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Educação 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Resolução SE 20, de 6-4-2015 
Dispõe sobre o Curso Específico de Formação aos 
ingressantes nas classes docentes do Quadro do 
Magistério e dá providências correlatas 

O Secretário da Educação, considerando o disposto no 
artigo 2º da Lei Complementar 1.207, de 5-7-2013, que institui 

o Curso Específico de Formação para o ingressante em cargos 
do Quadro do Magistério, como parte integrante do período 
de estágio probatório, bem como o que lhe representaram os 

coordenadores da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 

Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” 

- EFAP, da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB 
e da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH, 

Resolve: 
Artigo 1º - O Curso Específico de Formação para o ingressante 
em cargos das classes docentes do Quadro do Magistério, 

como parte integrante do período de estágio probatório, com 
carga horária de 360 (trezentos e sessenta) horas, será ministrado 

pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores 
do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” - EFAP, 

observado o disposto na presente resolução. 
Parágrafo único - O Curso, a que se refere o caput deste 
artigo, tem por finalidade orientar os ingressantes em cargos 

docentes para o correto cumprimento das atribuições que lhe 
são inerentes, subsidiando-os complementarmente à sua formação, 

com informações e contextos de reflexão de seu fazer 
pedagógico, de sua atuação e prática em sala de aula. 

Artigo 2º - O Curso Específico de Formação, estruturado em 
duas etapas, será desenvolvido nas Etapas I e II em, respectivamente, 
120 e 240 horas, horas, no período de duração do estágio 

probatório, com metodologia, etapas e conteúdos definidos e 
regulamentados pela EFAP, devendo o ingressante estar atento 

à convocação para sua realização, a ser publicada em Diário 
Oficial do Estado. 

Artigo 3º - O Curso Específico de Formação versará: 
I - na etapa I, sobre: 
a) o perfil previsto para os integrantes das classes docentes 

do Quadro do Magistério; 
b) a estrutura, organização e funções da Secretaria da 

Educação; 
c) a importância da articulação no desenvolvimento e na 

gestão das ações programadas pelos órgãos centrais e regionais 
da Pasta; 
II - na etapa II, sobre a implementação do currículo do 

ensino fundamental e médio, nas unidades escolares da rede 



pública estadual, bem como suas concepções de ensino, de 

aprendizagem e de avaliação. 
Artigo 4º - O Curso será semipresencial, com estudos 

autoinstrucionais a distância, a serem desenvolvidos pelo 
ingressante em Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, e compreenderá 

aprofundamento em temáticas, que perpassem pelas 
atribuições e responsabilidades inerentes ao respectivo cargo. 
Artigo 5º - No desenvolvimento dos encontros presenciais 

observar-se-á o seguinte: 
I- a realização do encontro deverá ocorrer fora do horário de 

trabalho do docente, ou seja, aos sábados e/ou no contraturno 
de trabalho do professor; 

II- a logística será de responsabilidade de cada Diretoria 
de Ensino; 
III- a formação será de responsabilidade da Comissão 

Central de Avaliação Especial de Desempenho das Diretorias de 
Ensino, subsidiada por instruções emanadas da EFAP e da CGEB. 

Artigo 6º - O Curso Específico de Formação não será interrompido, 
quando ocorrer suspensão do Estágio Probatório do 

ingressante, nos termos do que dispõe o artigo 5º do Decreto 
52.344, de 9 de novembro de 2007, ou em qualquer outro tipo 
de licença/afastamento que não interrompa o estágio. 

Artigo 7º - O conteúdo de todas as etapas do curso deverá 
subsidiar a avaliação do período de estágio cumprido pelo 

docente, quanto aos aspectos pedagógicos, observados os indicadores 
relacionados no artigo 3º do Decreto 52.344/2007 e no 

artigo 7º da Resolução SE 66, de 2.9.2008. 
Artigo 8º - À Comissão de Avaliação Especial de Desempenho 
dos ingressantes, instituída pelo Dirigente Regional de 

Ensino, na conformidade do disposto no artigo 3º da Resolução 
SE 66/2008, caberá: 

I - subsidiada por instruções emanadas da EFAP e da CGEB, 
proceder às orientações necessárias à aplicação das diretrizes, 

procedimentos e instruções didático-pedagógicas veiculadas 
pelo curso, com vistas a auxiliar o ingressante na evolução 
profissional no seu cargo; 

II - realizar a avaliação, se for o caso, da necessidade de 
ajustes, de adaptação e de adesão aos referenciais didáticopedagógicos, 

manifestados pelo ingressante em sua prática de 
sala de aula. 

