
 

Recortes D.O.E. 06/08/2015 

 

EXECUTIVO I 

 

Educação 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
 

Resolução SE 35, de 5-8-2015 
Altera o prazo estabelecido no parágrafo único do 

artigo 4º da Resolução SE 15, de 26-03-2015, que 
cria Grupo de Trabalho para proceder à revisão das 
Normas Regimentais Básicas das Escolas Estaduais 

O Secretário da Educação resolve: 

Artigo 1º - O prazo estabelecido no parágrafo único do 

artigo 4º da Resolução SE 15, de 26.3.2015, passa a ser de 180 
(cento e oitenta) dias a contar de 27-03-2015. 

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 

Resolução SE 36, de 5-8-2015 
Estabelece critérios e procedimentos para a implementação 
do Programa de Matrícula Antecipada/ 

Chamada Escolar - Ano 2016, com vistas ao pleno 
atendimento à demanda do Ensino Fundamental, 
na rede pública de ensino do Estado de São Paulo 

O Secretário da Educação, considerando: 
o esforço empreendido pelo Governo do Estado de São 

Paulo e Municípios Paulistas no cumprimento do que estabelecem 
os artigos 208 e 211 da Constituição Federal - CF/1988, 

mediante mútua colaboração, para assegurar a universalização 
do ensino obrigatório; 
o disposto no artigo 249 da Constituição do Estado de São 

Paulo - CE/1989; 
o Decreto 40.290, de 31.8.1995, que institui o Cadastramento 

Geral de Alunos do Estado de São Paulo; 
a Resolução SE 20, de 17.2.2010, que atribui responsabilidades 

pelas informações lançadas nos Sistemas de Informação 
Corporativos da Secretaria da Educação; 
a Deliberação CEE 2/2000, que dispõe sobre o cadastramento 

geral dos alunos da Educação Básica no Sistema de Ensino do 

Estado de São Paulo; 

a Deliberação CEE 73/2008 e as Indicações CEE 73/2008 
e CEE 135/2015, que regulamentam a implantação do Ensino 

Fundamental de nove anos, no âmbito do Sistema Estadual 
de Ensino; 
a Resolução SE 74, de 19.7.2012, que dispõe sobre a 

realização do Censo Escolar, no âmbito do Estado de São Paulo; 
a formação da Rede Pública de Ensino, composta pela 



integração das redes estadual e municipal, visando a atender 

e acomodar integralmente a demanda escolar do Ensino Fundamental; 
e 

a importância da continuidade do processo de planejamento 
antecipado para o adequado atendimento da demanda 

escolar na Rede Pública de Ensino, 
Resolve: 
Artigo 1º - As ações que visam à implementação do processo 

de atendimento à demanda escolar do Ensino Fundamental, 
para o ano letivo de 2016, inclusive na modalidade EJA - Educa- 

ção de Jovens e Adultos, deverão observar a ordem sequencial 
dos seguintes procedimentos: 

I - garantir o atendimento dos alunos já matriculados, em 
continuidade de estudos; 
II - realizar a chamada escolar e a matrícula antecipada de 

crianças, adolescentes, jovens e adultos, candidatos ao Ensino 
Fundamental na rede pública; e 

III - efetuar o cadastramento e o atendimento das situações 
de transferência. 

Parágrafo único - Todas as escolas estaduais e municipais 
constituem-se postos de inscrição e de informações ao cidadão 
que procurar uma escola pública para participar do processo 

de matrícula. 
Artigo 2º - Todas as etapas do processo de matrícula 

antecipada para o Ensino Fundamental serão realizadas pela 
rede estadual e pelas redes municipais de ensino, em conjunto 

e articuladamente, por meio do Sistema de Cadastro de Alunos 
do Estado de São Paulo, na conformidade do que estabelece o 
Decreto 40.290/1995. 

Artigo 3º - O processo de matrícula antecipada compreenderá 
as etapas de: 

I - definição dos alunos da última etapa da pré-escola pública, 
candidatos à vaga no 1º ano do Ensino Fundamental público; 

II - definição dos alunos oriundos do 5º ano do Ensino 
Fundamental público, candidatos à vaga no 6º ano; 
III - inscrição/cadastramento dos candidatos que não 

frequentaram escola pública em 2015, demandantes de vagas 
em qualquer ano/série do Ensino Fundamental público, inclusive 

na modalidade EJA, observadas, neste caso, as disposições da 
Deliberação CEE 124/2014; 

IV - programação conjunta da oferta de vagas em escolas 
estaduais e municipais, para o ano letivo de 2016; 
V - compatibilização entre a demanda e as vagas disponíveis; 

VI - efetivação da matrícula dos alunos definidos e dos 
candidatos cadastrados; 

VII - divulgação dos resultados para alunos/candidatos e/ou 
pais/responsáveis, afixando-se a listagem nominal nas unidades 

escolares, em local de grande circulação e visibilidade; 
VIII - cadastramento permanente de candidatos ao Ensino 
Fundamental da rede pública, no decorrer do período estabelecido 



para a chamada escolar e durante todo o ano de 2016; 

IX - inscrição por deslocamento, por transferência e por 
intenção de transferência. 

Artigo 4º - Para efeito do que dispõe esta resolução, 
entende-se por: 

I - Inscrição por Deslocamento - o procedimento utilizado 
para registro da solicitação de mudança de escola, efetuada 
por aluno com matrícula ativa em escola pública, inclusive na 

modalidade EJA, antes do início do ano letivo, podendo ocorrer: 
a) por alteração de endereço residencial, quando essa alteração 

inviabilizar a permanência do aluno na mesma unidade 
escolar; 

b) por interesse do próprio aluno, ou de seus pais/responsáveis, 
não sendo necessário haver mudança de endereço para 
se efetivar a inscrição na escola pretendida, sendo que, mesmo 

se efetivando a inscrição, o aluno deverá permanecer frequente 
na escola de origem, aguardando a comunicação, pela escola de 

destino, sobre a disponibilidade da vaga solicitada; 
II - Inscrição por Transferência - o procedimento semelhante 

ao previsto na alínea “a” do inciso I deste artigo, para registro 
da solicitação de mudança de escola, revestida das mesmas 
características, exceto no que se refere ao momento da solicitação, 

que, neste caso, se verifica após o início do ano letivo; 
III - Inscrição por Intenção de Transferência - o procedimento 

semelhante ao previsto na alínea “b” do inciso I deste 
artigo, para registro da solicitação de mudança de escola, 

revestida das mesmas características, exceto no que se refere 
ao momento da solicitação, que, neste caso, se verifica após o 
início do ano letivo. 

Artigo 5º - Para o cadastramento dos alunos/candidatos 
demandantes de vagas no Ensino Fundamental, pelo Programa 

de Matrícula Antecipada, serão realizadas as ações que caracterizam 
as seguintes fases: 

I - Fase de Definição, no Sistema de Cadastro de Alunos do 
Estado de São Paulo, de alunos que já frequentam a rede pública 
paulista e pretendem continuar seus estudos, identificados na 

seguinte conformidade: 
a) alunos que frequentam a pré-escola na rede pública e 

que já têm ou vão completar 6 anos até a data de 30-06-2016, 
sendo candidatos ao ingresso no Ensino Fundamental público, 

observados os termos da Deliberação CEE 73/2008 e das Indica- 
ções CEE 73/2008 e CEE 135/2015; 
b) alunos oriundos do 5º ano da rede pública, candidatos ao 

ingresso no 6º ano do Ensino Fundamental público; 
II - Fase de Inscrição de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos que se encontram fora da escola pública e são candidatos 
à matrícula em escola estadual ou municipal, abrangendo: 

a) crianças que não frequentam a pré-escola na rede pública, 
candidatas ao ingresso no Ensino Fundamental, em escola 
estadual ou municipal, com idade a partir de 6 anos, completos 



ou a se completarem até 30-06-2016; 

b) crianças, adolescentes, jovens e adultos, que se encontram 
fora da escola pública e são candidatos à matrícula em 

escola estadual ou municipal, em todos os anos/séries do Ensino 
Fundamental, inclusive na modalidade EJA, nos segmentos 

correspondentes aos anos iniciais e aos anos finais do Ensino 
Fundamental, observado, neste caso, o disposto na Deliberação 
CEE 124/2014. 

