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Educação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Comunicado SE-1, de 4-3-2015 
Educadores da Rede Estadual Paulista, Pais de Alunos, Alunos 
e Comunidade Escolar. 

Neste momento, que marca o início de uma nova gestão no 
Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria da Educação reafirma 

seu compromisso com a melhoria da qualidade do ensino, 
informando as diretrizes que nortearão as políticas educacionais 

no período 2015-2018. 
DIRETRIZES NORTEADORAS DA POLÍTICA EDUCACIONAL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO – 2015 - 2018 

PRINCÍPIO: MELHORIA DA QUALIDADE COM IGUALDADE E 
EQUIDADE PARA TODOS. 

DIRETRIZES: 
1. FOCO NO DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES PREVISTAS NO CURRÍCULO OFICIAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO. 
2. ESCOLA COMO FOCO PRIORITÁRIO DA GESTÃO CENTRAL 

E REGIONAL 
3. AMBIENTE ESCOLAR ORGANIZADO PARA A APRENDIZAGEM 

- TEMPO, ESPAÇO, PESSOAS. 
4. FORMAÇÃO CONTINUADA COM FOCO NA PRÁTICA. 

5. COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS 
PAULISTAS. 
6. COERÊNCIA, CONSISTÊNCIA E ESTABILIDADE NA COMUNICAÇÃO 

PARA ENGAJAMENTO DA REDE E DA SOCIEDADE. 
PRINCÍPIO: MELHORIA DA QUALIDADE COM IGUALDADE E 

EQUIDADE PARA TODOS 
A educação só pode ter qualidade se for para todos, todas 

as escolas e todos os alunos. Igualdade de acesso a todos os 
benefícios que o ensino público estadual tiver capacidade de 
oferecer é condição de qualquer melhoria qualitativa. 

* A igualdade é irmã siamesa da equidade, porque só pode 
ser alcançada se, além de oportunidades iguais, os tratamentos 

forem diferenciados, de acordo com as necessidades dos alunos 
e as condições escolares. 

DIRETRIZES 
1. FOCO NO DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS E 

HABILIDADES PREVISTAS NO CURRÍCULO OFICIAL DO ESTADO 

DE SÃO PAULO. 
Premissas 

* A garantia da igualdade se expressa no currículo que 
estabelece o que todos os alunos têm o direito de aprender em 

seu percurso escolar. Fixando o que é direito de aprendizagem, o 
currículo abriga a diversidade metodológica e didática, garantia 
da diversidade de tratamento exigida pela equidade. 



Linhas de ação 

* Resgatar a centralidade do currículo como articulador de 
atividades, programas e recursos pedagógicos. 

* Reafirmar a importância da progressão continuada para 
garantir que todos os alunos aprendam ao longo do percurso 

escolar. 
* Garantir a articulação entre currículo e avaliação, e o uso 
dos resultados na reorientação da prática pedagógica. 

* Resgatar a importância dos processos de acompanhamento 
da aprendizagem dos alunos. 

* Garantir as atividades de reforço e a recuperação e materiais 
e recursos de apoio ao seu desenvolvimento. 

* Usar as TIC como recurso pedagógico auxiliar para desenvolver 
as competências e habilidades previstas no currículo. 
2. ESCOLA COMO FOCO DA GESTÃO CENTRAL E REGIONAL 

Premissas 
* Políticas educacionais precisam incidir sobre a atividade 

fim que se realiza na escola. Manter esse foco requer da gestão 
um esforço sistemático para que todos os níveis da organização 

tenham presente e não percam de vista as aprendizagens previstas 
no currículo. 
* Esse esforço de focalizar a escola deve incluir comunicação 

permanente e apoio aos responsáveis pela supervisão e 
gestão pedagógica, mecanismos de acompanhamento em todos 

os níveis do sistema por meio de indicadores educacionais. 
Linhas de ação 

* Coordenar, planejar e acompanhar a implementação descentralizada 
das políticas e diretrizes educacionais, garantindo a 
articulação entre a gestão central e a gestão regional e escolar, e 

a disseminação das informações na estrutura da Secretaria tanto 
vertical quanto transversalmente. 

* Fortalecer a atuação de supervisores e professores coordenadores 
para, sob a liderança da Diretoria Regional, apoiar, 

orientar e acompanhar as escolas, identificar problemas, agilizar 
e mediar o fluxo de informações entre as escolas e a Secretaria. 
* Construir critérios para avaliar a implementação das 

políticas e diretrizes da Secretaria, verificando se as entregas 
necessárias ao bom funcionamento das escolas e do processo 

ensino-aprendizagem acontecem em tempo hábil e com a 
qualidade desejada. 

* Apoiar as Diretorias e seus profissionais para diagnosticar 
problemas, encaminhar soluções adequadas, disseminar boas 
práticas, trocar experiências e aperfeiçoar processos de gestão. 