Parágrafo único - No âmbito da Diretoria de Ensino, o 
disposto no inciso I deste artigo caberá à Comissão Central de 
Avaliação Especial de Desempenho. 

Artigo 9º - Ao término do curso, a EFAP expedirá ao professor 
ingressante Atestado de Conclusão, exclusivamente, para 

fins de comprovação de sua participação no Curso Específico 
de Formação. 

Parágrafo único - Fará jus ao Atestado de Conclusão do 
Curso Específico de Formação, o cursista que atender aos critérios 
e requisitos previstos no regulamento específico do curso. 



Artigo 10 - Esta Resolução entrará em vigor na data de 

sua publicação. 
 

Editais 

EDUCAÇÃO 
DIRETORIAS DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO - 

REGIÃO DE PIRACICABA 

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

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

I - Data - Horário - Local da Atribuição: 

Data: 08-04-2015 (quarta-feira) 

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

Endereço: Rua João Sampaio, 666 - Bairro São Dimas. 
II - Das Vagas: 
Classe - Diretor de Escola: 

01 vaga livre, na E.E. Dr. Dario Brasil, em Piracicaba; 
02 vagas em substituição, nas seguintes Unidades Escolares: 

- E.E. Prof. Attilio Vidal Lafrata, em Piracicaba: nos termos da 
LC 1191/2012 e LC 1164/2012; 

- E.E. Frei Fernando Maria Fachini, em Santa Maria da Serra: 
nos termos da LC 1191/2012 e LC 1164/2012; 
III - Disposições Gerais 

a) Ficam expressamente vedadas a atribuição de vaga e sua 
respectiva designação: 

1 - Ao candidato que na data da atribuição se encontre 
afastado a qualquer título; 

2 - Por procuração de qualquer espécie; 
3 - Ao candidato que esteja respondendo a Processo Administrativo 
Disciplinar. 

b) O candidato deverá apresentar no momento da atribuição 
termo de anuência expedido e assinado pelo superior 

imediato, com data atualizada. c) No caso de acúmulo de cargos, 
o candidato deverá apresentar horário do cargo que pretende 

acumular para verificação da compatibilidade. 
d) Os candidatos que escolherem as vagas deverão assumir 
o exercício da designação no mesmo dia. 

Comunicado 
O Dirigente Regional de Ensino comunica a realização 
da sessão de atribuição de classe para descaracterização da 

condição de adido que acontecerá em 09-04-2015, às 10 horas, 
na Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba, localizada à Rua 

João Sampaio, 666 - São Dimas. Será oferecida uma classe de 
Ciclo I - sendo: 

4º ano, período da manhã, na E.E. Honorato Faustino. 



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 Frei Fernando Maria Fachini – município de 
Santa Maria da Serra. 
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 - 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 realizadas no ato da inscrição. As 

propostas deverão ser protocoladas na secretaria da escola no 
dia 08-04-2015 (das 10h às 15h). 

As informações que não constem deste edital serão tratadas 
de acordo com a legislação vigente. 

 

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

DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 6-4-2015 



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 Angelica 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 06-04-2015 a 05-05-2015, no impedimento 

de Rosemeire Renata Silveira Bicudo – RG 16342976, em 
virtude de estar substituindo o Diretor de Escola. 

Cessando, a partir de 06-04-2015, no uso da competência 
com fundamento no inciso I do artº 8º do Decreto 43.409/98, os 
efeitos da Portaria de Designação - publicada em 18-02-2003, 

na parte em que designou para o Posto de Trabalho destinado 
à função de Vice-Diretor de Escola na EE Profª Carolina Mendes 

Thame, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba, 
a docente Ana Maria Castilha Bergamin, RG 9477985, PEB 

II, DI 1, SQF-I-QM, classificado na EE Comendador Luciano Guidotti, 
em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba. 

Cessando, a partir de 01-04-2015, no uso da competência 

com fundamento no inciso I do artº 8º do Decreto 43.409/98, os 
efeitos da Portaria de Designação - publicada em 03-02-2015, 

na parte em que designou para o Posto de Trabalho destinado 
à função de Vice-Diretor de Escola na EE Pedro de Mello, em 

Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba, a docente 
Sandra Valéria Lucio, RG 18130431, PEB I, DI 1, SQC-II-QM, 
classificado na EE Felipe Cardoso, em Piracicaba, Diretoria de 

Ensino – Região de Piracicaba. 

