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Educação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Resolução SE-11, de 17-3-2015 
Institui o Projeto Aventuras Currículo+ nas escolas 
da rede estadual de ensino e dá providências 
correlatas 

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representaram 
as Coordenadorias de Gestão de Educação Básica e de Gestão 

de Recursos Humanos e considerando que: 
- os indicadores de aprendizagem demonstram considerável 
quantidade de alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

e da 1ª à 3ª série do Ensino Médio que, embora alfabetizados, 

apresentam dificuldades significativas no estudo das disciplinas 

de Língua Portuguesa e Matemática; 
- a Avaliação da Aprendizagem em Processo - AAP oferece 

importantes subsídios para identificação dos alunos que ainda 
não se apropriaram de competências e habilidades estruturantes 
em Língua Portuguesa e Matemática; 

- os alunos aprendem de formas diversas e em ritmos 
distintos; 

- não existe aluno incapaz e que variadas condições e 
diferentes caminhos devem ser disponibilizados no processo de 

ensino, objetivando o aprendizado de todos; 
- são de extrema relevância pedagógica o engajamento e a 
motivação dos alunos para aprender, a partir do uso dos recursos 

digitais pedagógicos disponibilizados na plataforma Currículo+, 
em observância ao que dispõe o inciso IV do artigo 2º do Decreto 

57.571, de 2.12.2011, que institui o Programa Educação - Compromisso 
de São Paulo, bem como às disposições da Resolução 

SE 21, de 28.4.2014, e do Comunicado SE 1, de 4-3-2015, que 
trata das “Diretrizes Norteadoras da Política Educacional do 
Estado de São Paulo - 2015-2018”, posicionando a integração 

das tecnologias da informação e comunicação (TIC) com o Currículo, 
como uma das ações centrais da atual política educacional, 

Resolve: 
Artigo 1º - Fica instituído, nas escolas da rede estadual 

de ensino, o Projeto Aventuras Currículo+ destinado a alunos 
dos anos finais do ensino fundamental e de todas as séries do 
ensino médio, com a finalidade de promover ações de recuperação 

contínua de aprendizagem, mediante o desenvolvimento 
de competências e habilidades estruturantes nas disciplinas de 

Língua Portuguesa e de Matemática. 
Artigo 2º - O Projeto Aventuras Currículo+ será oferecido 

no período pré-aula e/ou pós-aula e/ou, excepcionalmente, no 
contraturno escolar, de forma lúdica e interativa, a partir de 
atividades didáticas que utilizem tecnologias digitais da informação 

e comunicação (TDICs), com ênfase nos objetos digitais 



de aprendizagem disponibilizados na plataforma Currículo +. 

§ 1º - A participação da escola no projeto, de que trata este 
artigo, ocorrerá por adesão e considerar-se-ão os resultados 

da Avaliação da Aprendizagem em Processo - AAP dos alunos 
e outros indicadores internos da escola, bem como sua atual 

infraestrutura tecnológica para a execução do projeto. 
§ 2º - A participação do aluno no Projeto Aventuras Currículo 
+ será voluntária e sua frequência deverá ser registrada pela 

escola para acompanhamento dos resultados. 
§ 3º - O aluno, caso seja necessário e viável, poderá participar 

do projeto, simultaneamente, nas disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática. 

Artigo 3º - O Projeto Aventuras Currículo+ obedece as 
seguintes premissas: 
I - numa mesma atividade, diferentes competências e habilidades 

serão contempladas; 
II - além das atividades que trabalham com as TDICs, serão 

utilizadas atividades impressas: 
a) na disciplina de Matemática, em função do desenvolvimento, 

tanto do pensamento matemático quanto da linguagem 
matemática, para expressá-lo; e 
b) na disciplina de Língua Portuguesa, em razão do trabalho 

envolvendo a produção de textos e procedimentos de apoio à 
compreensão, que inclui grifar, anotar etc; 

III - as atividades, tanto as que fizerem uso das TDICs quanto 
as impressas, subsidiarão a avaliação processual, que deverá 

estar a serviço da aprendizagem do aluno. 
Artigo 4º - Partindo do engajamento e da motivação para 
aprender, como elementos-chave do processo, o projeto trabalhará 

com 3 (três) diferentes narrativas, adequadas às seguintes 
faixas etárias: 

I - 11 e 12 anos de idade; 
II - 13 e 14 anos de idade; 

III - 15 a 17 anos de idade. 
§ 1º - Considerando-se as diferentes narrativas, cada turma 
deverá ser composta por alunos da mesma faixa etária. 