Parágrafo único - Para a efetivação das ações relacionadas 
nos incisos deste artigo, bem como para as demais ações relativas 

à implementação do processo de matrícula antecipada, 
deverá ser observado o Cronograma de Atendimento à Demanda 

do Ensino Fundamental, constante do Anexo que integra a 
presente resolução. 
Artigo 6º - No ato do cadastramento, a escola deverá obrigatoriamente, 

no Sistema de Cadastro de Alunos, proceder ao 
preenchimento da ficha cadastral completa de candidatos sem 

RA (registro de aluno) e à atualização de endereço, inclusive 
com CEP válido e telefone para contato, dos alunos e demais 

candidatos que já possuem RA. 
§ 1º - O preenchimento ou a atualização do endereço residencial 
completo do aluno/candidato incluirá necessariamente 

a inserção do respectivo CEP válido, sendo que a escola deverá 
preencher também o endereço indicativo com CEP válido, nos 

casos de: 
1 - o endereço residencial não ter CEP válido; 

2 - o preenchimento do endereço indicativo com CEP 
válido ter sido solicitado pelo aluno/candidato ou por seus pais/ 
responsáveis. 

§ 2º - É também obrigatório para a escola proceder à 
entrega, ao aluno/candidato ou a seus pais/responsáveis, do 

comprovante de cadastramento, assim como do comprovante 
de Inscrição por Deslocamento, por Transferência e por Intenção 

de Transferência da matrícula, quando for o caso. 
Artigo 7º - A programação de vagas de todas as escolas 
estaduais e municipais será feita exclusivamente por meio da 

digitação da coleta de classes no Sistema de Cadastro de Alunos, 
após planejamento conjunto do atendimento escolar para o ano 

letivo de 2016, assegurando-se a continuidade de estudos dos 
alunos já matriculados em 2015, com observância ao Cronograma 

de Atendimento, a que se refere o parágrafo único do artigo 
5º desta resolução. 
Artigo 8º - A compatibilização entre a demanda e as vagas 

existentes será realizada regionalmente, observados os critérios 
definidos, em conjunto, pelo Estado e pelos Municípios, com 

responsabilidade compartilhada, inclusive o critério de proximidade, 
avaliado com base no endereço residencial/indicativo dos 

candidatos, dentro da área de abrangência da unidade escolar. 
Artigo 9º - A efetivação da matrícula de alunos e candidatos 
no Ensino Fundamental, inclusive na modalidade EJA, será realizada 



pelas escolas, após a compatibilização demanda/vagas, 

mediante a digitação da matrícula, no Sistema de Cadastro de 
Alunos, e a formação das classes, observado o Cronograma de 

Atendimento. 
Parágrafo único - É obrigatória a efetivação de todas as 

matrículas da demanda compatibilizada, em todas as etapas do 
processo de matrícula antecipada para o ano de 2016. 
Artigo 10 - Em qualquer momento do ano, é vedada a exclusão 

de matrícula de alunos que não comparecerem às aulas ou 
abandonarem a escola, sendo obrigatório o lançamento desses 

registros nas opções específicas, disponibilizadas no Sistema de 
Cadastro de Alunos, observando-se que: 

I - na hipótese de haver aluno que não tenha comparecido 
às aulas no período de 20 (vinte) dias consecutivos, contados 
a partir do primeiro dia letivo imediatamente subsequente ao 

do registro de sua matrícula, sem apresentar justificativa para 
as ausências, a escola deverá efetuar o lançamento de “Não 

Comparecimento” (N.COM) no Sistema de Cadastro de Alunos, 
de forma a liberar sua vaga; 

II - quando os 20 (vinte) dias consecutivos de ausências não 
justificadas, a que se refere o inciso anterior, forem permeados 
por período de recesso e/ou de férias escolares, a contagem 

dos 20 (vinte) dias deverá ser interrompida, tendo continuidade 
somente a partir do primeiro dia letivo subsequente ao do término 

do referido período; 
III - a opção para lançamento do "Não Comparecimento" 

(N.COM), no Sistema de Cadastro de Alunos, é disponibilizada 
à escola por 10 (dez) dias consecutivos, imediatamente subsequentes 
ao término do período a que se referem os incisos I e 

II deste artigo; 
IV - excedido o prazo de 10 (dez) dias, ainda será possível à 

escola efetivar o registro da situação dos alunos que realmente 
se enquadrem nessa opção, sendo considerado um N.COM fora 

de prazo. 
Artigo 11 - Com relação às definições, inscrições ou mesmo 
matrículas, realizadas no processo de matrícula antecipada para 

o ano de 2016, serão disponibilizadas opções de cancelamento 
automático para os registros referentes a alunos/candidatos que 

tenham apresentado, no ano de 2015, posteriormente à sua 
definição/inscrição/matrícula antecipada, uma das seguintes 

situações: 
I - transferência; 
II - abandono ou lançamento de “Não Comparecimento” 

(N.COM); 
III - retenção. 

§ 1º - Ao se registrar, no Sistema de Cadastro de Alunos, 
qualquer uma das situações a que se referem os incisos deste 

artigo, será automaticamente cancelada a definição, a inscrição 
ou mesmo a matrícula do aluno/candidato para o ano de 2016. 
§ 2º - Para os casos a que se refere o inciso II deste artigo, 



havendo interesse em retornar à rede pública de ensino, 

posterior ao cancelamento de sua definição/matrícula, será 
necessário que o aluno/candidato efetue inscrição em qualquer 

escola pública. 
§ 3º - Nas situações a que se refere o parágrafo anterior, a 

unidade escolar deverá observar as disposições da Lei 13.068, 
de 10.6.2008, com o devido acompanhamento do supervisor de 
ensino da unidade. 

Artigo 12 - Os alunos com matrícula ativa em 2016, que 
mudarem de residência, com alteração de endereço para bairro/ 

distrito/município diverso, após a divulgação dos resultados da 
matrícula, mas antes do início do ano letivo, deverão comparecer 

a qualquer escola pública próxima da nova residência, para 
formalizar a solicitação de deslocamento da matrícula, comprovando 
a mudança de endereço. 

§ 1º - Os alunos que, por interesse próprio ou de seus 
responsáveis, tiverem a intenção de mudar de escola, antes do 

início do ano letivo, deverão comparecer à escola pretendida 
para registrar essa intenção. 

§ 2º - Nas situações referidas neste artigo, a escola deverá, 
obrigatoriamente: 
1 - registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicita- 

ção de deslocamento da matrícula, com ou sem alteração de 
endereço; 

2 - proceder à atualização do endereço residencial completo, 
com CEP válido, incluindo telefone para contato e, se 

necessário, preencher o endereço indicativo com CEP válido; 
3 - proceder à entrega do comprovante da solicitação de 
deslocamento ao aluno ou a seus pais/responsáveis; 

§ 3º - As solicitações de deslocamento da matrícula que não 
forem atendidas antes do início do ano letivo serão automaticamente 

canceladas. 
Artigo 13 - Os alunos com matrícula ativa em 2016, que 

tenham mudado de residência para bairro/distrito/município 
diverso, após o início do ano letivo, deverão comparecer a qualquer 
escola pública próxima da nova residência, para formalizar 

a solicitação de transferência da matrícula. 
§ 1º - Na situação a que se refere o caput deste artigo, a 

escola deverá, obrigatoriamente: 
1 - registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação 

de transferência da matrícula; 
2 - proceder à atualização do endereço residencial completo, 
com CEP válido, incluindo telefone para contato e, se 

necessário, preencher o endereço indicativo com CEP válido; 
3 - proceder à entrega do comprovante da solicitação de 

transferência ao aluno ou a seus pais/responsáveis. 
§ 2º - A escola de origem somente deverá lançar, no Sistema 

de Cadastro de Alunos, a baixa da transferência da matrícula do 
aluno nos casos de efetiva mudança para outro estado/país ou 
para escola particular. 



Artigo 14 - Os alunos com matrícula ativa no ano letivo 

de 2016, que tiverem intenção de se transferir de escola, por 
interesse próprio ou de seus pais/responsáveis, após o início do 

ano letivo, deverão procurar a escola pretendida, para formalizar 
o pedido e ter registrada, no Sistema de Cadastro de Alunos, sua 

intenção de transferência, podendo ser atendido de imediato, no 
caso de haver vaga disponível. 
Parágrafo único - Para a situação a que se refere o caput 

deste artigo, a disponibilidade de vaga somente deverá ser 
considerada após o atendimento de todos os alunos, em todas 

as etapas do processo de matrícula, inclusive daqueles inscritos 
por deslocamento de matrícula, com alteração de endereço, e 

por transferência. 
Artigo 15 - Em todas as etapas do processo de matrícula e 
especialmente nas inscrições por deslocamento com alteração 

de endereço e por transferência, para possibilitar melhor alocação 
da matrícula do aluno, é recomendável a apresentação 

do comprovante de endereço, sendo obrigatório que a escola 
proceda ao cadastramento no Sistema de Cadastro de Alunos e 

à atualização do endereço residencial, na forma prevista nesta 
resolução. 
Artigo 16 - No Programa de Matrícula Antecipada/Chamada 

Escolar para o ano de 2016, são de responsabilidade: 
I - dos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de 

Ensino, Diretores dos Centros de Informações Educacionais e 
Gestão da Rede Escolar e Diretores dos Núcleos de Gestão da 