3. AMBIENTE ESCOLAR ORGANIZADO PARA A APRENDIZAGEM: 
TEMPO, ESPAÇO, PESSOAS 

Premissas 
Mais tempo para aprender 

* A pauta da escola é seu Projeto Pedagógico, situado no 
espaço (estrutura física) e no tempo (duração e ritmo). É fundamental 
articular espaço e tempo a serviço do desenvolvimento 



do currículo e, portanto, das aprendizagens dos alunos. 

* Otimizar o tempo e espaço escolar para garantir a todos 
o direito de aprender os conteúdos, competências e habilidades 

que o currículo prevê, implica retirar da pauta da escola projetos, 
programas ou atividades que não são articuladas com o currículo. 

Neste sentido, os tempos e espaços da escola devem ser 
ocupados integralmente com o ensino e a aprendizagem. 
* O aumento progressivo do tempo dedicado às aprendizagens 

curriculares deve ser meta da política educacional, a ser 
realizada, entre outros, pelos programas: 

- Tempo adicional para recuperação e reforço. 
- Programa Ensino Integral (PEI). 

- Escola de Tempo Integral (ETI). 
- Programa VENCE de educação profissional. 
- Centro de Estudo de Línguas – CELS. 

- Salas Descentralizadas de Ensino Técnico – ETEC – em 
parceria com o Centro Paula Souza. 

Linhas de ação 
* Apoiar as escolas para a oferta de tempos adicionais para 

recuperação e reforço. 
* Avaliar a escalabilidade do modelo, das práticas e das 
formas de organização adotadas no âmbito do Programa Ensino 

Integral. 
* Fortalecer as práticas bem avaliadas das Escolas em 

Tempo Integral (ETI). 
* Viabilizar, no âmbito do Programa VENCE, tempo adicional 

para aprendizagem de conteúdos profissionalizantes, como 
opção concomitante disponível a alunos do ensino médio. 
Espaço para aprender 

Premissas 
* Otimizar o espaço para a aprendizagem requer priorizar 

os fatores que determinam o desempenho dos alunos. Requer 
decidir a melhor equação entre tempo, número de alunos e 

recursos docentes para utilizar o espaço disponível. 
Ações 
* Priorizar as práticas escolares recomendadas pelo, ou 

articuladas com, o currículo oficial da Secretaria. 
* Priorizar espaços destinados às ações de recuperação e 

apoiar as escolas para viabilizá-las. 
Gestão das competências profissionais a serviço das aprendizagens. 

Premissas 
* A qualidade dos recursos humanos que atuam na escola, 
especialmente a do professor, é o fator mais importante na 

determinação do desempenho dos alunos. A melhoria das 
competências profissionais deve ser objetivo permanente dos 

Supervisores e do Núcleo Pedagógico das Diretorias, constituídos 
pelos PCNPs. 

* É indispensável que as diferentes modalidades de educação 
continuada (OTs, oficinas, cursos da EFAP) se articulem de 
modo a evitar sobreposições ou repetições. 



Linhas de ação 

* Adotar procedimentos de observação, tutoria e avaliação 
de desempenho destinados a promover mais eficiência e eficácia 

na atuação de diretores. 
* Adotar procedimentos de observação e tutoria para 

professores e outros profissionais direta ou indiretamente envolvidos 
no ensino e na aprendizagem. 
* Fortalecer o Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino no 

desenvolvimento de ações de formação na ação. 
* Produzir e disponibilizar protocolos, recursos didáticos, 

para orientar, estruturar e aplicar indicadores de sucesso na 
ação pedagógica em seus vários níveis - supervisão, coordenação 

pedagógica regional (Diretoria de Ensino) ou local (Escola). 
* Implementar critérios e procedimentos de gestão de 
pessoas e de gestão pedagógica que contribuam para a estabilidade 

da equipe escolar e para a fixação do professor em uma 
única escola. 

* Fortalecer a mediação de conflitos na escola, atentando 
para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. 

Tempo e espaço para o trabalho coletivo 
Premissas 
* Processos de melhoria qualitativa incluem a reflexão e 

discussão coletivas sobre a prática, associadas às metodologias 
de acompanhamento ou tutoria. 

Linhas de ação 
* Acompanhar como está sendo utilizado o tempo de ATPC. 

* Fortalecer o Núcleo Pedagógico das Diretorias na orientação 
do trabalho coletivo e no estimulo à reflexão sobre a 
prática pedagógica. 

4. FORMAÇÃO CONTINUADA COM FOCO NA PRÁTICA 
Premissas. 

* A formação continuada dos recursos docentes e técnicos 
da Secretaria da Educação deve ter como referência perfis de 

competências dos diferentes profissionais, de acordo com as 
demandas da gestão pedagógica, do currículo e da gestão 
institucional. 