§ 2º - Alunos com mais de 17 anos, indicados para o projeto, 
deverão compor as turmas destinadas a alunos de 15 a 17 anos. 

Artigo 5º - Para implementação do Projeto Aventuras Currículo+, 
a constituição das turmas de alunos pela unidade escolar, 

deverá observar o seguinte: 
I - o Projeto será desenvolvido no período pré-aula e/ou 
pós-aula e/ou, excepcionalmente, no contraturno escolar, com 

duração de 20 (vinte) aulas por turma, ao longo de 10 (dez) 
semanas, sendo as turmas formadas com, no mínimo, 8 (oito) e, 

no máximo, 15 (quinze) alunos; 
II - as unidades escolares que contarem com até 30 (trinta) 

classes, independentemente dos segmentos de ensino oferecidos, 
poderão ter, no mínimo, 2 (duas) e, no máximo, 10 (dez) 
turmas do Projeto Aventuras Currículo +; 



III - as unidades escolares, que contarem com mais de 30 

(trinta) classes, independentemente dos segmentos de ensino 
oferecidos, poderão ter, no mínimo, 2 (duas) e, no máximo, 12 

(doze) turmas do Projeto Aventuras Currículo +; 
IV - em casos excepcionais, havendo necessidade e comprovada 

viabilidade de execução, a escola poderá ter mais do que 
12 (doze) turmas do Projeto Aventuras Currículo+, desde que 
devidamente homologadas pelo Dirigente Regional de Ensino, 

ouvido o Supervisor de Ensino da unidade; 
V - as unidades, a que se referem os incisos II e III deste 

artigo, deverão contar, para cada turma de alunos, com 2 
(duas) aulas semanais da disciplina de Língua Portuguesa ou de 

Matemática, atendendo ao que indicar o diagnóstico efetuado 
pelos docentes das disciplinas, pelo Coordenador Pedagógico da 
unidade e pelo Diretor de Escola; 

VI - a indicação dos alunos para participação do projeto 
deverá levar em consideração os resultados da Avaliação da 

Aprendizagem em Processo - AAP e outros indicadores internos 
da escola, que objetivam identificar competências e habilidades 

ainda não consolidadas pelos alunos. 
Artigo 6º - As aulas do Projeto Aventuras Currículo + serão 
mediadas por professores preparados especificamente para essa 

atuação, mediante orientação técnica planejada, orientada e 
executada pela Coordenadoria de Gestão de Educação Básica 

- CGEB. 
Artigo 7º - No Projeto Aventuras Currículo +, as aulas 

deverão ser atribuídas a docente que apresente os seguintes 
requisitos: 
I - seja portador de diploma de licenciatura plena, preferencialmente, 

com habilitação na área de conhecimento a que 
se refere o projeto, ou qualificado na disciplina de Língua Portuguesa 

ou de Matemática, desde que seja portador de diploma 
de bacharelado; 

II - tenha competência e habilidade no uso de tecnologias 
digitais da informação e comunicação (TDICs), especialmente na 
utilização de computadores, comprovada mediante declaração 

de próprio punho, por ele elaborada e assinada; 
III - declare, expressamente, aceitar orientação técnica a 

distância, via Ambiente Virtual de Aprendizagem, a ser oferecida 
pela Secretaria da Educação, em momento precedente ao início 

das aulas do projeto; 
§ 1º - Além dos requisitos referidos nos incisos I, II e III deste 
artigo, o docente deverá possuir vínculo com esta Secretaria da 

