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Governo 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Resolução Conjunta SG/SPG/SF-1, DE 12-3-2015 
Disciplina a aplicação do Decreto nº 61.132, de 25 
de fevereiro de 2015, que dispõe sobre as medidas 
de redução de despesas com pessoal e encargos 

sociais, na forma que especifica 

Os Secretários de Governo, de Planejamento e Gestão e 
da Fazenda, com fundamento no art. 6º do Dec. 61.132-2015, 

resolvem: 
Artigo 1º – As normas complementares para aplicação do 

Decreto nº 61.132, de 25 de fevereiro de 2015, ficam disciplinadas 

nos termos desta resolução conjunta. 
Artigo 2º – Para fins de aplicação do disposto no artigo 1º 

do Decreto nº 61.132, de 25 de fevereiro de 2015, os órgãos 
da administração direta, as autarquias, inclusive as de regime 

especial, as fundações e as sociedades de economia mista 
classificadas como dependentes nos termos do inciso III do 

artigo 2º da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 
2000, deverão apresentar até 16 de março de 2015, o plano de 

redução de despesas com pessoal ao Comitê Gestor instituído 
pelo artigo 6º do Decreto nº 61.131, de 25 de fevereiro de 2015. 
Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica às 

universidades públicas estaduais, às agências reguladoras e às 
empresas não dependentes. 

Artigo 3º – O plano de redução de despesas com pessoal 
deverá ser entregue ao Comitê Gestor, até 16 de março de 2015, 

na forma especificada nos Anexos que integram esta resolução 
conjunta, contendo: 
I – Anexo I, quanto aos cargos em comissão, funções de 

confiança e empregos públicos de confiança: 
a) a soma dos valores despendidos no mês de dezembro 

de 2014; 
b) o valor correspondente a 15% (quinze por cento) do valor 

apurado na alínea “a” deste inciso; 
c) a redução a ser efetivada, tendo por base a folha de 
pagamento referência dezembro de 2014, paga em janeiro de 

2015, que deverá, pelo menos, corresponder ao resultado apurado 
na alínea “b” deste inciso; 

d) a relação de cargos em comissão, funções de confiança, 
funções-atividades em confiança e empregos públicos de 

confiança e nome do ocupante, objeto da redução, abrangendo 
inclusive as designações em cargo vago, bem como os respectivos 
valores com eles despendidos; 

II – Anexo II, quanto às horas extras: 
a) a soma dos valores despendidos no mês de dezembro 

de 2014; 



b) o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor 

apurado na alínea “a” deste inciso; 
c) o limite máximo de valor de horas extras a ser despendido, 

determinado pela diferença entre os valores apurados nas 
alíneas “a” e “b” deste inciso. 

§ 1º – Para efeitos do disposto no inciso I deste artigo, 
deverão ser consideradas as funções de serviço público retribuídas 
mediante “pro labore”, as funções retribuídas mediante 

“pro labore” ou gratificação “pro labore” e as designações em 
cargo vago. 

§ 2º – No plano a que se refere o artigo 3º desta resolução 
conjunta poderá ser excetuado do inciso I deste artigo, mediante 

justificativa fundamentada, o “pro labore” atribuído para integrantes 
de carreiras específicas em função das características 
das unidades a que se destinam, a que se refere § 1º do artigo 

5º do Decreto nº 61.132, de 25 de fevereiro de 2015. 
§ 3º – O disposto no inciso I deste artigo não se aplica às 

atividades fins das Secretarias da Educação, Saúde, Segurança 
Pública e Administração Penitenciária, bem como da Fundação 

CASA e do Centro de Estadual de Educação Tecnológica Paula 
Souza – CEETEPS. 
§ 4º – No âmbito da administração direta e das autarquias 

as informações relativas aos valores a que se referem as alíneas 
“a” dos incisos I e II deste artigo despendidos em folha de pagamento 

no mês de dezembro de 2014, serão disponibilizadas, se 
necessário, aos respectivos órgãos e entidades, pela Secretaria 

de Planejamento e Gestão, através da Unidade Central de Recursos 
Humanos - UCRH, mediante solicitação. 
§ 5º - Nos valores despendidos como horas extras, a que se 

refere este artigo, deverão ser computados os pagos a título de 
serviço extraordinário, nos termos da legislação vigente. 