* Na literatura pedagógica ensino e aprendizagem são 
sempre associados para não separar o que é controlado pelo 

professor (ensino), com as operações cognitivas e afetivas que 
acontecem com o aluno (aprendizagem). Portanto, o professor 

precisa saber o conteúdo e saber como se ensina esse conteúdo. 
Focar a formação na prática tem como ponto de partida essa 
relação entre saber e saber ensinar bem como a adoção de 

metodologias que facilitem a reflexão e a análise da própria 
prática. 

Linhas de ação 
* Traçar perfis de competências profissionais para orientar 

as ações de formação continuada de professores, gestores e 
lideranças e para subsidiar concursos, processos seletivos e 
avaliações de desempenho. 



* Direcionar as ações de formação continuada para as 

necessidades da gestão pedagógica: 
- no fortalecimento e diversificação do currículo; 

- no uso dos resultados de avaliação para reorientar a 
prática pedagógica; 

- na definição dos processos de recuperação da aprendizagem; 
* Direcionar a formação de professores para apoiar a 
implementação de protocolos de orientação da prática, de 

recursos didáticos e outros procedimentos ou insumos da gestão 
pedagógica. 

* Organizar bancos ou cadastros de experiências de formação 
de professores, gestores e lideranças escolares. 

5. COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS 
PAULISTAS. 
Premissas 

* Cooperar técnica e financeiramente com os municípios 
no cumprimento de suas competências na educação infantil e 

no ensino fundamental é um mandamento constitucional para 
os governos estaduais (Art. 30 Inciso VI da Constituição Federal, 

modificado pela Emenda 53/2006). 
* A emenda 59 à Constituição reescreve o objetivo do PNE 
como instrumento para articular o sistema nacional de educação 

em regime de colaboração. 
Linhas de ação 

* Construir o Plano Estadual de Educação em colaboração 
com o trabalho dos municípios na construção de seus respectivos 

Planos de Educação, no sentido de que sejam estabelecidas 
metas exequíveis, com otimização dos recursos públicos disponíveis 
e observadas as condições orçamentárias de cada ente. 

* Estabelecer junto com os municípios, princípios e regras 
para um regime de colaboração entre as esferas estadual e 

municipais, que atenda com equidade as diferenças locais e 
regionais. 

6. COERÊNCIA, CONSISTÊNCIA E ESTABILIDADE NA COMUNICAÇÃO. 
Premissas 
* Estruturas complexas como a Secretaria dependem de 

canais internos de comunicação para manter sua identidade e 
integridade institucional e política. Mas um bom plano de comunicação, 

embora necessário, não é suficiente. É preciso haver 
transparência, coerência, consistência dos conteúdos a serem 

comunicados. Em resumo, é indispensável uma visão compartilhada 
pelas lideranças sobre o que é escola, educação escolar, 
qual o papel de professores e outros profissionais. 

* Quase meio-milhão de profissionais somam-se a 4 
milhões de alunos e cerca de 8 milhões de pais e familiares para 

formar um contingente total de pessoas diretamente ligadas à 
Rede que corresponde a aproximadamente um quarto de toda 

a população do estado de São Paulo. Engajar a rede e a sociedade 
na jornada da melhoria da educação é, ao mesmo tempo, 
condição fundamental e desafio a ser enfrentado e superado. 



Linhas de ação 

* Pactuar um vocabulário básico para a equipe dirigente da 
Secretaria. Esta linha de ação é particularmente importante no 

caso do currículo; 
* Comunicar para a rede e engajá-la em torno da missão 

da Secretaria, criando um ambiente de abertura, transparência 
e proximidade através da criação de canais institucionais de 
comunicação; 

* Conscientizar e mobilizar a sociedade, famílias e alunos, 
de forma que todos estejam engajados e comprometidos com 

o processo de ensino-aprendizagem através da criação de 
programas: 

o de mobilização e engajamento dos pais, familiares e 
sociedade em geral; 
o de distribuição de materiais de orientação e incentivo ao 

acompanhamento escolar; 
o de incentivo ao protagonismo juvenil. 