Educação, no campo de atuação-aulas, estando devidamente 
inscrito e classificado para o processo anual de atribuição, cuja 

ordem de prioridades é a que se segue: 
1. docente titular de cargo, na situação de adido, que esteja 

cumprindo horas de permanência na composição da Jornada 
Inicial ou da Jornada Reduzida de Trabalho Docente, sem descaracterizar 
a condição de adido; 



2. docente titular de cargo, com jornada constituída, para 

fins de carga suplementar; 
3. docente ocupante de função-atividade, que esteja cumprindo, 

total ou parcialmente, horas de permanência; 
4. docente ocupante de função-atividade, que tenha carga 

horária atribuída, podendo complementá-la com aulas do projeto 
até o limite de 32 (trinta e duas) aulas semanais. 
§ 2º - Excepcionalmente, na ausência de docente, de que 

trata o § 1º deste artigo, poderá haver atribuição de aulas do 
projeto a docente contratado nos termos da Lei Complementar 

1.093, de 16.7.2009, desde que devidamente classificado e 
qualificado no processo. 

Artigo 8º - No âmbito de suas atribuições, o docente que 
vier a atuar no projeto deverá, a partir de orientação técnica, 
oferecida pela Secretaria da Educação, responsabilizar-se-á por: 

I - explicitar os conteúdos e objetivos de forma que os 
alunos possam ter clareza do que devem aprender como protagonistas 

do processo; 
II - programar diferentes metodologias na sala de aula, 

diferentes modalidades de trabalho (coletivo, em grupos e individual), 
atividades sequenciadas para todos, tais como atividades 
de livre escolha e atividades personalizadas, e, ainda, circuitos 

de atividades (modelo de rotação por estação, por exemplo) etc.; 
III - apoiar os alunos nas dificuldades encontradas durante 

suas atividades; 
IV - registrar informações que permitam acompanhar o processo 

de aprendizagem do aluno, identificando as habilidades 
apropriadas, nas diferentes etapas do projeto. 
Artigo 9º - A atribuição de aulas do projeto far-se-á em duas 

fases, de unidade escolar, desde que tenha aderido ao projeto 
(Fase 1) e de Diretoria de Ensino (Fase 2), observados o campo 

de atuação e a ordem de prioridade prevista no § 1º do artigo 7º 
desta resolução, na seguinte conformidade: 

I - Fase 1: para docentes com sede de exercício ou aulas 
atribuídas na unidade escolar; 
II - Fase 2: para docentes, que não foram atendidos na 

unidade escolar, e para docentes contratados. 
§ 1º - Para participar da atribuição de aulas do projeto, o 

docente deverá se inscrever previamente na unidade escolar 
onde esteja em exercício, e os candidatos à contratação, na 

Diretoria de Ensino. 
§ 2º - Caso o docente interessado em participar do projeto 
esteja em exercício em unidade escolar que não tenha aderido 

ao projeto, deverá realizar sua inscrição na Diretoria de Ensino. 
§ 3º - A lista dos docentes inscritos deverá ser encaminhada 

à Diretoria de Ensino pela unidade escolar, para que os interessados 
possam ser incluídos na lista geral de classificação desse 

projeto, para fins de atribuição de aulas. 
§ 4º - A unidade escolar e a Diretoria de Ensino deverão 
seguir rigorosamente a classificação dos docentes no processo 



de atribuição de classe e aulas do ano letivo em curso. 

Artigo 10 - O docente, que venha atuar no projeto, não 
poderá ser substituído e perderá a carga horária atribuída, quando 

iniciar qualquer tipo de licença ou afastamento. 
Parágrafo único - Excepcionalmente, nos casos de licençasaúde, 

licença-acidente de trabalho, licença à gestante e licençaadoção, 
o/a docente permanecerá com a carga horária relativa 
ao projeto, apenas para fins de pagamento e enquanto perdurar 

a licença, sendo as aulas correspondentes liberadas, de imediato, 
para atribuição a outro docente, que venha efetivamente a 

ministrá-las. 
Artigo 11 - Na hipótese de o professor não corresponder às 

atribuições inerentes ao Projeto, a perda da carga horária atribuída 
será decidida conjuntamente pela direção da unidade escolar 
e pela equipe de acompanhamento do projeto na Diretoria de 

Ensino, devendo ser justificada e registrada em ata, após ser 
facultada ao professor a ampla defesa e o contraditório. 

