba, em 
atendimento aos Termos da Resolução SE 61/2012, c/c art. 8º, II 

da Resolução SE 58/2011. 

Cessando, a partir de 02-02-2015, no uso da competência 
com fundamento no inciso I do artº 8º do Decreto 43.409/98, os 

efeitos da Portaria de Designação - publicada em 09-08-2014, 
na parte em que designou para o Posto de Trabalho destinado 

à função de Vice-Diretor de Escola na EE Ademar Vieira Pisco, o 
docente abaixo identificado: 

Aparecida Maria Julieta Rocatto, RG 12800278, PEB I, DI 
2, SQF-I-QM, classificado na EE Ademar Vieira Pisco, em Santa 

Maria da Serra, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba. 

Admitindo com fundamento no artº 10 do Decreto 
24.948/85, Ana Lucia Danelon Rigo, RG 12.876.150 para a partir 

de 23-04-1984, ocupar a função de Professor I -Eventual na EE 
“Profº Manoel Dias de Almeida”, em Piracicaba. (Publicado para 

acerto de vida funcional). 

Admitindo com fundamento no artº 10 do Decreto 
24.948/85, Ana Lucia Danelon Rigo, RG 12.876.150 para a partir 

de 14-03-1985, ocupar a função de Professor I -Eventual na EE 
“Profº Manoel Dias de Almeida”, em Piracicaba. (Publicado para 

acerto de vida funcional). 

Admitindo com fundamento no artº 10 do Decreto 
24.948/85, Ana Lucia Danelon Rigo, RG 12.876.150 para a partir 

de 25-02-1986, ocupar a função de Professor I -Eventual na EE 
“Profº Manoel Dias de Almeida”, em Piracicaba. (Publicado para 

acerto de vida funcional). 

Admitindo com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 

500/74 e parágrafos 1º e 2º do artº 17 da LC 444/85, Ana Lucia 
Danelon Rigo, RG 12.876.150 para a partir de 01-03-1986 ocupar 
a função de Professor I, na EE “Profº Manoel Dias de Almeida”, 

em Piracicaba. (Publicado para acerto de vida funcional). 

Apostila do Dirigente Regional de Ensino, de 11-2- 

2015 

Declarando que, em cumprimento a Decisão Judicial 

e como determina a Obrigação de Fazer, constante do Processo 
0024062-66.2010.8.26.0451 (451.01.2010.024062) 2ª 

Vara Cível, Ordem 2785/11, em nome de Marilda Baillo, RG 
14.797.506, Agente de Organização Escolar, SQC-III-QAE, da EE 

Prof. Benedito Dutra Teixeira, em Charqueada, a interessada faz 
jus ao “Recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio), 
sobre seus vencimentos integrais, salvo as verbas eventuais 

e a vantagem da sexta parte”. 
(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 

prevalecendo as apostilas já publicadas). 

Retificação do D.O. de 11-2-2015 
Em autorizando Certidão de Licença Prêmio em nome 

de Nelvia Lucia Aguilar Serpa Vale, RG 20275580-0, Certidão 
11/2015 período de 06-11-2009 a 04-11-2014; onde se lê, EE 



morais barros, Leia-se: EE Morais Barros. 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portaria do Diretor de Escola, de 11-2-2015 
EE “Prof. Hélio Nehring” 

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, ao funcionário Rodrigo Defácio, 
RG 43.495.593-0, Agente de Organização Escolar, SQF-III-QAE, 

classificado na EE “Prof. Hélio Nehring”, 10 dias de auxíliodoença 
a partir de 02-02-2015 até 11-02-2015. 

Despacho do Diretor de Escola, de 11-2-2015 
Atos Decisórios: 
EE Morais Barros 

412/2015 - Lucy Mara Ortigosa Calori, RG 12.652.891-3, 
PEB II, SQF-I-QM-SE, acumula com o cargo Professora junto a 
Prefeitura Municipal de Piracicaba. Acúmulo Legal. 

(Republicado por Conter Incorreções) 
EE Pedro Moraes Cavalcanti 

443/2015 - Rodrigo Romanin, RG 29.314.195 - 3, PEB II, 
SQC-II-QM-SE, DI - 2, acumula com o PEB II, SQC-II-QM-SE, DI – 

1 na EE Dr Alfredo Cardoso. Acúmulo Legal. 
EE Barão do Rio Branco 
444/2015 - Cristina Kotlarenko Araujo, RG 43.290.168 - 1, 

PEB II, SQC-II-QM-SE, DI - 2, acumula com o PEB I, Cat O, DI – 1 
na mesma Unidade Escolar. Acúmulo Legal. 

EE Profª Juracy Neves de Mello Ferraciú 
445/2015 - Fabio Luis Goncalves Hilsdorf, RG 21.831.377 - 

9, PEB II, Cat O, acumula com Investigador de Policia, lotado na 
Delegacia Geral de Polícia, classificado no Deinter 09 – Piracicaba, 
em exercício na Delegacia Seccional de Polícia de Piracicaba. 

Acúmulo Legal. 
EE Jardim Gilda 

446/2015 - Luci Regina Barbosa, RG 15.778.673 - 0, PEB 
II, SQF-I-QM-SE, DI - 1, acumula com Professora de Ensino 

Fundamental junto a Prefeitura Municipal de Piracicaba . Acúmulo 
Legal. 
EE Dr João Conceição 

447/2015 - Alexandre Diniz Baldisin, RG 30.723.599 - 3, 
PEB I, Cat O, acumula com o cargo de Agente Comercial junto 

ao Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - Semae. 

Acúmulo Ilegal. 