 

COORDENADORIA DE GESTÃO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Portaria do Coordenador, de 4-3-2015 

Convocando os profissionais abaixo relacionados para 

a Orientação Técnica: “XVI Colóquio pedagógico da Aliança 
Francesa”, nos termos do artigo 8º, da Resolução SE 58/2011, 

alterada pela Resolução SE 43, de 12/04/2012. 
Público Alvo: Professores de francês com aulas atribuídas 

no CEL. 
DIRETORIA DE ENSINO: Araçatuba (1), Araraquara (1), Assis 
(1), Avaré (2), Barretos (1), Bragança Paulista (1), Carapicuíba 

(3), Catanduva (2), Centro (2), Centro Sul (3), Guarulhos Sul (1), 
Itapecerica da Serra (1), Itu (1), Jacareí (1), Jaú (1), Jales (2), 

José Bonifácio (2), Jundiaí (1), Leste 1 (2), Leste 2 (1), Leste 3 
(1), Leste 5 (3), Marília (1), Mogi Mirim (1), Osasco (1), Ourinhos 

(1), Piracicaba (1), Piraju (1), Presidente Prudente (2), Ribeirão 
Preto (1), Santo André (1), Santos (2), São João da Boa Vista (1), 
São José dos Campos (1),São José do Rio Preto (2), São Vicente 

(2), São Roque (1), Sorocaba (5), Sul 2 (2), Sul 3 (1), Suzano (2), 
Taquaritinga (2), Taubaté (1), Votorantim (1), Votuporanga (1). 

Dias: 11, 12 e 13/03/2015 - Horário: das 8h30 às 17h30 
Local: Aliança Francesa 

Rua General Jardim, 182 - São Paulo/SP 
Programa: 808 

Ação: 6175 

Diária/Transporte - responsabilidade das Diretorias de Ensino. 
(Capacitação 3/2014). 

 

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA 

E SERVIÇOS ESCOLARES 

Portaria da Coordenadora, de 4-3-2015 

Convocando os Diretores do Núcleo de Obras (NOM) das 



Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo, para Reunião de 

Orientação Técnica/DGINF. 
Dia: 18-03-2015 

Horário: Das 8 às 18 horas 
Local: Escola de Formação, Rua João Ramalho, 1.546, 

Perdizes. 

 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
Proc. CEE 310/2014 - Escola de Engenharia de Piracicaba 

Parecer 119/15 - da Câmara de Educação Básica, relatado pelo Cons. Ulysses 
Telles Guariba Netto 

Deliberação: Consideram-se regularizados os atos praticados pela Escola de 
Engenharia de Piracicaba, para o aluno Felipe 
Ferezini, do Curso de Engenharia Civil, para fins de continuidade de seus estudos 

em nível superior, no período de 2007 até a 
presente data. 

Alerte-se a Instituição para o fato de que não pode aceitar matrícula de estudantes, 
em seus cursos de graduação, sem a devida 

comprovação do término dos estudos em nível médio, sob risco dessa falha 
administrativa vir a prejudicar o conjunto de atividades 
nela desenvolvido. 

A Consª Priscilla Maria Bonini Ribeiro absteve-se de votar. 
 

EDUCAÇÃO 
DIRETORIAS DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO 

- REGIÃO DE PIRACICABA 

Comunicado 
Edital para Preenchimento de Vaga de Professor Coordenador 
02/2015 
O Dirigente Regional de Ensino, nos termos da legislação 

em vigor, em especial a Resolução SE 75, de 30-12-2014, alterada 
pela Resolução SE 3, de 12-01-2015, comunica a todos os 

Docentes Efetivos e Ocupantes de Função Atividade abrangidos 
pelo § 2º do artigo 2º da Lei Complementar 1010/2007, a abertura 

das inscrições ao posto de trabalho de Professor Coordenador, 
nas Unidades Escolares jurisdicionadas a essa regional. 
I - Dos requisitos de habilitação: Para o exercício no posto 

de trabalho de Professor Coordenador, o docente deverá: I - ser 
docente titular de cargo ou ocupante de função- atividade, 

podendo se encontrar na condição de adido ou em readaptação, 
sendo que, no caso de docente readaptado, a designação 

somente poderá ocorrer após manifestação favorável da 
Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde da Secretaria 
de Gestão Pública - CAAS; II - contar com, no mínimo, 3 (três) 

anos de experiência no magistério público estadual; III - ser 
portador de diploma de licenciatura plena; IV - prioritariamente, 

ser classificado na unidade escolar ou classificado em unidade 
escolar desta Diretoria de Ensino e, em caso de indicação de 

docente classificado em outra U.E e/ou D.E, deverá apresentar 



anuência expressa de seu superior imediato no momento da 

entrevista individual; 
II - Atribuições do Professor Coordenador Pedagógico: de 

acordo com o artigo 5º da Resolução SE 75/2014, alterada pela 
Resolução SE 03/2015 

III - Da carga horária: A carga horária para exercício das 
atribuições do Professor Coordenador Pedagógico será de 40 
(quarenta) horas semanais, distribuídas por todos os dias da 

semana e com horário de atendimento em todos os turnos de 
funcionamento da escola. O Professor Coordenador, quando 

atuar no período compreendido entre 19 (dezenove) e 23 
(vinte e três) horas, fará jus ao recebimento da Gratificação por 

Trabalho no Curso Noturno - GTCN, de que tratam os artigos 
83 a 88 da Lei Complementar 444/85, correspondente às horas 
trabalhadas. 