Artigo 12 - Para acompanhar e avaliar o andamento pedagógico 
do Projeto Aventuras Currículo+, o Dirigente Regional 

de Ensino deverá constituir uma equipe de acompanhamento, 
composta por, pelo menos, 1 (um) Supervisor de Ensino e 4 (quatro) 
Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico, cujos 

trabalhos serão coordenados pelo Diretor de Núcleo Pedagógico. 
Parágrafo único - Dos 4 (quatro) Professores Coordenadores 

do Núcleo Pedagógico, referidos no caput deste artigo, um deverá 
ser responsável pela disciplina de Língua Portuguesa, um pela 

disciplina de Matemática, um pelos Anos Iniciais e um pela área 
de Tecnologia Educacional. 
Artigo 13 - À equipe de acompanhamento do projeto caberá 

acompanhar a implementação do projeto nas escolas de sua 
circunscrição, devendo: 

I - participar da orientação técnica, a distância, a que se 
refere o artigo 6º desta resolução; 

II - apoiar as escolas no processo de adesão ao projeto, 
na definição das turmas de alunos participantes e no envio de 
informações à gestão do projeto; 

III - atuar como interlocutor entre a Diretoria de Ensino e a 
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB. 

Artigo 14 - Caberá às Coordenadorias de Gestão da Educação 
Básica e de Gestão de Recursos Humanos, no âmbito 

das respectivas áreas de competência, baixar instruções que 
se façam necessárias ao cumprimento do disposto na presente 
resolução. 

Artigo 15 - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

(Republicada por ter saído com incorreções.) 
 

Editais 

EDUCAÇÃO 
DIRETORIAS DE ENSINO 



DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 

PIRACICABA 

Comunicado 
Edital para Preenchimento de Vaga de Professor Coordenador 
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, 

na EE José Abilio de Paula, município de São Pedro, jurisdicionada 
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 - Da vaga: EE José Abílio de Paula: 1 vaga para Professor 

Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental (6º a 9º ano). 
Atuação: manhã e tarde. 

VIII - Do cronograma: Os interessados deverão elaborar 
e protocolar na unidade escolar, 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 até o dia 24/03/2015. 

As informações que não constem deste edital serão tratadas 
de acordo com a legislação vigente. 
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Diário Oficial Poder Executivo - Seção II  

sexta-feira, 20 de março de 2015  



 

Educação 

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 19-3- 

2015 

Considerando efetivo exercício atendendo ao disposto 
nos termos da Resolução SE 61/2012, c/c art. 8º, II da Resolução 

SE 58/2011 os professores que participaram da Orientação 
Técnica, “Expressão corporal: Rítmo, Voz e Dança”, realizada 
no dia 17-03-2015, no período da tarde no Sesc – Rua Ipiranga, 

155- Piracicaba, SP. 
Vania M.B.Gandelin,20.810.994; João Eduardo P.da 

Rosa,14.490.640; Suelen Nataly Izaque de Souza,43.229.124- 
6; Ana Lúcia Drudi,20.232.330; Juliane C.Milheiros Chaves, 

27.107.216-7; Carine Piveta,42.444.864-6; Eduardo Penatti, 
28.352.233-1; Ana Lúcia Zambon,9.798.812; Celso Luis 
C.Ferreira,9.248.601; João Luiz Rafael,12.140.515-1; Ademilson 

Lima R.Barros,9.250.071; Débora B.C.Sabbadin,44.730.254-1; 
Leandro Lucentini,21.850.912; Débora Granato,21.347.196-6; 

Bruno M.Coletti,44.957.649-8; Sílvia Cristina David,17.667.955; 
Marli Conceição C.Gerolamo,13.655.797; Tiago Ferreira, 

28.210.195-0; Lisilha Maria da Silva,16.340.867-1; André 
Gerolamo Gonçalves,20.250.680-0; Ana Vera Menezes Bastos, 
17.573.547-5; Ana Carolina Lourenço Bento,30.569.782- 