Artigo 4º – Para fins do disposto nesta resolução conjunta, 
a redução de despesa em relação aos cargos em comissão, funções 

de confiança, funções-atividades em confiança e empregos 
públicos em confiança, relativos às atividades de comando 
deverá recair, preferencialmente, sobre aqueles com menor 

número de servidores subordinados, observada a avocação das 
competências pelo dirigente da unidade de comando imediatamente 

superior. 
Artigo 5º – Os cargos em comissão, as funções-atividades 

em confiança e os empregos públicos em confiança dos órgãos 
da administração direta e das autarquias, objeto da redução a 
que se refere o inciso I do artigo 3º desta resolução conjunta, 

integrarão o Banco de Contingenciamento de Cargos e Empregos 
Públicos da Administração Direta e Autárquica do Estado 

- BCEP, de que trata o Decreto nº 59.957, de 13 de dezembro 
de 2013. 

Artigo 6º – As autorizações de abertura de concurso público, 
cujos editais não tenham sido publicados, devem ser precedidas 
de reavaliação, na seguinte conformidade: 



I – pela Secretaria de Planejamento e Gestão, através da 

Unidade Central de Recursos Humanos – UCRH, no âmbito da 
administração direta e das autarquias; 

II – pela Secretaria da Fazenda, através do Conselho 
de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, no âmbito das 

fundações e das sociedades de economia mista classificadas 
como dependentes nos termos do inciso III do artigo 2º da Lei 
Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000. 

Parágrafo único – Aplica-se o disposto neste artigo às 
autorizações de aproveitamento de remanescentes de concurso 

público cujas anuências de vagas não tenham sido efetivadas. 
Artigo 7º – A redução da despesa a que se refere esta resolução 

conjunta produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês 
subsequente ao da aprovação do plano de redução pelo Comitê 
Gestor, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 61.132, de 25 de 

fevereiro de 2015. 
Parágrafo único – Para a redução de despesa decorrente 

de rescisão contratual, fica estabelecido mais 30 (trinta) dias de 
prazo, contados a partir da data fixada no “caput” deste artigo. 

Artigo 8º – Esta resolução conjunta entra em vigor na data 
de sua publicação. 

 

 



 
 

Educação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Resolução SE 7, de 12-3-2015 
Dispõe sobre a organização curricular dos cursos de ensino médio integrado à educação 
profissional técnica de nível 
médio, em parceria com o Centro Paula Souza, relativa ao ano letivo de 2014 

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de 
Gestão da Educação Básica – CGEB desta Pasta, 

e considerando a necessidade de se assegurar regularidade aos atos escolares dos 
referidos cursos, 
Resolve: 

Artigo 1º - Os cursos de ensino médio na forma integrada à educação profissional 
técnica de nível médio, do Programa REDE/ 

VENCE, oferecidos por escolas públicas estaduais, em parceria com o Centro Paula 
Souza, no ano letivo de 2014, desenvolveram-se 

na conformidade das matrizes curriculares constantes do Anexo que integra a 
presente resolução. 
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos ao início do ano letivo de 2014. 

Anexo III 

Ensino Médio Integrado Parceria com o Centro Paula Souza 

Matrizes Curriculares – 2014 
Página 20-22 
 

Resolução SE 8, de-12-3-2015 
Dispõe sobre a organização curricular do ensino 
médio integrado à educação profissional técnica 
de nível médio, e dá outras providências 

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB e considerando 
o disposto na Resolução SE 78, de 30-07-2012, que trata 

da implementação do Programa Rede/Vence de Ensino Médio 
Técnico – REDE, instituído pelo Decreto 57.121, de 11-07-2011, 
com alterações introduzidas pelo Decreto 58.185, de 29-06-2012, 

Resolve: 
Artigo 1º - O ensino médio integrado à educação profissional 

técnica de nível médio, oferecido pelas escolas públicas estaduais 
e pelas unidades do Centro Paula Souza e do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, relacionadas nos 
Anexos I e II desta resolução, contará com componentes curriculares 
da base nacional comum e da formação técnica de nível 



médio, organizados numa única e indivisível matriz curricular. 