IV - Da Designação e Cessação: a designação para posto 
de trabalho de Professor Coordenador Pedagógico, bem como 

sua cessação, dar-se-á por ato do Dirigente Regional de Ensino, 
devendo ser publicada em D.O, por Portaria do Dirigente Regional 

de Ensino; a) A duração da designação será de, no máximo, 
1 (um) ano letivo, podendo, a cada final de ano, ser prorrogada, 
mediante recondução do docente designado; b) A recondução 

ou cessação do docente para o ano letivo subsequente dar-se-á 
após avaliação do desempenho do docente, no mês de Dezembro 

de cada ano, realizada pela Direção da escola em conjunto 
com a Supervisão de Ensino responsável pelo acompanhamento 

da escola, sendo a decisão registrada em ata e justificada pela 
comprovação ou não do pleno cumprimento das atribuições de 
Professor Coordenador; 

V - Dos critérios de seleção: Nos critérios de seleção estabelecidos, 
observar-se-á: 1 - a análise do currículo acadêmico 

e da experiência profissional do candidato, em especial com 
vistas à atuação do Professor Coordenador nos anos iniciais 

do ensino fundamental, devendo, neste caso, ser priorizada a 
experiência em alfabetização; 2 - a compatibilização do perfil 
e da qualificação profissional do candidato com a natureza das 

atribuições relativas ao posto de trabalho a ser ocupado; 3 - o 
cumprimento do papel do Professor Coordenador na perspectiva 

da educação inclusiva e na construção de um espaço coletivo de 
discussão da função social da escola; 4 - a valorização dos certificados 

de participação em cursos promovidos pela Secretaria 
da Educação, em especial aqueles que se referem diretamente à 
área de atuação do Professor Coordenador; 5 - a disponibilidade 

de tempo do candidato para cumprir o horário da coordenação e 
também para investir em sua qualificação profissional e atender 

às atividades de formação continuada propostas pela Diretoria 
de Ensino e pelos órgãos centrais da Pasta. 

VI - Procedimentos para a seleção: O procedimento será 
realizado pela Direção da escola em conjunto com a Supervisão 
de Ensino responsável pelo acompanhamento da escola e contará 



com a: a) Análise do currículo acadêmico e da experiência 

profissional do candidato; b) Análise e apresentação da Proposta 
de Trabalho, elaborada a partir das necessidades da escola, 

levando-se em consideração os indicadores de desempenho 
externos a escola; c) Realização de entrevista individual. 

VII - Das vagas: (nome da escola; quantidade de vagas e 
segmento; turnos de funcionamento da UE) 
1. E.E. Prof. Attilio Vidal Lafratta: 1 vaga para Professor 

Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental (6º a 9º ano) e 
do Ensino Médio. Manhã e tarde. 

2. E.E. Prof. Benedito Dutra Teixeira (Charqueada): 1 vaga 
para Professor Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental 

(6º a 9º ano). Manhã, tarde e noite. 
3. E.E. Dr. Dario Brasil: 1 vaga para Professor Coordenador 
Pedagógico do Ensino Fundamental (6º a 9º ano). Manhã e 

tarde. 
4. E.E. Prof. Helio Penteado de Castro: 1 vaga para Professor 

Coordenador Pedagógico do Ensino Médio. Manhã, tarde e 
noite. 

5. E.E. Prof. Jethro Vaz de Toledo: 1 vaga para Professor 
Coordenador Pedagógico do Ensino Médio. Manhã, tarde e 
noite. 

6. E.E. Profa. Maria de Lourdes Silveira Cosentino: 1 vaga 
para Professor Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental 

(6º a 9º ano) e 1 vaga para Professor Coordenador Pedagógico 
do Ensino Médio. Manhã, tarde e noite. 

VIII - Do cronograma: Os interessados deverão elaborar 
e protocolar na(s) escola(s) de seu interesse, aos cuidados do 
Diretor de Escola, a Proposta de Trabalho acompanhada com o 

Currículo Acadêmico e cópias dos documentos comprobatórios 
dos requisitos de habilitação (Declaração de Tempo de Serviço, 

Diploma de Licenciatura, quando for o caso) e, em caso de 
candidato de outra U.E e/ou D.E, deverá ser entregue o Termo de 

Anuência do superior imediato. As entrevistas serão agendadas 
pelo Diretor de Escola. As propostas deverão ser protocoladas na 
secretaria da escola de interesse nos dias 03, 04 e 05-03-2015 

(das 8 às 17 horas). 
As informações que não constem deste edital serão tratadas 

de acordo com a legislação vigente. 
 

Convocação 
O Dirigente Regional de Ensino, nos termos da Lei Complementar 

1.164/12 alterada pela LC 1.191/2012, do Decreto 

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, 
666. Bairro São Dimas, Piracicaba - SP. 