1; Maria Aparecida Baldo,14.296.960-6; Elisabete de Fátima 
M.Leite Silveira,17.573.373; Angela Rita Francisco Sobreiro, 

21.850.128-6; Sandro do Nascimento Barbosa,16.797.489-0; 
Edson José Modesto,25.192.661-3; Maria Alice de 

A.Pinto,25.480.731-8; Talita Rocha Batista,41.902.926-6; 
Maria Catarina Meirelles Faria,33.478.323-9; Gilvânia Perola 
de Araújo,611313 SSP.Df; Célia Setem Salvador,14.942.809-1; 

Sandra C.Lima Chiquito,27.705.344-4; Maria do Carmo Panhoca, 
10.713.611-9; Claudia Maria Carvalho Moraes,17.817.830-5; 

Bruna Casarini Aguiar,40.517.449-4; Valeri F.Forti,17.671.817-5; 
Jaci Aparecida Brigante Natera,12.140.277-0; Margarete do 

Carmo Stefaneli Bombo,20.079.173-4; Sofia Brigante Natera 
Vieira,44.957.908-6; Edson Sales do Nascimento,38.504.566-9; 
Marta Aparecida Justino Goes,7.892.842-4; Adilson Antonio 

Furlan,12.497.310-3; Lídia Nunes,9.938.323-8. 

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

- item I da Lei Complementar 180/78, a partir de 12-03-2015. 

Diomar Abel dos Santos - RG 27.184.906-X, do cargo de 
PEB-II – SQC-II-QM-SE, disciplina de Filosofia – DI-2, da EE Dr 

Samuel de Castro Neves, em Piracicaba – para qual foi nomeado 
por Decreto 06 – publicado em 07-02-2014. 

Dispensando com fundamento no inciso III do artº 35 da 
LC 500/74, Ana Maria Ferreira Mendes de Toledo, RG 17070619, 

Professor I a partir de 16-02-1987. 

Dispensando com fundamento no inciso III do artº 35 da 



LC 500/74, Ana Maria Ferreira Mendes de Toledo, RG 17070619, 

Professor I a partir de 08-02-1988. 

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 Maria 
Ferreira Mendes de Toledo, RG 17070619 para ocupar a função 
de Professor I- a partir de 10/02/88, na EEPG Profª. Olivia Bianco, 

em Piracicaba. 

Dispensando com fundamento no inciso III do artº 35 da 

LC 500/74, Ana Maria Ferreira Mendes de Toledo, RG 17070619, 
Professor I a partir de 12-02-1990. 

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 Maria 
Ferreira Mendes de Toledo, RG 17070619 para ocupar a função 

de Professor I- a partir de 12/02/90, na EEPG Profº Francisco 
Mariano da Costa, em Piracicaba. 

Publicado para acerto de Vida Funcional 

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 Sueli Aparecida Thomazini Peruca, RG 
17070591, DI 2, PEB II, SQC II QM, Classificada na EE Prof. Benedito 

Dutra Teixeira, em Charqueada, Diretoria de Ensino-Região 
de Piracicaba para exercer as funções de Professor Coordenador 

do Ensino Fundamental Anos Finais, a partir de 20-03-2015, 
na EE Prof. Benedito Dutra Teixeira, em Charqueada, Diretoria 
de Ensino-Região de Piracicaba fazendo jus a Jornada Integral 

Trabalho Docente. 

Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 

de 19-3-2015 
Núcleo de Frequência e Pagamento 

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 João Guidotti 

Carlos da Silva Lisboa, RG 15.615.039-6, Professor Educação 
Básica II, SQF-I-QM, PULP 303/0068/2015, Certidão 

54/2015, períodos 21-09-1993 a 28-02-1994; 23-03-1994 a 
06-02-1995; 10-02-2003 a 13-02-2005; 01-03-2005 a 12-02- 

2006; 05-09-2006 a 03-10-2006; 16-10-2006 a 14-11-2006; 
12-02-2007 a 30/08 

Apostila do Dirigente Regional de Ensino, de 19-3- 

2015 

Declarando que, em cumprimento a Decisão Judicial e 
como determina a Obrigação de Fazer, constante do Processo 