Artigo 2º - A articulação do ensino médio com a educação 
profissional técnica de nível médio, na forma integrada, dar-seá 

mediante planejamento das instituições envolvidas, para o 
desenvolvimento de projetos pedagógicos, contemplando: 

I – a opção facultada aos alunos matriculados na 1ª série 
do ensino médio por cursar esse ensino na forma integrada; e 
II – feita a opção referida no inciso I, a obrigatoriedade de 

efetivação de matrículas distintas, uma em escola de ensino 
médio regular e outra em instituição de educação profissional 

técnica, pelo próprio aluno ou seu responsável. 
Artigo 3º - As escolas públicas estaduais, de que trata o 

artigo 1º, para a oferta de ensino médio integrado à educação 
profissional técnica de nível médio, organizarão seu currículo na 
conformidade das matrizes curriculares constantes dos Anexos 

III e IV que integram esta resolução, assegurando o cumprimento 
de sua finalidade de propiciar ao aluno formação geral e preparação 

para o exercício de profissão técnica. 
Artigo 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

ANEXO I 

Ensino Médio Integrado - Parceria com o Centro Paula Souza 

Relação de Escolas Estaduais, ETECs e respectivos cursos 

Páginas 23-26 
 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 

Retificação do D.O. de 07-03-2015 
Na Portaria CGRH-2, de 06-03-2015: 

No artigo 1º, Onde se lê: aos docentes titulares de cargo, 
Leia-se: aos docentes titulares de cargo e ocupantes de função 

atividade, 
No Artigo 3º, Exclua-se o Projeto de Apoio à Aprendizagem 
– PAA. 

 

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E 

FINANÇAS 

Comunicado 
Aos Dirigentes Regionais e Responsáveis Pelas Prestações 
de Contas das Unidades Executoras Beneficiárias do PDDE E 
Suas Ações do Exercício de 2014. 

A Coordenadora de Orçamento e Finanças – COFI – de 

acordo com a Resolução CD/FNDE 10/2013, que trata da elaboração 

e a apresentação da prestação de contas dos recursos 
recebidos por intermédio do PDDE e suas ações, considerando o 

número elevado de prestações de contas reprovadas, convoca os 
responsáveis pelas prestações de contas das unidades escolares 
na DE para apresentarem na Fundação para o Desenvolvimento 

da Educação – FDE, conforme cronograma abaixo: 
- as prestações de contas reprovadas e já corrigidas para 



a aprovação final; 

- as prestações de contas atrasadas e concluídas no sistema 
GDAE Financeiro. 

Deverá comparecer à FDE somente o responsável da DE 
com todas as prestações de contas e o devido conhecimento 

do responsável: 
- reprovadas/corrigidas pelas escolas; 
- atrasadas/concluídas para serem entregues na FDE com 

relação de remessa. 
Caso o responsável pela prestação de contas da unidade 

escolar não esteja de posse da prestação de contas reprovada 
por estar em trânsito, solicitamos localizar com urgência a 

documentação para efetivar o solicitado. Não estando de posse 
da prestação de contas, as escolas poderão efetuar a correção 
solicitada no GDAE Financeiro, como também providenciar os 

documentos necessários. 
As despesas de transporte e diária ocorrerão por conta das 

Diretorias de Ensino. 
O endereço da FDE: Rua Tenente Pena, 212 – Bom Retiro 

– São Paulo / SP. 
Cronograma para Reanálise de Prestação de Contas Reprovadas 
e Entrega das Prestações de Contas Atrasadas 

Dados GDAE Financeiro – data base 09-03-2015 

 
 
Editais 

EDUCAÇÃO 
DIRETORIAS DE ENSINO 



DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 

PIRACICABA 

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 

não atenda os critérios, conforme informações contidas no 



cadastro funcional. 

- Período: a partir de 10-03-2015 
- Local de inscrição para as Escolas do município de Piracicaba: 

DER Piracicaba: Rua João Sampaio, 666. Bairro São Dimas - 
das 9h às 12h e das 14h às 17h. 

- Local de inscrição para a Escola Ademar Vieira Pisco no 
município de Santa Maria da Serra: R. CEL. JOSE ANTONIO 
FROTA, 381. Centro - das 8h às 12h e das 14h às 16h. 

3.2. Entrevistas: etapa presencial em que será avaliado o 
perfil do profissional para atuação no modelo pedagógico das 

Escolas Estaduais do Programa Ensino Integral, mediante avaliação 
por competência. 