Data: 05-03-2015 

Horário: 8 horas 
O candidato deverá comparecer munido de Documento de 

Identificação Oficial com foto. 
Vagas disponíveis: 

Ademar Vieira Pisco: 1 vaga de Matemática. 
Prof. Francisco Mariano da Costa: 1 vaga de Língua Portuguesa. 
Jardim Gilda: 1 vaga de Educação Física (em substituição 

de licença-gestante). 
Sud Mennucci: 1 vaga de Matemática e Física (em substituição 

de licença-gestante). 

 

Comunicado 
Programa Ensino Integral 

Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio 
Edital de Credenciamento - 2015 

O Dirigente Regional de Ensino comunica a abertura das 
inscrições para atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral 

- RDPI das escolas estaduais do Programa Ensino Integral 
jurisdicionadas à Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba. 
Esse credenciamento tem o objetivo de preencher as vagas 

potencialmente existentes e composição de cadastro reserva 
para o ano letivo de 2015, tendo em vista o disposto na Lei 

Complementar 1.164, de 04-01-2012, alterada pela Lei Complementar 
1.191, de 28-12-2012, bem como o Decreto 59.354, de 

15-07-2013, e a Resolução SE 58, de 17-10-2014. 
1) Regime de Dedicação Plena e Integral (RDPI): no Programa 
Ensino Integral os educadores atuam em regime de 

dedicação exclusiva à escola por 40 horas semanais, cumpridas 
na unidade escolar em sua totalidade. Durante o horário de funcionamento 

do Programa, o educador está impedido de exercer 
qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada. 

Pelas atribuições adicionais pertinentes às especificidades 
do Programa os educadores em Regime de Dedicação Plena 
e Integral recebem 75% de gratificação sobre o salário-base 

(Gratificação de Dedicação Plena e Integral - GDPI). 
Essas atribuições envolvem as disciplinas da parte diversificada, 

as ações de planejamento estratégico, numa gestão voltada 
a resultados, a tutoria aos alunos para apoio a seu Projeto de 

Vida, e a substituição de ausências entre os pares. 
2) Dos Critérios de Elegibilidade para atuação em Regime 
de Dedicação Plena e Integral 

2.1. Situação funcional: 
- Titular de cargo de professor (PEB II); 

- Ocupante de função-atividade (OFA) amparado pelo disposto 
no § 2º do artigo 2º da Lei Complementar 1.010, de 01-06- 

2007, e nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
2.2. Formação: Licenciatura plena 
2.3. Experiência na rede pública estadual: no mínimo 3 anos 

de efetivo exercício. 



2.4. Adesão voluntária ao Regime de Dedicação Plena e Integral 

3) Etapas do Processo de Credenciamento 
3.1. Inscrição: etapa em que o candidato se inscreve no 

programa, fornece informações sobre experiência e formação, 
bem como responde a uma pré-avaliação baseada em questões 

sobre o Programa Ensino Integral. 
A condição de elegibilidade será consultada no momento 
da inscrição e o candidato ficará impedido de continuar caso 

 

============================= 

 

Diário Oficial Poder Executivo - Seção II  
quinta-feira, 05 de março de 2015  
 

Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 4-3-2015 

Designando, com fundamento nos artºs. 4º e 7º do Decreto 
43.409/98, com Nr do Decreto 57.670/2011, para exercer as 
funções de Vice-Diretor de Escola em Substituição, fazendo jus 

a 40 horas semanais, o docente Maria Angélica Issa Laghi- RG 
19262838– PEB-I, SQC-II-QM-SE, classificado na EE Profº. 

Jose Romão, em Piracicaba– Diretoria de Ensino Região de 
Piracicaba, para exercer as funções na mesma unidade escolar, 
em Piracicaba no período de 05-03-2015 a 03-04-2015, no 

impedimento de Rosemeire R. Silveira Bicudo – RG 16.342.976, 
em virtude de estar substituindo o Diretor de Escola. (Processo 

421/0068/2014) 

Designando, com fundamento nos artºs. 4º do Decreto 

43.409/98, com Nr do Decreto 57.670/2011, a partir de 05-03- 
2015 para exercer as funções de Vice-Diretor de Escola na 
EE Profº. Manoel Dias de Almeida, em Saltinho - Diretoria de 

Ensino Região de Piracicaba, o docente Valeria Camila Pereira, 
RG 23545102, PEB II, DI 1, SQC-II-QM, classificado na EE Profº. 

Manoel Dias de Almeida, em Saltinho - Diretoria de Ensino 
Região de Piracicaba. 