451.01.2011.033019-1/000000-000 – Ordem 4980/11 – Vara 
da Fazenda Publica da Comarca de Piracicaba, em nome de 
Andreia Regina Carrone de Moura Leite, RG 21.796.106, Agente 

de Organização Escolar, SQC-III-QAE, da EE Dr. João Conceição, 



em Piracicaba, a interessada faz jus a “incidência do benefício 

do quinquênio sobre o salário base da autora, mais verbas 
efetivamente incorporadas, excluídas as verbas eventuais e não 

incorporadas, ainda que incorporáveis”. 
(O objeto dessa ação não altera os demais enquadramentos, 

prevalecendo as apostilas já publicadas). 

Apostila do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 

de 19-3-2015 

Concedendo, com fundamento no Artigo 129 da CE/89 

um adicional por tempo de serviço, aos servidores abaixo 
relacionados: 
Erenice Veronezzi, RG 15613454, PEB II, DI 1, SQC-II-QM 

EE Vicente Luis Grosso 
Vigência: 19-01-2015 – 5ºats 

Valeria Fernandes, RG 7.609.394, PEB II, DI 1, SQC-II-QM 

EE Profª Carolina Mendes Thame 

Vigência: 24-02-2015– 5ºats 
Rosemary Bortoletto Casarim Libardi, RG 10206966, PEBI, 
DI I, SQC-II -QM 

EE Comendador Mario Dedini 
Vigência: 06-02-2015–5ºats 

Telma Cristina Marques, RG 22752677, Aoe, DI 1, SQCII- 
QAE 

EE Bairro Santo Antonio 
Vigência:29/02/2015– 4ºats 
Karina dos Reis Rissato Cléto, RG 32593555, PEBII, DI1, 

SQC-II-QM 
EE Profª Avelina Palma Losso 

Vigência:04/03/2015– 2ºats 
Malcilio Julio Reis, RG 54.013.808, PEBII, DI1, SQC-II-QM 

EE Drº João Conceição 
Vigência: 02-02-2015– 2ºats 
Rogerio da Costa Lima, RG 16662011, Aoe, DI 1, SQC-II-QM 

EE Profª Mirandolina de Almeida Canto 
Vigência:16/02/2010– 1ºats 

Jane Mara Moroni Fracassi, RG 14837274, PEBII, DI1, 
SQC-II-QM 

EE Pedro Moraes Cavalcanti 
Vigência: 13-02-2015– 5ºats 
Marli Margarida Ribeiro, RG M5251155, PEB II, DI 1, SQCII- 

QM 
EE Profº Jose Romão 

Vigência: 08-02-2015– 3ºats 
Fabiana Trindade Pampolini, RG 27732825, PEB II, DI 1, 

SQC-II-QM 
EE Profª Olivia Bianco 
Vigência:04/06/2014– 3ºats 

Marcia Alvares, RG 20303030, PEB II, DI 1, SQC-II-QM 
EE Profº Elias de Mello Ayres 

Vigência: 03-02-2015– 3ºats 



Celia Aparecida Dias Prestes, RG 22986084, Ase, DI 1, 

SQC-II-QAE 
EE Ademar Vieira Pisco 

Vigência:10/02/2015–4ºats 
Richard Israel Antonio Rodrigues, RG 40542078, Aoe, DI1, 

SQC II -QAE 
EE Ademar Vieira Pisco 
Vigência: 18-01-2015– 1ºats 

Ademilde Alves dos Reis Sanches, RG 54400421, PEB II, 
DI1, SQC-II-QM 

EE Profº Hélio Nehring 
Vigência:05/02/2015–2 ºats 

Ivone Ines Polisel Bisson, RG 16886564, PEBII, DI 1, SQCII- 
QM 
EE Drº João Sampaio 

Vigência: 02-02-2015– 5ºats 
Eva Madalena Pires Giacomini, RG 17668160, Ase, DI1, 