Rede Escolar e Matrícula, observadas as respectivas áreas de 
atuação e competência: 
a) orientar e conduzir o processo de matrícula antecipada; 

b) esclarecer dúvidas e apoiar os Municípios em todas as 
etapas do processo; 

c) definir procedimentos com vistas ao atendimento da 
totalidade dos alunos nas escolas estaduais e municipais, em 

consonância com as orientações da Coordenadoria de Gestão 
da Educação Básica - CGEB; 
d) proceder, em conjunto com os órgãos municipais, à aná- 

lise e à compatibilização demanda/vagas, assegurando a matrí- 
cula da totalidade dos alunos e dos candidatos cadastrados, nas 

respectivas áreas de circunscrição; 
e) na hipótese de haver qualquer impedimento em escola de 

sua circunscrição, para realização de inscrição/cadastramento/ 
matrícula de aluno/candidato, assumir a execução dos registros 
correspondentes, no Sistema de Cadastro de Alunos; 

f) digitar o quadro-resumo das escolas estaduais de sua 
circunscrição, no Sistema de Cadastro de Alunos, de acordo com 

o planejamento prévio, homologado pela CGEB, observando o 
prazo estabelecido no Cronograma de Atendimento; 

g) promover a articulação com os municípios para a digitação 
do quadro-resumo e da coleta das classes, observando o 
prazo estabelecido no Cronograma de Atendimento; 



h) orientar a escola sobre sua organização e funcionamento, 

bem como sobre o uso dos recursos financeiros e materiais, para 
atender às necessidades administrativas e pedagógicas e aos 

princípios éticos que norteiam a aplicação de verbas públicas. 
II - da Equipe Gestora das escolas estaduais: 

a) disponibilizar equipamentos para a digitação da identificação 
dos alunos da Fase de Definição; 
b) orientar, de acordo com o estabelecido nesta resolução, 

os candidatos que procurarem a escola; 
c) efetuar todas as inscrições solicitadas, única e exclusivamente, 

no Sistema de Cadastro de Alunos; 
d) proceder à digitação da coleta de classes, observando o 

Cronograma de Atendimento; 
e) proceder ao processo de compatibilização demanda/ 
vagas e à efetivação das matrículas dos alunos/candidatos, em 

conjunto com a respectiva Diretoria de Ensino e com os órgãos 
municipais; 

f) matricular e divulgar os resultados da matrícula para os 
interessados, mediante afixação de listas com a relação nominal 

dos alunos/candidatos, em local de grande circulação e visibilidade, 
nas escolas estaduais e municipais. 
Artigo 17 - Caberá à CGEB, em articulação com a CIMA, 

planejar, orientar e homologar propostas de atendimento escolar, 
bem como acompanhar o trabalho das Diretorias de Ensino 

na condução do processo de matrícula para 2016, visando a 
assegurar o pleno atendimento dos inscritos/cadastrados, bem 

como a continuidade de estudos da totalidade da demanda. 
Artigo 18 - Na implementação de todo o processo de 
matrícula, caberá: 

I - ao Departamento de Planejamento e Gestão da Rede 
Escolar e Matrícula - DGREM, da CGEB: gerenciar o processo de 

matrícula, inclusive no que diz respeito ao cumprimento do Cronograma 
de Atendimento à Demanda do Ensino Fundamental; 

II - ao Departamento de Informação e Monitoramento - 
DEINF, da CIMA: gerenciar a utilização do Sistema de Cadastro 
de Alunos, bem como orientar as Diretorias de Ensino e os 

órgãos municipais de Educação no operacional dessa utilização, 
observado o Cronograma de Atendimento à Demanda do Ensino 

Fundamental. 
Artigo 19 - Os critérios e procedimentos para atendimento 

à demanda escolar do Ensino Médio encontram-se definidos em 
resolução específica. 
Artigo 20 - Não se aplica ao município de São Paulo o 

disposto nesta resolução, dada a peculiaridade do atendimento, 
sob normas próprias, nas escolas da rede municipal. 

Artigo 21 - Para cumprimento do disposto nesta resolução, 
a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB e a de 

Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional - CIMA 
poderão baixar instruções complementares que se façam necessárias. 
Artigo 22 - Esta resolução entra em vigor na data de sua 



publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

ANEXO 
Cronograma de Atendimento à Demanda do Ensino Fundamental 

Até 6/8/2015 - Orientação, pelos órgãos centrais da Pasta, 
às Diretorias de Ensino, sobre os procedimentos para a Matrícula 

Antecipada/Chamada Escolar - 2016. 
Até 12/8/2015 - Orientação, pelas Diretorias de Ensino, às 
escolas estaduais e aos órgãos municipais, sobre procedimentos 

para a Matrícula Antecipada/Chamada Escolar - 2016. 
De 13 a 21/8/2015 - Digitação do quadro-resumo e coleta 

de classes previstas para o ano letivo de 2016, das escolas 
estaduais e municipais. 

De 13/8 a 1º/9/2015 - Consulta aos alunos da pré-escola e 
aqueles oriundos do 5º ano da rede pública sobre a confirmação 
de interesse em permanecer na rede pública de ensino, precedida 

de atualização dos endereços cadastrais dos candidatos, no 
Sistema de Cadastro de Alunos. 

De 24/8 a 11/9/2015 - Fase de Definição: após a consulta 
sobre o interesse de permanecer na rede pública, definição, no 

Sistema de Cadastro de Alunos, dos candidatos ao 1º e 6º anos 
do Ensino Fundamental estadual ou municipal. 
14 e 15/9/2015 - Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes 

previstas para o ano letivo de 2016, das escolas estaduais e 
municipais, com vistas ao atendimento da totalidade dos alunos 

definidos na Fase de Definição. 
De 14/9 a 12-10-2015 - Compatibilização de toda a demanda 

definida para o 1º e 6º anos do Ensino Fundamental e as 
vagas existentes. 
De 1º a 16-10-2015 - Compatibilização, formação de classes 

e efetivação da matrícula, no Sistema de Cadastro de Alunos, 
dos candidatos para o 1º e 6º anos do Ensino Fundamental, das 

escolas estaduais e municipais. 
A partir de 19-10-2015 - Divulgação do resultado das 

matrículas da Fase de Definição, a ser realizada pelas escolas 
de origem dos alunos. 
De 13 a 30-10-2015 - Digitação das matrículas, para o ano 

letivo de 2016, dos alunos do Ensino Fundamental em continuidade 
de estudos, inclusive da modalidade EJA. 

De 1º/10 a 13-11-2015 - Fase de Inscrição: chamada escolar 
e cadastramento, no Sistema de Cadastro de Alunos, de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos que se encontrem fora da escola 
pública, para matrícula, em qualquer ano/série do Ensino Fundamental, 
em escola estadual ou municipal. 

De 3/11 a 11-12-2015 - Compatibilização, formação de 
classes e efetivação da matrícula, no Sistema de Cadastro de 

Alunos, dos candidatos cadastrados na Fase de Inscrição para 
as escolas estaduais e municipais, inclusive na modalidade EJA. 

A partir de 14-12-2015 - Divulgação do resultado da matrí- 
cula dos candidatos cadastrados na Fase de Inscrição, informando 
a escola em que foi disponibilizada a vaga para 2016. 



De 1º a 23-12-2015 - Digitação do rendimento escolar 

individualizado, de todos os alunos da rede pública, no Sistema 
de Cadastro de Alunos. 

A partir 14-12-2015 e durante o ano de 2016 - Cadastramento 
dos candidatos à vaga no Ensino Fundamental, inclusive 

na modalidade EJA, na rede pública, que não se inscreveram no 
prazo previsto para o processo. 
De 5 a 11/1/2016 - Inscrição por Deslocamento de matrícula, 

com e sem alteração de endereço. 
Após o início das aulas em 2016 - Inscrição por Transferência 

de matrícula e por Intenção de Transferência de matrícula. 
A partir do mês de junho/2016 - Todos os candidatos 

inscritos/cadastrados para os cursos da modalidade EJA serão 
atendidos nas turmas instaladas para o 2º semestre de 2016. 
A partir de 22/6/2016 e no decorrer do 2º semestre/2016 

- Compatibilização da demanda cadastrada para os cursos 
da modalidade EJA, a partir de junho, para o 2º semestre de 

2016, sob responsabilidade compartilhada pelo Estado e pelos 
Municípios. 

A partir de 27/6/2016 e no decorrer do 2º semestre/2016 
- Efetivação da matrícula de todos os candidatos cadastrados 
para os cursos da modalidade EJA e divulgação dos resultados. 