O agendamento será realizado pela Diretoria de Ensino via 
telefone e/ou e-mail do candidato, conforme registros em ficha 
de inscrição. 

3.3. Classificação dos candidatos: o processo seletivo de 
credenciamento será classificatório e deverá considerar: 

I - o comprometimento do profissional com a respectiva 
atuação no magistério da rede estadual de ensino, avaliado 

mediante análise de seu histórico de assiduidade, relativo aos 3 
(três) últimos anos letivos; 
II - o perfil do profissional de acordo com as competências 

esperadas para atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral: 
- Protagonismo: promove o protagonismo juvenil, ajudando 

a formar pessoas autônomas, solidárias e competentes e sendo 
protagonista em sua própria atuação. 

- Domínio do conhecimento e contextualização: possui domínio 
de sua área de conhecimento, sendo capaz de comunicá-la 
e contextualizá-la, relacionando-a com a realidade do aluno, à 

prática, às disciplinas da Base Nacional Comum, à parte diversificada, 
às atividades complementares e aos Projetos de Vida. 

- Disposição ao autodesenvolvimento contínuo: busca 
continuamente aprender e se desenvolver como pessoa e profissional, 

apresentando predisposição para reavaliar suas práticas, 
tecnologias, ferramentas e formas de pensar. 
- Relacionamento e corresponsabilidade: desenvolve relacionamentos 

positivos com alunos, professores, funcionários, 
direção, pais e responsáveis e atua de forma corresponsável 

tendo em vista o desenvolvimento dos alunos e profissionais 
da escola. 

- Solução e criatividade: tem visão crítica e foca em solucionar 
os problemas que identifica, criando caminhos alternativos 
sempre que necessário. 

4) Dos Documentos Necessários que deverão ser apresentados 
pelo candidato no momento da entrevista: 

- RG/CPF. 
- Atestados de Frequência dos últimos três anos, considerado 

até 30-09-2014; 
- Modelo CGRH (anexo I) com a pontuação atualizada até 
30-09-2014 (em dias e pontos na DE); 



- Original e cópia de diplomas e outros documentos comprobatórios; 

- Documentos que comprovem as informações de titulação/ 
formação fornecidas na etapa de inscrição. 

Caso não se comprove algum dado ou informação prestada 
no momento da inscrição, o candidato não será credenciado 

para atuar no Programa Ensino Integral. 
5) Das Vagas Disponíveis 
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Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 12-3- 

2015 

Designando, nos termos do Artigo 8º da Resolução SE 75 
de 30-12-2014 e com fundamento no artigo 5º da LC 836, de 

30-12-1997 a docente Maria Dijanira Padilha, RG 10511526-, DI 
1, PEB II, SQC II QM, Classificada na EE Profº Helio Penteado de 

Castro, em Piracicaba, Diretoria de Ensino-Região de Piracicaba, 
para exercer as funções de Professor Coordenador do Ensino 
Médio, a partir 13-03-2015, na EE Drº Luiz Gonzaga de Campos 

Toledo, em Piracicaba, Diretoria de Ensino-Região de Piracicaba 
fazendo jus à Jornada Integral de Trabalho Docente. 

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 Jardim Gilda, a partir de 09-03-2015 a 
servidora Janeide Garcia Cardoso, RG 3952573, DI 1, Professor 

Educação Básica II, SQC II-QM, classificado na EE ProfºAntonio 
de Mello Cotrim, 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 04-03-2015 os efeitos da Portaria 

publicada em 07-02-2015, na parte em que designou Edson 
Francisco Viccino, RG 17.991.862, PEB II, SQC II-QM, para o 

exercício de atividades docentes, em Regime de Dedicação Plena 
e Integral, na Escola Estadual do Programa Ensino Integral Professor 

Francisco Mariano da Costa, em Piracicaba. 

Considerando Admitido para fins de regularização de vida 
funcional e a vista da documentação arquivada no prontuário 



da interessada, para ministrar classes e/ou aulas nas funções 

atividades mencionadas ao servidor abaixo relacionado: 
Nilse Maria Camargo, RG 17.991.035, da função de Professor 

II-ACT a partir de 07-05-1987 na EEPG. Antonio Furlan, 
em Piracicaba. 