SQC-II-QM 
EE Profª Maria de Lourdes Silveira Cosentino 

Vigência:07/02/2015 – 4ºats 
Maria Alice Camargo do Nascimento, RG 32755510, Aoe, 
DI 1, SQC-II-QAE 

EE Proº Manassés Ephrain Pereira 
Vigência:20/01/2015–1ºats 

Valdo José Alves, RG 13655840, PEBII, DI1, SQC-II-QM 
EE Drº Antonio Pinto de Almeida Ferraz 

Vigência:–20/02/2015- 4ºats 
Celia Regina Ducati Antoniali, RG 8680847, Aoe, DI1, 
SQC-II-QM 

EE Profº Hélio Nehring 
Vigência:27/01/2015– 1ºats 

Celso Aparecido Ayusso, RG 26894536, PEBII, DI1, SQFI- 
QM 

EE Profª Avelina Palma Losso 
Vigência: 30-01-2015– 4ºats 

Concedendo, com fundamento no artigo 129 da CE/89, 

a sexta-parte dos vencimentos integrais, por contar com vinte 
anos de efetivo exercício, ao servidor abaixo relacionado: 

Telma Cristina Marques, RG 22752677, Aoe, DI 1, SQCII- 
QAE 

EE Bairro Santo Antonio 
Vigência:29/02/2015– 6ª Parte 

Celia Aparecida Dias Prestes, RG 22986084, Ase, DI 1, 

SQC-II-QSE 
EE Ademar Vieira Pisco 

Vigência:10/02/2015–6ª Parte 
Eva Madalena Pires Giacomini, RG 17668160, Ase, DI1, 

SQC-II-QM 
EE Profª Maria de Lourdes Silveira Cosentino 
Vigência:07/02/2015 – 6ª Parte 



Valdo José Alves, RG 13655840, PEBII, DI1, SQC-II-QM 

EE Drº Antonio Pinto de Almeida Ferraz 
Vigência:–20/02/2015- 6ª Parte 

Concedendo, com fundamento no artigo 129 da Constituição 
do Estado de São Paulo combinado com o DNG de 22, 
publicado no D.O. de 23-11-2011, a Sexta-Parte dos vencimentos, 

ao servidor abaixo identificado, por contar vinte anos de 
efetivo exercício: 

Celso Aparecido Ayusso, RG 26894536, PEBII, DI1, SQFI- 
QM 

EE Profª Avelina Palma Losso 
Vigência: 30-01-2015– 6ª Parte 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portaria do Diretor de Escola, de 19-3-2015 
EE “Prof. Alcides Guidetti Zagatto 

Autorizando da fruição de Licença Prêmio nos termos 

dos Artigos 209 e 213 da Lei 10261/68, LC .1015/2007, LC 
.1048/2008 e artigo 13 da LC 644/89 e DNG de 22-11-2011 a: 
Vera Lucia Ventura A. Rodrigues, RG 15.494.193, PEBI, SQF-IQM- 

SE, 15 dias referentes ao período de 03-09-2006 a 27-12- 
2011, Certidão 300/2012, PULP 1063/0068/2012. 

Despacho do Diretor de Escola, de 19-3-2015 
EE Edson Rontani 
Ato Decisório 480/2015 - Divina de Oliveira, RG 17.291.517 

- X, PEB II, Cat O, acumula com a função Técnica de Enfermagem 
junto a Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Acúmulo 

Legal. 
 

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 função docente: -Professor 

Educação Básica I- -Milena Sabino Sleimann, RG 26344540, 
EE Dionetti C.Miori-Profa, F/N=01-I a partir de 16-03-2015 

-Rosalina Maria Correa Romualdo, RG 8928582, EE Jacana 
Altair P.Guerrini-Pf, F/N=01-IV a partir de 13-03-2015 -Professor 
Educação Básica II- -Everton Luis de Oliveira, RG 46763890, EE 

Attilio Vidal Lafrata Prof, F/N=01-I a partir de 13-03-2015 -Maria 
Angelica Marchiori Ouro, RG 23866557, EE Olivia Bianco-Profa, 

F/N=01-I a partir de 13-03-2015 - 