Designando, com fundamento no inciso III do artigo 64 
da Lei Complementar 444/85, combinado com o § 3º do artigo 
3º da Lei Complementar 1.164/2012, com redação dada pela 

Lei Complementar 1.191/2012, para o exercício de atividades 
docentes, em Regime de Dedicação Plena e Integral, na Escola 

Estadual do Programa Ensino Integral, a partir de 23-02-2015, 
na EE Dom Aniger Francisco de Maria Melillo em Piracicaba, a 
docente Roselaine Aparecida Leite da Silva, RG 27633884, DI 

1, Professor Educação Básica II, SQC-II-QM, classificado na EE 
Jardim dos Manacás, em Piracicaba, Diretoria de Ensino-Região 

de Piracicaba, fazendo jus à jornada Inicial de Trabalho Docente 
e 16 horas de Carga Suplementar de Trabalho Docente. 

Designando, nos termos do Artigo 8º da Resolução SE 5 de 



30-12-2014 e com fundamento no artigo 5º da LC 836, de 30-12- 

1997 o interessado abaixo identificado para, a partir da data 
especificada, exercer as atribuições do Posto de Trabalho destinado 

às funções de Professor Coordenador Ensino Fundamental 
Anos Finais, a partir de 27-02-2015, na EE Profª Catharina Casale 

Padovani, em Piracicaba, a docente Karen de Melo Pedreira, RG 
29903590, DI 1, Professor Educação Básica II, SQC-II-QM, classificada 
na EE Profª Catharina Casale Padovani, em Piracicaba, 

Diretoria de Ensino-Região de Piracicaba, fazendo jus à Jornada 
Básica de Trabalho Docente e 10 horas de Carga Suplementar 

de Trabalho Docente. 

Cessando, a partir de 02-03-2015 concordando com a 

Resolução SE 75 de 30-12-2014, Artigo 12, inciso II, alínea a, os 
efeitos da Portaria publicada em 21-08-2012, na parte em que 
designou Vinicius Carlos Rodrigues, RG 11738322, PEB II, SQFI- 

QM, para o exercício das atribuições no Posto de Trabalho de 
Professor Coordenador Ciclo II, na EE Profª Maria L.S.Cosentino, 

em Piracicaba. 

Cessando, a partir de 02-03-2015 concordando com a 
Resolução SE 75 de 30-12-2014, Artigo 12, inciso II, alínea a, os 

efeitos da Portaria publicada em 14-11-2013, na parte em que 
designou Rossana Faria Florencio Zanetti, RG 14904399, PEB II, 

SQC-II-QM, para o exercício das atribuições no Posto de Trabalho 
de Professor Coordenador do Ens. Médio, na EE Profª Maria 

L.S.Cosentino, em Piracicaba. (Processo 1090/00268/2013) 

Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 

de 4-3-2015 
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: 

EEPG Prof. Joaquim de Michieli 
Setsuko Katayama Kjaer, RG 4506115, PEB – II - SQC – II 

- QM, PULP 1118/1801/1991, Certidão 382/1993, período 30-03- 
1997 a 13-08-1974; 05-10-1988 a 19-05-1993.(Para acerto de 
vida funcional). 

Setsuko Katayama Kjaer, RG 4506115, PEB – II - SQC – II 
- QM, PULP 1118/1801/1991, Certidão 25/1999, período 25-09- 

1993 a 23-09-1998.(Para acerto de vida funcional). 
EE Profª Mercedes Paz Bueno 

Setsuko Katayama Kjaer, RG 4506115, Diretor de Escola – 
SQC-II-QM, PULP 1118/1801/1991, Certidão 0299/2003, período 
24-09-1998 a 22-09-2003. (Para acerto de vida funcional). 

EEPG Barão de Serra Negra 
Vera Lucia Manesco Grigolon, RG 17.572.646-2, PEB- I 

–SQC- II – QM, PULP 022/1619/1994, Certidão 2743/1994, período 
24-02-1989 a 22-02-1994. (Para acerto de vida funcional). 

EE Profª Terezinha do Menino Jesus Calil 



Vera Lúcia Manesco Grigolon, RG 17.572.646-2, PEB – I – 

SQC- II-QM, PULP 022/1619/1994, Certidão 080/2000, período 
29-06-1995 a 26-06-2000.(Para acerto de vida funcional). 

EEPSG Prof. João Toledo 
Benedita Aparecida de Miranda, RG 15.433.284-7, Servente 

de Escola, Padrão 02/B, PULP 089/0053/1999, Certidão 
015/1998, período 22-05-1991 a 19-05-1996.(Para acerto de 
vida funcional). 

EEPG Antonio Furlan 
Djilnea Martiniano Obrownick da Costa, RG 22574196-6, 

Oficial de Escola, Padrão 03/A, PULP 961/0068/2008, Certidão 
029/1998, período 31-08-1992 a 29-08-1997. (Para acerto de 

vida funcional). 
EEPG Profª Erotides de Campos 
Lucimara Sarto Furlan, RG 21908507-9, Oficial Administrativo, 

Padrão 02/B, PULP 043/1610/1996, Certidão 062/1996, período 
04-06-1991 a 01-06-1996. (Para acerto de vida funcional). 