Considerando Dispensado para fins de regularização de 
vida funcional e a vista da documentação arquivada no prontuário 
da interessada, para ministrar classes e/ou aulas nas funções 

atividades mencionadas ao servidor abaixo relacionado: 
Nilse Maria Camargo, RG 17.991.035, da função de Professor 

II–ACT a partir de 27-06-1987 na EEPG. Antonio Furlan, 
em Piracicaba. 

Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 

de 12-3-2015 
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: 
EE Prof. Augusto Saes 

Raquel Suzana Severino, RG 14.943.430, Professor Educação 
Básica I, SQC-II-QM, PULP 1880/0044/2000, Certidão 

46/2015, período 16-02-2010 a 14-02-2015. 
EE Prof. Augusto Saes 
Eliana Sidileia Bellotto, RG 17.829.435-4, Professor Educação 

Básica I, SQC-II-QM, PULP 635/0068/2002, Certidão 
47/2015, período 06-02-2007 a 04-02-2012. 

Averbando Certidão de Licença – Prêmio, nos termos dos 
Artigos 209 e 214 da Lei 10.261/68, LC 1015/07 e da nova redação 
da LC 1048/08 e Despacho do Governador de 22, publicado 

no D.O. de 23-11-2011 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 

Helídia Brandão de Andrade, RG 16.895.552-0, Professor 
Educação Básica II, SQF-I-QM, PULP 766/0068/2014, Certidão 
45/2015, período 20-07-2009 a 18-07-2014. 

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: 
EEPSG Frei Galvão 
Lairce Correia de Camargo, RG 13342605-1, Oficial de Escola 

– Padrão 3/A, PULP 942/1802/1997, Certidão 114/1997, período 
18-09-1992 a 16-09-1997. (Para acerto de vida funcional). 

Lairce Correia de Camargo, RG 13342605-1, Agente de 
Organização Escolar- SQC- III -QAE, PULP 942/1802/1997, Certidão 

182/2003, período 17-09-1997 a 15-09-2002 . (Para acerto 



de vida funcional). 

EE Prof. Michel Antonio Alem 
Lilian Ciale, RG 16885347, PEB – I – SQC –II-QM, PULP 

41/1608/1996, Certidão 232/2001, período 08-07-1996 a 06-07- 
2001.(Para acerto de vida funcional). 

EE Prof. Terezinha do Menino Jesus Calil 
Isabel Lunardi Rodrigues, RG 20.078.688, PEB-I- SQC- IIQM, 
PULP 322/0044/2003 Certidão 023/2003, período 08-08- 

1994 a 06-08-1999. (Para acerto de vida funcional). 

Apostila do Dirigente Regional de Ensino, de 12-3- 

2015 

Declarando que, em cumprimento a Decisão Judicial e 
como determina a Obrigação de Fazer, constante do Processo 
451.01.2010.0222342-7/000000-000 N° ordem 1518/10, Vara 

da Fazenda-Comarca de Piracicaba, em nome de Maria Madalena 

Evangelista Fusato, RG 13652206, Agente de organização 

Escolar, SQC-III-QAE da EE Prof Pedro Crem Filho, em Charqueada, 
a interessada faz jus ao “Recálculo do adicional por tempo 
de serviço (quinquênio), que devera incidir sobre todas gratificações 

e vantagens pecuniárias constantes no demonstrativos 
de pagamento, salvo as verbas atuais sobre seus vencimentos 

integrais”. 
(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 

prevalecendo as apostilas já publicadas). 

Apostila do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 

de 12-3-2015 

Concedendo, com fundamento no Artigo 129 da CE/89 

um adicional por tempo de serviço, aos servidores abaixo 
relacionados: 
Marisa Aparecida Ciaramello, RG 16108128, PEB II, DI 1, 

SQF-I-QM 
EE Profº. Benedito Dutra Teixeira 

Vigência:15/12/2014 – 5ºats 
Nanci Fiori Monteiro, RG 15614914, PEB II, DI 1, SQC-II-QM 

EE Profº Manoel Dias de Almeida 
Vigência:24/01/2015 – 5ºats 
Maria Patricia Menezes Zenero, RG 15451995, PEB II, DI 

1, SQC-QM 
EE Pedro Moraes Cavalcanti 

Vigência:20/01/2015 – 5ºats 
Cecília Maria Bidia Olmedo, RG 7163666, PEB II, DI 1, 