Resolução SE 37, de 5-8-2015 
Estabelece critérios e procedimentos para a implementação 

do processo de atendimento à demanda escolar do Ensino 
Médio - Ano 2016, nas escolas da rede pública estadual 

O Secretário da Educação, considerando: 
o esforço empreendido pelo Governo do Estado de São 
Paulo para assegurar a expansão do atendimento à demanda 

escolar do Ensino Médio gratuito, observado o que dispõem 
o artigo 208 da Constituição Federal - CF/1988 e a legislação 

pertinente; 
o disposto no artigo 250 da Constituição Estadual - 

CE/1989; 
o Decreto 40.290, de 31.8.1995, que institui o Cadastramento 
Geral de Alunos do Estado de São Paulo; 

a Resolução SE 20, de 17.2.2010, que atribui responsabilidades 
pelas informações lançadas nos Sistemas de Informação 

Corporativos da Secretaria da Educação; 
a Deliberação CEE 2/2000, que dispõe sobre o cadastramento 

geral dos alunos da educação básica no sistema de ensino do 
Estado de São Paulo; 
o disposto na Resolução SE 74, de 19.7.2012, sobre a 

realização do Censo Escolar, no âmbito do Estado de São Paulo; 
a necessidade de definição de critérios e procedimentos 

que garantam o adequado atendimento à demanda escolar do 
Ensino Médio, 

Resolve: 
Artigo 1º - As ações que visam à implementação do processo 
de atendimento à demanda escolar do Ensino Médio, para o 



ano letivo de 2016, inclusive na modalidade EJA - Educação de 

Jovens e Adultos, deverão observar a seguinte ordem de prioridade 
de atendimento: 

I - a alunos concluintes do Ensino Fundamental da própria 
escola; 

II - a alunos concluintes do Ensino Fundamental de escolas 
públicas, estaduais e municipais, e de escolas da rede SESI - Serviço 
Social da Indústria/SP; e 

III - a candidatos ao ingresso no Ensino Médio ou a cursar 
qualquer das séries que o integram, de acordo com a legislação 

pertinente. 
Parágrafo único - Todas as escolas estaduais constituem-se 

postos de inscrição e de informações a alunos e candidatos que 
pretendam participar do processo de matrícula, incluindo-se a 
orientação sobre as unidades escolares que oferecem Ensino 

Médio em sua região. 
Artigo 2º - O processo de matrícula de alunos e candidatos 

em cursos do Ensino Médio de escolas estaduais, inclusive na 
modalidade EJA, será realizado, exclusivamente, por meio do 

Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, e compreenderá 
as etapas de: 
I - consulta ao aluno concluinte do Ensino Fundamental 

em escola pública, municipal ou estadual, ou em escola da rede 
SESI/SP, sobre seu interesse em cursar, no ano de 2016, o Ensino 

Médio em unidade escolar da rede estadual; 
II - definição dos alunos concluintes do Ensino Fundamental 

de escolas da rede estadual ou municipal ou da rede SESI/SP, 
que confirmarem o interesse por matrícula no Ensino Médio em 
escola estadual; 

III - inscrição/cadastramento dos candidatos que não 
frequentaram escola pública em 2015, bem como dos demais 

candidatos que pretendam retomar os estudos em 2016, demandantes 
de vaga em qualquer série do Ensino Médio, inclusive 

na modalidade EJA, observadas, neste caso, as disposições da 
Deliberação CEE 124/2014; 
IV - compatibilização entre a demanda e as vagas disponíveis; 

V - efetivação da matrícula dos alunos definidos e dos 
candidatos cadastrados; 

VI - divulgação dos resultados para alunos/candidatos e/ou 
pais/responsáveis, afixando-se a listagem nominal nas escolas 

de origem, nas escolas de inscrição e nas escolas de destino das 
matrículas, em locais de grande circulação e visibilidade; 
VII - cadastramento permanente de candidatos ao Ensino 

Médio da rede pública estadual, no decorrer do período de 
desenvolvimento do processo de matrícula e durante todo o 

ano de 2016; 
VIII - inscrição por deslocamento, por transferência e por 

intenção de transferência. 
Artigo 3º - Para efeito do que dispõe esta resolução, 
entende-se por: 



I - Inscrição por Deslocamento - o procedimento utilizado 

para registro da solicitação de mudança de escola, efetuada 
por aluno com matrícula ativa em escola pública, inclusive na 

modalidade EJA, antes do início do ano letivo, podendo ocorrer: 
a) por alteração de endereço residencial ou de trabalho, 

quando essa alteração inviabilizar a permanência do aluno na 
mesma unidade; 
b) por interesse do próprio aluno ou de seus pais/responsáveis, 

não sendo necessário haver mudança de endereço para 
se efetivar a inscrição na escola pretendida, sendo que, mesmo 

se efetivando a inscrição, o aluno deverá permanecer frequente 
na escola de origem, aguardando a comunicação, pela escola de 

destino, sobre a disponibilidade da vaga solicitada; 
II - Inscrição por Transferência - o procedimento semelhante 
ao previsto na alínea “a” do inciso I deste artigo, para registro 

da solicitação de mudança de escola, revestida das mesmas 
características, exceto no que se refere ao momento da solicitação, 

que, neste caso, se verifica após o início do ano letivo; 
III - Inscrição por Intenção de Transferência: o procedimento 

semelhante ao previsto na alínea “b” do inciso I deste artigo, 
para registro da solicitação de mudança de escola, revestida das 
mesmas características, exceto no que se refere ao momento 

da solicitação, que, neste caso, se verifica após o início do ano 
letivo. 

Artigo 4º - Para o cadastramento dos alunos/candidatos 
demandantes de vagas no Ensino Médio, em escolas da rede 

pública estadual, serão realizadas as ações que caracterizam 
as seguintes fases: 
I - Fase de Definição, no Sistema de Cadastro de Alunos 

do Estado de São Paulo, de alunos concluintes do Ensino 
Fundamental de escolas da rede estadual ou municipal ou da 

rede SESI/SP, que confirmarem, após consulta, o interesse por 
matrícula no Ensino Médio em escola estadual; 

II - Fase de Inscrição de adolescentes, jovens e adultos que 
se encontram fora das escolas a que se refere o inciso anterior e 
que são candidatos à matrícula em escola estadual, em qualquer 

série do Ensino Médio, inclusive na modalidade EJA, observado, 
neste caso, o disposto da Deliberação CEE 124/2014. 

Parágrafo único - Para a efetivação das ações relacionadas 
nos incisos deste artigo, bem como para as demais ações relativas 

à implementação do processo de matrícula, deverão ser 
observados os Cronogramas de Atendimento à Demanda do 
Ensino Médio nas escolas da rede estadual, referentes à região 

da Capital (município de São Paulo) e à região da Grande São 
Paulo e Interior, constantes, respectivamente, dos Anexos I e II, 

que integram a presente resolução. 
Artigo 5º - No ato do cadastramento, a escola deverá 

obrigatoriamente, no Sistema de Cadastro de Alunos, proceder 
ao preenchimento: 
I - da ficha cadastral completa de candidatos sem RA 



(Registro de Aluno) e à atualização de endereço, inclusive com 

CEP válido e telefone para contato, dos alunos e demais candidatos 
que já possuem RA; 

II - do campo da ficha cadastral que contém o questionamento 
sobre a necessidade de matrícula do aluno/candidato no 

período noturno. 
§ 1º - O preenchimento ou a atualização do endereço 
residencial completo do aluno/candidato, de que trata o inciso I 

deste artigo, incluirá necessariamente a inserção do respectivo 
CEP válido, sendo que a escola deverá preencher também o 

endereço indicativo com CEP válido, nos casos de: 
1 - o endereço residencial não ter CEP válido; 

2 - o preenchimento do endereço indicativo com CEP 
válido ter sido solicitado pelo aluno/candidato ou por seus pais/ 
responsáveis. 

§ 2º - É também obrigatório para a escola proceder à 
entrega, ao aluno/candidato ou a seus pais/responsáveis, do 

comprovante de cadastramento, assim como do comprovante 
de Inscrição por Deslocamento, por Transferência e por Intenção 

de Transferência da matrícula, conforme o caso. 
Artigo 6º - No atendimento à demanda escolar do Ensino 
Médio, deverá se observar: 

I - a oferta de ensino noturno regular, adequado às condições 
do aluno trabalhador, inclusive daquele que comprovar 

ser aprendiz, conforme disposto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA; 

II - o atendimento preferencial a alunos e candidatos com 
endereço residencial, ou endereço indicativo, dentro da área de 
abrangência da unidade escolar. 