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

- item I da Lei Complementar 180/78, a partir de 01-04-2015 
Maria Aparecida Godinho Scalise - RG 5.325.275, do cargo 
de PEB-II, SQC-II-QM-SE, – DI-2, Disciplina de Português, da EE 

Prof Olivia Bianco, em Piracicaba, para o qual foi nomeada por 
Decreto de 28, publicado em 29-12-2012. 

Admitindo com fundamento no Decreto 51.213/69 – Art 
1º, Aldo Antonio Bonamin, RG 04.229.992 para o período de 

23-03-1972 a 15-02-1973 ocupar a função de Professor II, na EE 
“Barão do Rio Branco”, em Piracicaba. (Publicado para acerto 
de vida funcional). 

Admitindo com fundamento no Decreto 51.213/69 – Art 
1º, Aldo Antonio Bonamin, RG 04.229.992 para o período de 

23-03-1973 a 06-02-1974 ocupar a função de Professor II, na 

EE “Profº Ely de Almeida Campos”, em Limeira. (Publicado para 
acerto de vida funcional). 

Admitindo com fundamento no Decreto 51.213/69 – Art 
1º, Aldo Antonio Bonamin, RG 04.229.992 para o período de 

23-04-1974 a 22-05-1974 ocupar a função de Professor III, na 
EE “Profº Ely de Almeida Campos”, em Limeira. (Publicado para 

acerto de vida funcional). 

Admitindo com fundamento no Decreto 51.213/69 – Art 



1º, Aldo Antonio Bonamin, RG 04.229.992 para o período de 

27-05-1974 a 05-02-1975 ocupar a função de Professor III, na 
EE “Profº Ely de Almeida Campos”, em Limeira. (Publicado para 

acerto de vida funcional). 

Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 

de 6-4-2015 
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 Jardim dos Manacás 

Andreia Cristina Ramos Correa, RG 25.285.484-6, Professor 

Educação Básica II, SQF-I-QM, DI-1, PULP 903/0068/2013, Certidão 

73/2015, período 02-01-2010 a 31-12-2014. 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Despacho do Diretor de Escola, de 6-4-2015 
EE Prof Benedito Dutra Teixeira 

Ato Decisório 488/2015 - Adriana Clares Zambello, RG 
28.139.394 - 1, PEB I, SQF-I-QM-SE, acumula com Professora 

de Ensino Fundamental junto Prefeitura Municipal Piracicaba. 
Acúmulo Legal. 

EE Dr Prudente 
Ato Decisório 489/2015 - Crislaine Ferreira do Nascimento, 
RG 19.924.855 - 2, PEB II, SQF-I-QM-SE, acumula com PEB II, 

SQC-II-QM-SE na EE Prof Manoel Dias de Almeida. Acúmulo 
Legal. 

 

Educação I 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

Dir. Ens. Região de Piracicaba 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino 

Extinguindo, com fundamento no Parágrafo 2 Do Artigo 
7 da Lei Complementar 1093/2009, o contrato por tempo 
determinado celebrado com os servidores a seguir: -Agente de 

Organização Escolar- -Flaviana Galvao, RG 34725144, F/N=01-I, 
EE Jacana Altair P.Guerrini-Pf, CTD.330/2014, Pub 05-04-2014, 

Vig 01-04-2015 -Michelle dos Santos Franco, RG 43495628, F/ 
N=01-I, EE Bairro Santa Fe, CTD.349/2014, Pub 09-04-2014, Vig 

01-04-2015 -Miriam de Peder Sanches Oliveira, RG 50975861, 

F/N=01-I, EE Jethro Vaz Toledo-Prof, CTD.355/2014, Pub 11-04- 
2014, Vig 01-04-2015 -Roselis Aparecida Pimpinato Peroni, RG 

21850550, F/N=01-I, EE Dario Brasil-Dr, CTD.334/2014, Pub 
09-04-2014, Vig 31-03-2015 -Tania Regina Prieto, RG 13653355, 

F/N=01-I, EE Dionetti C.Miori-Profa, CTD.346/2014, Pub 09-04- 
2014, Vig 01-04-2015 -Teresinha de Jesus Campos Fornazier, RG 

14031993, F/N=01-I, EE Helio Nehring-Prof, CTD.333/2014, Pub 



05-04-2014, Vig 31-03-2015 - 