SQC-II-QM 

EE Drº Samuel de Castro Neves 
Vigência:14/12/2014 – 5ºats 

Retificação do D.O. de 12-03-2015 
Em nome de: Valdirene de Lima Coelho dos Santos, RG 
21301728, Professor Educação Básica II, SQC-II-QM, da EE Profº 

Affonso Jose Fioravanti em Piracicaba: 
Onde se lê: 26-03-2015 

Leia-se: 26-02-2015 



ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portaria do Diretor de Escola, de 12-3-2015 
EE“Prof. Abigail de Azevedo Grillo 

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 interessado abaixo 

relacionado: 
Amanda Calil Rodrigues de Moraes, RG 28.269.915, PEB-Iaulas, 

contratado ctd, classificado na EE“Prof. Abigail de Azevedo 
Grillo, 05 dias de auxílio-doença no periodo de a 11-03-2015 

A 15-03-2015 - Cid - m659. 

Despacho do Diretor de Escola, de 12-3-2015 
EE Comendador Mario Dedini 

Ato Decisório 475/2015 - Claudia Alves Machado Ferezini, 
RG 19.442.282 - 5, PEB I, SQF-I-QM-SE, acumula com PEB I junto 
Prefeitura Municipal de Piracicaba. Acúmulo Legal. 

(Republicado por Conter Incorreções) 
 

ESCOLA DE FORMAÇÃO E 

APERFEIÇOAMENTO DOS PROFESSORES 

DO EST. DE SÃO PAULO PAULO RENATO 

COSTA SOUZA 

Portaria do Coordenador, de 12-03-2015 

Tornando efetivo exercício, nos termos da Resolução 

SE-58 23, de agosto de 2011, por seu artigo 8°, inciso I e parágrafo 
único, acrescentado pela Resolução SE-43 de 12-04-2012, 
os dias em que os funcionários abaixo relacionados compareceram 

à CAPACITAÇÃO 068/2013 - “MBA Gestão Empreendedora 
- 4ª Edição”, conforme segue: 

Data: 23-02-2015 
Horário: 8h30 -17h30 

Local: - Centro de Atividades(CAT) Profª Maria Braz - Campinas 
I - Avenida das Amoreiras, 450 - Parque Itália - Campinas 
Nº DIRETORIA NOME RG 

100 DE Piracicaba Adriana Corniatti de Souza 20760524 
101 DE Piracicaba Andrea de Negri Bello 142985119 

102 DE Piracicaba Claudia Machado 20078017 
103 DE Piracicaba Francinaldo Juca de Araujo 13654019 

104 DE Piracicaba Izandina Nicela Vitti 14297210 
105 DE Piracicaba Leda Maria Lacerda Zinsly 13390432 

106 DE Piracicaba Marta Freitas Oliveira 1718682 

 

Educação I 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Dir. Ens. Região de Piracicaba 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino 

Contratando, nos Termos do Artigo 13 do Decreto 54.682 
de 13-08-2009, para exercer a atividade de: -Agente de Servicos 



Escolares- -Gisele Lopez do Amaral, RG 23543585, EE Alfredo 

Cardoso-Dr, F/N=01-I no período de 09-03-2015 até 07-03-2016 
-Juliana Alves Freire Nunes Sanjuan, RG 40385687, EE Alfredo 

Cardoso-Dr, F/N=01-I no período de 09-03-2015 até 07-03-2016 
-Neusa Regina Nicolau, RG 18130589, EE Mirandolina A.Canto- 

Profa, F/N=01-I no período de 02-03-2015 até 29-02-2016 -Teresa 
Fatima de Lima Santos, RG 10207054, EE Alfredo Cardoso-Dr, 
F/N=01-I no período de 09-03-2015 até 07-03-2016 

Extinguindo, a pedido dos interessados, com fundamento 
no Inciso I do Artigo 8 da Lei Complementar 1093/2009, o 

contrato por tempo determinado celebrado com os servidores 
a seguir: -Professor Educação Básica II- -Filipe Zanuzzio Blanco, 

RG 26749727, F/N=01-I, EE Antonio de Mello Cotrim-Pf, 
CTD.129/2014, Pub 11-02-2014, Vig 06-03-2015 - 