Artigo 7º - A coleta de classes e de vagas do Ensino Médio, 
para o ano letivo de 2016, será realizada pelas escolas, sob a 

supervisão das respectivas Diretorias de Ensino, assegurando-se 
a continuidade de estudos dos alunos já matriculados em 2015 

e observando-se que: 
I - as classes previstas para atendimento à demanda de 
2016 deverão ser digitadas no Sistema de Cadastro de Alunos, 

com observância aos Cronogramas de Atendimento, a que se 
refere o parágrafo único do artigo 4º desta resolução; 

II - para as escolas estaduais situadas no município de São 
Paulo, o Sistema de Cadastro de Alunos fará a indicação da vaga, 

compatibilizada automaticamente, e disponibilizará a opção 
para validação da respectiva Diretoria de Ensino, respeitados os 
critérios definidos pelas Coordenadorias de Gestão da Educação 

Básica - CGEB e de Informação, Monitoramento e Avaliação 
Educacional - CIMA, de forma a garantir a efetivação de todas 

as matrículas; 
III - para indicação de vaga a alunos previamente definidos, 

na Fase de Definição, serão considerados, pelo Sistema de 
Cadastro de Alunos, os dados abaixo relacionados, na seguinte 
ordem: 



a) a existência de vagas disponíveis na escola de origem; 

b) o CEP válido do endereço indicativo do aluno; 
c) o CEP válido do endereço residencial do aluno; 

d) o CEP válido da escola de definição; 
IV - para indicação de vaga a candidatos inscritos, na Fase 

de Inscrição, serão considerados, pelo Sistema de Cadastro de 
Alunos, os dados abaixo relacionados, na seguinte ordem: 
a) o CEP válido do endereço indicativo do candidato; 

b) o CEP válido do endereço residencial do candidato; 
c) o CEP válido da escola de inscrição. 

§ 1º - Os candidatos que perderem os prazos de inscrição, 
relativos aos períodos estabelecidos nos cronogramas, poderão 

se inscrever, em caráter definitivo e a qualquer tempo, durante 
todo o ano letivo de 2016. 
§ 2º - Para os candidatos inscritos no decorrer do ano 

letivo de 2016, no município de São Paulo, as vagas serão 
compatibilizadas automaticamente pelo Sistema de Cadastro 

de Alunos que, semanalmente, indicará a unidade escolar de 
encaminhamento, considerando os critérios definidos pela CGEB 

e pela CIMA, de modo a garantir a efetivação das matrículas. 
Artigo 8º - A compatibilização entre a demanda e as vagas 
existentes será realizada pelas Diretorias de Ensino, que deverão 

utilizar as opções de consulta disponibilizadas no Sistema de 
Cadastro de Alunos. 

Artigo 9º - A efetivação da matrícula de alunos e candidatos 
no Ensino Médio, inclusive na modalidade EJA, será realizada 

pelas escolas, após a compatibilização demanda/vagas, mediante 
a digitação da matrícula, no Sistema de Cadastro de Alunos, e 
a formação das classes, observados os respectivos Cronogramas 

de Atendimento. 
Parágrafo único - É obrigatória a efetivação de todas as 

matrículas da demanda compatibilizada, em todas as etapas do 
processo de matrícula para o ano de 2016. 

Artigo 10 - Em qualquer momento do ano, é vedada a exclusão 
de matrícula de alunos que não comparecerem às aulas ou 
abandonarem a escola, sendo obrigatório o lançamento desses 

registros nas opções específicas, disponibilizadas no Sistema de 
Cadastro de Alunos, observando-se que: 

I - na hipótese de haver aluno que não tenha comparecido 
às aulas no período de 20 (vinte) dias consecutivos, contados 

a partir do primeiro dia letivo imediatamente subsequente ao 
do registro de sua matrícula, sem apresentar justificativa para 
as ausências, a escola deverá efetuar o lançamento de “Não 

Comparecimento” (N.COM) no Sistema de Cadastro de Alunos, 
de forma a liberar sua vaga; 

II - quando os 20 (vinte) dias consecutivos de ausências não 
justificadas, a que se refere o inciso anterior, forem permeados 

por período de recesso e/ou de férias escolares, a contagem 
dos 20 (vinte) dias deverá ser interrompida, tendo continuidade 
somente a partir do primeiro dia letivo subsequente ao do término 



do referido período; 

III - a opção para lançamento do "Não Comparecimento" 
(N.COM), no Sistema de Cadastro de Alunos, é disponibilizada 

à escola por 10 (dez) dias consecutivos, imediatamente subsequentes 
ao término do período a que se referem os incisos I e 

II deste artigo; 
IV - excedido o prazo de 10 (dez) dias, ainda será possível à 
escola efetivar o registro da situação dos alunos que realmente 

se enquadrem nessa opção, sendo considerado um N.COM fora 
de prazo. 

Artigo 11 - Com relação às definições, inscrições ou mesmo 
matrículas, realizadas no processo de matrícula antecipada para 

o ano de 2016, serão disponibilizadas opções de cancelamento 
automático para os registros referentes a alunos/candidatos que 
tenham apresentado, no ano de 2015, posteriormente à sua 

definição/inscrição/matrícula antecipada, uma das seguintes 
situações: 

I - transferência; 
II - abandono ou lançamento de “Não Comparecimento” 

(N.COM); 
III - retenção. 
§ 1º - Ao se registrar, no Sistema de Cadastro de Alunos, 

qualquer uma das situações a que se referem os incisos deste 
artigo, será automaticamente cancelada a definição, a inscrição 

ou mesmo a matrícula do aluno/candidato para o ano de 2016. 
§ 2º - Para os casos a que se refere o inciso II deste artigo, 

havendo interesse em retornar à rede pública de ensino, 
posterior ao cancelamento de sua definição/matrícula, será 
necessário que o aluno/candidato efetue inscrição em qualquer 

escola estadual. 
§ 3º - Nas situações a que se refere o parágrafo anterior, a 

unidade escolar deverá observar as disposições da Lei 13.068, 
de 10.6.2008, com o devido acompanhamento do supervisor de 

ensino da unidade. 
Artigo 12 - Os alunos com matrícula ativa em 2016, que 
mudarem de residência, com alteração de endereço para bairro/ 

distrito/município diverso ou que venham apresentar motivo de 
trabalho, após a divulgação dos resultados da matrícula, mas 

antes do início do ano letivo, deverão comparecer a qualquer 
escola estadual próxima da nova residência ou do trabalho, 

para formalizar a solicitação de deslocamento da matrícula, 
comprovando a mudança de endereço ou o motivo de trabalho. 
§ 1º - Os alunos que, por interesse próprio ou de seus 

responsáveis, tiverem a intenção de mudar de escola, antes do 
início do ano letivo, deverão comparecer à escola pretendida 

para registrar essa intenção. 
§ 2º - Nas situações referidas neste artigo, a escola deverá, 

obrigatoriamente: 
1 - registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicita- 
ção de deslocamento da matrícula, com ou sem alteração de 



endereço; 

2 - proceder à atualização do endereço residencial completo, 
com CEP válido, incluindo telefone para contato e, se 

necessário, preencher o endereço indicativo com CEP válido; 
3 - proceder à entrega do comprovante da solicitação de 

deslocamento ao aluno ou a seus pais/responsáveis; 
§ 3º - As solicitações de deslocamento da matrícula que não 
forem atendidas antes do início do ano letivo serão automaticamente 

canceladas. 
Artigo 13 - Os alunos com matrícula ativa em 2016, que 

tenham mudado de residência para bairro/distrito/município 
diverso ou tenham comprovado motivo de trabalho, após o 

início do ano letivo, deverão comparecer a qualquer escola estadual 
próxima da nova residência ou do trabalho, para formalizar 
a solicitação de transferência da matrícula. 

§ 1º - Na situação a que se refere o caput deste artigo, a 
escola deverá, obrigatoriamente: 

1 - registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação 
de transferência da matrícula; 

2 - proceder à atualização do endereço residencial completo, 
com CEP válido, incluindo telefone para contato e, se 
necessário, preencher o endereço indicativo com CEP válido; 

3 - proceder à entrega do comprovante da solicitação de 
transferência ao aluno ou a seus pais/responsáveis. 