EEPG Antonio Furlan 
Celina Callovi, RG 17992239, PEB-I-SQC– II –QM, Padrão 

59/A, PULP 238/0068/2010, Certidão 2697/1997, período 05-10- 
1988 a 03-10-1993. (Para acerto de vida funcional). 
EE Joaquim Mendes Feliz 

Sandro do Nascimento Barbosa, RG 16797489, PEB-IISQC- 
II –QM, PULP 853/0054/2002, Certidão 051/2001, período 

05-10-1988 a 12-02-1989; 23-02-1989 a 11-02-1990; 01-03- 
1990 a 13-02-1991; 21-02-1991 a 06-11-1993.(Para acerto de 

vida funcional). 

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 Francisca Elisa da Silva 

Nilceia de Fatima Denadai Leme, RG 21.497.850-3, Professor 
Educação Básica II, SQC-II-QM, PULP 128/0068/2010, 
Certidão 32/2015, período 26-12-2009 a 24-12-2014. 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portaria do Diretor de Escola, de 4-3-2015 
EE Prof. Manassés Ephrain Pereira 

Autorizando, fruição de licença-prêmio nos termos dos 
artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, “Nr” pela Lei 1048/08 de 

10 de junho de 2008 a: 

Elias Marques de Melo, RG 16.596.101, Professor de Educação 
Basica II, SQC-II-QM, 30 dias referente ao Período de 13-10- 

2005 A 11-10-2010, Certidão 375/2011 – PULP 905/005/2007 
EE "Prof Dr. João Chiarini" 

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, a interessada abaixo 

relacionada: 
Sthefanie Leandra de Lima, RG 41.527.358, Agente de Organização 

Escolar, QAE, Categoria “O”, classificada na EE Prof. Dr. 
João chiarini, 03 dias de auxílio-doença a partir de 18-02-2015 

a 20-02-2015. 

Despacho do Diretor de Escola, de 4-3-2015 
Atos Decisórios: 

EE Dr Alfredo Cardoso 
466/2015 - Thereza Oliveira da Silva, RG 8.289.977 - 0, PEB 
II, SQF-I-QM-SE, acumula com Professora aposentada junto a 

Secretaria Municipal de Educação de Piracicaba. Acúmulo Legal. 
EE Comendador Mario Dedini 

467/2015 - Eliana Aparecida Berretta Antonio, RG 
19.924.844 - 8, PEB I, SQF-I-QM-SE, acumula com Professora 

de Educação Infantil junto Prefeitura Municipal de Piracicaba. 
Acúmulo Legal. 
 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 

Portaria da Coordenadora, de 4-3-2015 

Concedendo, 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 Ademar Vieira Pisco 
Alda Aparecida Spigolon Lobo, RG 16836133-4, DI: 1, 

Vigência: 23-02-2015 
Luzia Aparecida Celin Passarelli, RG 10471872-9, DI: 1, 

Vigência: 23-02-2015 
Marcia Bina, RG 13818976-6, DI: 2, Vigência: 23-02-2015 
EE Jardim Botanico 

Eloi Clein de Jesus, RG 22936688, DI: 1, Vigência: 23-02- 
2015 

Thais Salles Lima de Mello, RG 29753380-0, DI: 1, Vigência: 

23-02-2015 

EE Jeronimo Gallo-Monsenhor 
Alexandre Ribeiro da Costa Bedin, RG 23364159, DI: 1, 
Vigência: 23-02-2015 

EE Jorge Coury-Dr. 
Marcia Regina de Oliveira, RG 33839323-7, DI: 1, Vigência: 

23-02-2015 
Valdinei Vicente do Nascimento, RG 19634735-X, DI: 1, 



Vigência: 23-02-2015 

 

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 Ademar Vieira Pisco 
Keila Fernanda Carraro Madazio, RG 21794761-X, DI: 1, a 

partir de: 03-02-2015 
EE Jardim Botanico 

Antonio Celso de Mello, RG 27197615-9, DI: 1, a partir de: 
23-02-2015 

Rosemeire Roque de Lima, RG 16510794-7, DI: 1, a partir 
de: 23-02-2015 
EE Jeronimo Gallo-Monsenhor 

Fabiano Rodrigues Hyppolito, RG 28270264-7, DI: 1, a partir 
de: 03-02-2015 

Monica Regina de Oliveira, RG 17830433-5, DI: 1, a partir 
de: 03-02-2015 

Renan Costa de Negri, RG 40958403-4, DI: 1, a partir de: 
03-02-2015 
 