§ 2º - A escola de origem somente deverá lançar, no Sistema 
de Cadastro de Alunos, a baixa da transferência da matrícula do 

aluno nos casos de efetiva mudança para outro estado/país ou 
para escola particular. 
Artigo 14 - Os alunos com matrícula ativa no ano letivo 

de 2016, que tiverem intenção de se transferir de escola, por 
interesse próprio ou de seus pais/responsáveis, após o início do 

ano letivo, deverão procurar a escola estadual pretendida, para 
formalizar o pedido e ter registrada, no Sistema de Cadastro de 

Alunos, sua intenção de transferência, podendo ser atendido de 
imediato, no caso de haver vaga disponível. 
Parágrafo único - Para a situação a que se refere o caput 

deste artigo, a disponibilidade de vaga somente deverá ser 
considerada após o atendimento de todos os alunos, em todas 

as etapas do processo de matrícula, inclusive daqueles inscritos 
por deslocamento de matrícula, com alteração de endereço ou 

motivo de trabalho, e por transferência. 
Artigo 15 - Em todas as etapas do processo de matrícula e 
especialmente nas inscrições por deslocamento com alteração 

de endereço e por transferência, para possibilitar melhor alocação 
da matrícula do aluno, é recomendável a apresentação 

do comprovante de endereço, sendo obrigatório que a escola 
proceda ao cadastramento no Sistema de Cadastro de Alunos e 

à atualização do endereço residencial, na forma prevista nesta 
resolução. 
Artigo 16 - No atendimento à demanda escolar do Ensino 



Médio, para o ano de 2016, são de responsabilidade: 

I - dos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de 
Ensino, Diretores dos Centros de Informações Educacionais e 

Gestão da Rede Escolar e Diretores dos Núcleos de Gestão da 
Rede Escolar e Matrícula, observadas as respectivas áreas de 

atuação e competência: 
a) orientar e conduzir o processo de matrícula; 
b) esclarecer dúvidas das escolas de sua circunscrição em 

todas as etapas do processo; 
c) definir procedimentos com vistas ao atendimento da 

totalidade dos alunos nas escolas estaduais, em consonância 
com as orientações da CGEB; 

d) proceder à análise, à compatibilização e à indicação de 
vagas, assegurando a matrícula da totalidade dos alunos/candidatos 
inscritos/cadastrados, em sua circunscrição; 

e) na hipótese de haver qualquer impedimento em escola de 
sua circunscrição, para realização de inscrição/cadastramento/ 

matrícula de aluno/candidato, assumir a execução dos registros 
correspondentes, no Sistema de Cadastro de Alunos; 

f) digitar o quadro-resumo das escolas estaduais de sua 
circunscrição, no Sistema de Cadastro de Alunos, de acordo com 
o planejamento prévio, homologado pela CGEB, observando o 

prazo estabelecido no Cronograma de Atendimento; 
g) orientar a escola sobre sua organização e funcionamento, 

bem como sobre o uso dos recursos financeiros e materiais, para 
atender às necessidades administrativas e pedagógicas e aos 

princípios éticos que norteiam a aplicação de verbas públicas; 
II - da Equipe Gestora das escolas estaduais: 
a) disponibilizar equipamentos para a digitação da identificação 

dos alunos da Fase de Definição; 
b) orientar, de acordo com o estabelecido nesta resolução, 

os candidatos que procurarem a escola; 
c) efetuar todas as inscrições solicitadas, única e exclusivamente, 

no Sistema de Cadastro de Alunos; 
d) proceder à digitação da coleta de classes, observando o 
respectivo Cronograma de Atendimento. 

e) proceder ao processo de compatibilização demanda/ 
vagas e à efetivação das matrículas dos alunos/candidatos, em 

conjunto com a respectiva Diretoria de Ensino; 
f) matricular e divulgar os resultados da matrícula para os 

interessados, mediante afixação de listas com a relação nominal 
dos alunos/candidatos, na própria escola, em local de grande 
circulação e visibilidade. 

Artigo 17 - Caberá à CGEB, em articulação com a CIMA, 
planejar, orientar e homologar propostas de atendimento escolar, 

bem como acompanhar o trabalho das Diretorias de Ensino 
na condução do processo de matrícula para 2016, visando a 

assegurar o pleno atendimento dos inscritos/cadastrados, bem 
como a continuidade de estudos da totalidade da demanda. 
Artigo 18 - Na implementação de todo o processo de 



matrícula, caberá: 

I - ao Departamento de Planejamento e Gestão da Rede 
Escolar e Matrícula - DGREM, da CGEB: gerenciar o processo 

de matrícula, inclusive no que diz respeito ao cumprimento dos 
Cronogramas de Atendimento à Demanda do Ensino Médio; 

II - ao Departamento de Informação e Monitoramento - 
DEINF, da CIMA: gerenciar a utilização do Sistema de Cadastro 
de Alunos, bem como orientar as Diretorias de Ensino no 

operacional dessa utilização, observados os Cronogramas de 
Atendimento à Demanda do Ensino Médio. 

Artigo 19 - Para cumprimento do disposto nesta resolução, 
a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB e a de 

Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional - CIMA 
poderão baixar instruções complementares que se façam necessárias. 
Artigo 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
ANEXO I 

Cronograma de atendimento à demanda do Ensino Médio 
nas escolas da rede estadual do município de São Paulo 

Até 6/8/2015 - Orientação, pelos órgãos centrais, às Diretorias 
de Ensino, sobre os procedimentos para o atendimento à 
demanda escolar do Ensino Médio em 2016. 

Até 12/8/2015 - Orientação, pelas Diretorias de Ensino, às 
escolas estaduais sobre os procedimentos para o atendimento à 

demanda escolar do Ensino Médio em 2016. 
De 13 a 21/8/2015 - Digitação do quadro-resumo e da 

coleta de classes previstas para o ano letivo de 2016, nas 
escolas estaduais. 
De 13/8 a 1º/9/2015 - Consulta para confirmação do interesse 

dos alunos concluintes do Ensino Fundamental de escola 
pública, estadual ou municipal, ou de escola da rede SESI/SP, em 

cursar o Ensino Médio em escola estadual. 
De 24/8 a 11/9/2015 - Fase de Definição: após a consulta 

sobre cursar o Ensino Médio em escola estadual, definição, no 
Sistema de Cadastro de Alunos, dos alunos da rede pública e da 
rede SESI/SP que confirmarem esse interesse. 

De 12 a 15/9/2015 - Compatibilização prévia e automática, 
pelo Sistema de Cadastro de Alunos, para a 1ª série do Ensino 

Médio e as vagas existentes. 
15 a 18/9/2015 - Ajuste do quadro-resumo e da coleta 

de classes previstas para o ano letivo de 2016, no Sistema de 
Cadastro de Alunos, com vista ao atendimento da totalidade dos 
alunos definidos na Fase de Definição. 

De 16/9 a 9/10/2015 - Validação, pelas Diretorias de Ensino, 
dos encaminhamentos realizados pelo Sistema de Cadastro de 

Alunos. 
De 10 a 12-10-2015 - Compatibilização definitiva automática, 

pelo Sistema de Castro de Alunos, entre a demanda definida 
para a 1ª série do Ensino Médio e as vagas existentes, pelo 
Sistema de Cadastro de Alunos. 



De 13 a 16-10-2015 - Tratamento e solução das pendências 

da compatibilização definitiva automática, pelas Diretorias de 
Ensino. 

De 13 a 16-10-2015 - Formação de classes e efetivação das 
matrículas, no Sistema de Cadastro de Alunos, dos candidatos 

compatibilizados para a 1ª série do Ensino Médio. 
A partir de 19-10-2015 - Divulgação dos resultados das 
matrículas dos alunos da Fase de Definição, a ser realizada pelas 

respectivas escolas de origem e de destino. 
De 13 a 30-10-2015 - Digitação das matrículas, para o ano 

letivo de 2016, dos alunos em continuidade de estudos, em 
todas as séries do Ensino Médio, inclusive na modalidade EJA. 

De 1º/10 a 13-11-2015 - Fase de Inscrição: cadastramento, 
pelas escolas estaduais, no Sistema de Cadastro de Alunos, dos 
candidatos que se encontrem fora da escola pública ou de escola 

da rede SESI/SP, para matrícula em qualquer série do Ensino 
Médio, inclusive na modalidade EJA. 

De 31/10 a 22-11-2015 - Compatibilização definitiva automática 
entre a demanda inscrita de 1º/10 a 13/11 e as vagas 

existentes, pelo Sistema de Cadastro de Alunos. 
De 23/11 a 4/12/2015 - Formação de classes e efetivação 
das matrículas, no Sistema de Cadastro de Alunos, dos candidatos 

da Fase de Inscrição, compatibilizados para as escolas 
estaduais. 

A partir de 7/12/2015 - Divulgação dos resultados da matrí- 
cula dos alunos cadastrados na Fase de Definição, informando 

a escola onde foi disponibilizada a respectiva vaga para 2016. 
De 1º a 23-12-2015 - Digitação do rendimento escolar 
individualizado, de todos os alunos da rede pública, no Sistema 

de Cadastro de Alunos. 
A partir de 14-12-2015 e durante o ano de 2016 - Inscri- 

ção/cadastramento dos candidatos à vaga no Ensino Médio, 
inclusive na modalidade EJA, nas escolas da rede estadual, que 

perderam o prazo previsto neste cronograma. 
De 5 a 11/1/2016 - Inscrição por Deslocamento, com e sem 
alteração de endereço. 

Após o início das aulas em 2016 - Inscrição por Transferência 
e por Intenção de Transferência. 

A partir do mês de junho/2016 - Atendimento a todos os 
candidatos cadastrados para os cursos de Educação de Jovens 

e Adultos - EJA, nas turmas que vierem a ser instaladas para o 
2º semestre de 2016. 
A partir de 22/6/2016 e no decorrer do 2º semestre/2016 - 

Compatibilização da demanda cadastrada na modalidade EJA, 
para o 2º semestre de 2016. 

A partir de 27/6/2016 e no decorrer do 2º semestre/2016 - 
Efetivação da matrícula de todos os candidatos cadastrados nos 

cursos da modalidade EJA e divulgação dos resultados. 
ANEXO II 
Cronograma de atendimento à demanda do Ensino Médio 



nas escolas da rede estadual, exceto as situadas no município 

de São Paulo 
Até 6/8/2015 - Orientação, pelos órgãos centrais da SE, às 

Diretorias de Ensino, sobre os procedimentos para o atendimento 
à demanda escolar do Ensino Médio em 2016. 

Até 12/8/2015 - Orientação, pelas Diretorias de Ensino, às 
escolas estaduais sobre os procedimentos para o atendimento à 
demanda escolar do Ensino Médio em 2016. 

De 13 a 21/8/2015 - Digitação do quadro-resumo e da 
coleta de classes previstas para o ano letivo de 2016, nas 

escolas estaduais. 
De 13/8 a 1º/9/2015 - Consulta para confirmação do interesse 

dos alunos concluintes do Ensino Fundamental de escola 
pública, estadual ou municipal, e de escola da rede SESI/SP, em 
cursar o Ensino Médio em escola estadual. 

De 24/8 a 11/9/2015 - Fase de Definição: após a consulta 
sobre cursar o Ensino Médio em escola estadual, definição, no 

Sistema de Cadastro de Alunos, dos alunos da rede pública e da 
rede SESI/SP que confirmarem esse interesse. 

14 e 15/9/2015 - Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes 
previstas para o ano letivo de 2016, com vistas ao atendimento 
da totalidade dos alunos definidos na Fase de Definição. 

De 14/9 a 12-10-2015 - Compatibilização de toda a 
demanda definida para a 1ª série do Ensino Médio e as vagas 

existentes. 
De 1º a 16-10-2015 - Compatibilização, formação de classes 

e efetivação de matrículas no Sistema de Cadastro de Alunos, 
dos candidatos para a 1ª série do Ensino Médio. 
A partir de 19-10-2015 - Divulgação dos resultados das 

matrículas dos alunos da Fase de Definição, a ser realizada pelas 
respectivas escolas de origem e de destino. 

De 13 a 30-10-2015 - Digitação das matrículas, para o ano 
letivo de 2016, dos alunos em continuidade de estudos, em 

todas as séries do Ensino Médio, inclusive na modalidade EJA. 
De 1º/10 a 13-11-2015 - Fase de Inscrição: chamada escolar 
e cadastramento, pelas escolas estaduais, no Sistema de Cadastro 

de Alunos, dos candidatos que se encontrem fora da escola 
pública, para matrícula em qualquer série do Ensino Médio, 

inclusive na modalidade EJA. 
De 3/11 a 4/12/2015 - Compatibilização, formação de 

classes e efetivação da matrícula, no Sistema de Cadastro de 
Alunos, dos candidatos da Fase de Inscrição, em todas as séries 
do Ensino Médio, inclusive na modalidade EJA. 

A partir de 7/12/2015 - Divulgação dos resultados das 
matrículas dos candidatos cadastrados na Fase de Inscrição, nas 

escolas de inscrição e nas escolas de destino, onde for disponibilizada 
a vaga para 2016. 

De 1º a 23-12-2015 - Digitação do rendimento escolar 
individualizado, de todos os alunos da rede pública, no Sistema 
de Cadastro de Alunos. 



A partir de 14-12-2015 e durante o ano de 2016 - Inscri- 

ção/cadastramento dos candidatos à vaga no Ensino Médio, 
inclusive na modalidade EJA, nas escolas da rede estadual, que 

perderam o prazo previsto neste cronograma. 
De 5 a 11/1/2016 - Inscrição por Deslocamento, com e sem 

alteração de endereço. 
Após o início das aulas em 2016 - Inscrição por Transferência 
e por Intenção de Transferência. 

A partir do mês de junho/2016 - Atendimento a todos os 
candidatos cadastrados para os cursos da Educação de Jovens 

e Adultos - EJA, nas turmas que vierem a ser instaladas para o 
2º semestre de 2016. 

A partir de 22/6/2016 e no decorrer do 2º semestre/2016 - 
Compatibilização da demanda cadastrada na modalidade EJA, 
para o 2º semestre de 2016. 

A partir de 27/6/2016 e no decorrer do 2º semestre/2016 - 
Efetivação da matrícula de todos os candidatos cadastrados nos 

cursos da modalidade EJA e divulgação dos resultados. 
 

 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 05-08-2015 
O Dirigente Regional de Ensino - Região de Piracicaba, 

declara vago a partir de 23-07-2015, o cargo/função de Agente 
de Organização Escolar, na EE José Abílio de Paula, em virtude de 

falecimento do(a) servidor(a) ROSANGELA DE FATIMA MUNDINI, 
RG: 8.478.929. 
 

O Dirigente de Ensino, com fundamento no Decreto 47685 
de 28.2.2003 e na Resolução SE 23 de 20.4.2013, expede a 

presente portaria. 
Artigo 1º - Fica autorizado o Senhor Silso Barboza de Barros, 

RG: 18.746.820, funcionário público municipal, a ocupar as 
dependências da zeladoria da EE Dr. Manassés E. Pereira Guerrini, 
Município Piracicaba, conforme Termo de Autorização de Uso que 

integra o Processo 447/0068/2015 e observadas às disposições da 
Resolução SE 23/2013. 

Artigo 2º - As responsabilidades do ocupante da zeladoria 
estão estabelecidas em Termo de Compromisso devidamente 

assinado pelo compromitente, pelo diretor da escola e pelo 
dirigente de ensino. 
Artigo 3º - A presente autorização conta com validade por 

dois anos. 
 

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 05-08-2015 
O Dirigente de Ensino da Diretoria de Ensino da Região de 
Piracicaba, nos termos da Resolução SE 61/2012, c/c art. 8°, II da 

Resolução SE 58/2011, convoca 1 (um) Professor do Ensino Fundamental 
Ciclo II ou Ensino Médio da disciplina de Inglês (1 por 

escola) para participar da Orientação Técnica “O Uso de Músicas 



e Vídeos no Ensino da Língua Inglesa”, nos dias e horários conforme 

descrito abaixo, por 8 horas, na DER Piracicaba, Rua João 
Sampaio, 666 - Piracicaba - SP: 

Turma 1 
Dia 13-08-2015 (5ª feira) - das 8h30 às 16h30 

Escolas - caixinhas ímpares 
Turma 2 
Dia 14-08-2015 (6ª feira) - das 8h30 às 16h30 

Escolas - caixinhas pares 
 

Designando: 
Em conformidade com o artigo 3º do Decreto 47.297/2002 e 
artigo 7º da Resolução CC-27/2006, para atuar no Pregão Eletrô- 

nico objetivando a Prestação de serviços contínuos de telefonia 
comutada nas Unidades Escolares e DER Piracicaba jurisdicionadas 

a Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, visando atender 
as necessidades das Unidades Escolares e Diretoria, sob área 
de abrangência da Diretoria de Ensino Região de Piracicaba os 

funcionários: Kelly Cristiane Corrente, RG: 19.224.488 como Pregoeiro; 
Giselle Sodrzeieski RG: 12.693.025 como Subscritora do 

edital; Giselle Sodrzeieski RG: 12.693.025; Sueli Aparecida Alves 
de Lima Retamero RG: 17.192.143-4, como Equipe de Apoio. 

Processo 0055/0068/2013. 
Em conformidade com o artigo 3º do Decreto 47.297/2002 e 
artigo 7º da Resolução CC-27/2006, para atuar no Pregão Eletrô- 

nico objetivando a Prestação de serviços contínuos de Vigilância/ 
Segurança Patrimonial Desarmada nas dependências da Diretoria 

de Ensino Região de Piracicaba, visando atender a necessidade da 
Diretoria, sob área de abrangência da Diretoria de Ensino Região 

de Piracicaba os funcionários: Giselle Sodrzeieski, RG: 12.693.025 
como Pregoeiro; Kelly Cristiane Corrente, RG: 19.224.488 como 
Subscritora do edital; Kelly Cristiane Corrente, RG: 19.224.488; 

Sueli Aparecida Alves de Lima Retamero RG: 17.192.143-4, como 
Equipe de Apoio. Processo 410/0068/2015. 

 

Autorizando, com fundamento na Instrução Conjunta 

CGRH/CGEB, os Planos de Reposição de Aulas das Unidades 

Escolares a seguir mencionadas, conforme segue: 
EE DR. ANTONIO PINTO DE ALMEIDA FERRAZ 

Datas: 20/07; 21/07; 22/07; 23/07; 24/07; 27/07; 28/07; 
29/07; 30/07; 31/07; 01/08; 15/08; 12/09; 26/09; 24/10; 07/11; 

28/11. 

Ensino Fundamental - Período Manhã 

6º ano a - 05 aulas de História; 06 aulas de Arte; 02 aulas de 
Educação Física; 15 aulas de Língua Portuguesa. 
6º ano B - 02 aulas de História; 05 aulas de Arte; 04 aulas 

de Ciências; 02 aulas de Educação Física; 12 aulas de Língua 
Portuguesa. 

6º ano C - 03 aulas de História; 04 aulas de Arte; 02 aulas 
de Educação Física; 15 aulas de Língua Portuguesa; 05 aulas de 



Ciências. 

7º ano a - 02 aulas de Ciências; 26 aulas de Matemática; 
05 aulas de Arte; 01 aula de História; 01 aula de Inglês; 02 aulas 

de Geografia; 02 aulas de Educação Física; 14 aulas de Língua 
Portuguesa. 

7º ano B - 04 aulas de Ciências; 03 aulas de História; 04 aulas 
de Arte; 01 aula de Inglês; 03 aulas de Geografia; 02 aulas de 
Educação Física; 02 aulas de Língua Portuguesa. 

8º ano a - 02 aulas de Ciências; 31 aulas de História; 04 aulas 
de Arte; 02 aulas de Inglês; 02 aulas de Geografia; 02 aulas de 

Educação Física; 30 aulas de Matemática. 
8º ano B - 02 aulas de Ciências; 32 aulas de História; 24 aulas 

de Matemática; 04 aulas de Arte; 02 aulas de Educação Física; 01 
aula de Inglês. 
8 º ano C - 02 aulas de Ciências; 31 aulas de História; 25 

aulas de Matemática; 01 aula de Inglês; 02 aulas de Educação 
Física; 06 aulas de Arte. 

8ª série a - 01 aula de Ciências; 02 aulas de História. 
8ª série B - 28 aulas de Geografia; 04 aulas de História; 02 

aulas de Educação Física; 01 aula de Ciências. 
8ª série C - 25 aulas de Geografia; 04 aulas de História; 02 
aulas de Educação Física; 01 aula de Ciências. 

Ensino Fundamental - Período Tarde 
8º ano a - 10 aulas de Língua Portuguesa. 

8º ano B - 11 aulas de Língua Portuguesa. 
8º ano C - 12 aulas de Língua Portuguesa. 

EE CATHARINA CASALE PADOVANI 
Datas de reposição: 20/07; 21/07; 22/07; 23/07; 24/07; 25/07; 
27/07; 28/07; 29/07; 30/07; 31/07; 01/08; 15/08; 22/08; 29/08; 

05/09; 19/09; 26/09; 03/10; 10/10; 24/10; 31/10;; 07/11; 14/11; 
21/11; 28/11; 05/12; 12/12. 

Ensino Fundamental - Período Tarde 
6º ano B - 10 aulas de História. 

6º ano C - 12 aulas de História. 
6º ano D - 11 aulas de História. 
6º ano e - 15 aulas de História. 

7º ano a - 12 aulas de História; 10 aulas de Geografia. 
7º ano B - 08 aulas de Geografia. 

7º ano C - 10 aulas de Geografia. 
7º ano D - 10 aulas de Geografia. 

8º ano B - 24 aulas de Ciências. 
8º ano e - 08 aulas de Geografia. 
Ensino Médio - Período Manhã 

1ª série a - 17 aulas de Sociologia; 10 aulas de Artes; 10 
aulas de Biologia. 

1ª série B - 17 aulas de Sociologia; 06 aulas de Artes; 09 
aulas de Biologia. 

1ª série C - 16 aulas de Sociologia; 08 aulas de Artes; 02 
aulas de Biologia. 
1ª série D - 04 aulas de Sociologia; 06 aulas de Artes; 12 



aulas de Biologia. 

2ª série a - 02 aulas de Sociologia; 02 aulas de Química; 02 
aulas de Artes. 

2ª série B - 15 aulas de Sociologia; 06 aulas de Química. 
2ª série C - 20 aulas de Sociologia; 02 aulas de Artes. 

2ª série D - 10 aulas de Sociologia. 
2ª série e - 11 aulas de Filosofia; 12 aulas de Sociologia. 
2ª série F - 05 aulas de Sociologia; 01 aula de Filosofia. 

3ª série a - 10 aulas de Química. 
3ª série B - 12 aulas de Química; 02 aulas de Artes; 04 aulas 

de Sociologia. 
3ª série C - 22 aulas de Filosofia; 13 aulas de Biologia; 07 

aulas de Filosofia. 
3ª série D - 02 aulas de Sociologia; 31 aulas de Filosofia; 01 
aula de Biologia. 

Ensino Médio - Período Tarde 
1ª série C - 10 aulas de Biologia. 

1ª série D - 14 aulas de Sociologia. 
2ª série a - 08 aulas de Artes; 13 aulas de Sociologia. 

2ª série B - 03 aulas de Sociologia; 04 aulas de Artes. 
2ª série C - 05 aulas de Artes. 
2ª série D - 12 aulas de Sociologia. 

2ª série e - 04 aulas de Filosofia. 
2ª série F - 12 aulas de Filosofia; 04 aulas de Sociologia; 02 

aulas de Biologia. 
3ª série a - 22 aulas de Sociologia. 

3ª série B - 06 aulas de Artes; 10 aulas de Biologia; 10 aulas 
de Sociologia. 
3ª série C - 25 aulas de Filosofia; 11 aulas de Biologia; 12 

aulas de Sociologia. 
3ª série D - 11 aulas de Biologia; 03 aulas de Filosofia; 32 

aulas de Sociologia. 
Ensino Médio - Período Noite 

2ª série e - 09 aulas de Biologia. 
2ª série F - 08 aulas de Biologia. 
 

 
 

EDITAIS 
DIRETORIA DE ENSINO -REGIÃO DE PIRACICABA 
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: 07-08-2015 

Horário: 8h30 
O candidato deverá comparecer munido de Documento de 

Identificação Oficial com foto. 
Vagas disponíveis: 

EE Aroldo Donizetti Leite (São Pedro): 1 vaga de Química 
(licença adoção). 
EE José de Mello Moraes: 1 vaga de Língua Portuguesa. 

EE Jorge Coury: 1 vaga de Educação Física. 
EE Jeronymo Gallo: 1 vaga de Sala de Leitura. 

Comunicado 
Edital para Preenchimento de Vagas 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, 
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 designa- 

ção 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. EE Profª. Dionetti Calegaro Miori: 1 vaga para Coordenador 

Pedagógico do Ensino Médio. Manhã e tarde. 
VIII - Do cronograma: Os interessados deverão elaborar 
e protocolar na escola, 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 05-08-2015 a 07-08-2015, das 8 às 17h. 

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

 

 

EXECUTIVO II 

 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 5-8-2015 
Para acerto de Vida Funcional: 

Admitindo com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 
500/74 e parágrafos 1º e 2º do artº 17 da LC 444/85 Maria Cristina 
Rocha, RG 12.270.942 para ocupar a função de Professor 

III, nos períodos de 08/12/1987 a 22-12-1987, na EEPSG Elias de 

Mello Ayres, em Piracicaba. 

Dispensando com fundamento no inciso III do artº 35 da 
LC 500/74, Evani Aparecida Bettiol, RG 8082561, Professor III a 

partir de 12-02-1990. 
Admitindo: 
com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 500/74 e pará- 

grafos 1º e 2º do artº 17 da LC 444/85, Roberta Granato Baratta, 
RG 9.006.558-X para a partir de 20-04-1983 ocupar a função de 

Professor II, na EE”Monsenhor Jeronymo Gallo”, em Piracicaba. 
(Publicado para acerto de vida funcional). 

com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 500/74 e pará- 
grafos 1º e 2º do artº 17 da LC 444/85, Roberta Granato Baratta, 
RG 9.006.558-X para a partir de 01-08-1985 ocupar a função de 

Professor II, na EE “João Sampaio”, em Piracicaba. (Publicado 
para acerto de vida funcional). 

com fundamento no artº 10 do Decreto 24.948/85, Roberta 
Granato Baratta, RG 9.006.558-X para a partir de 21-11-1983, 

ocupar a função de Professor II -Eventual na EE”Monsenhor 
Jeronymo Gallo”, em Piracicaba. (Publicado para acerto de vida 
funcional). 

com fundamento no artº 10 do Decreto 24.948/85, Roberta 
Granato Baratta, RG 9.006.558-X para a partir de 17-09-1984, 

ocupar a função de Professor II -Eventual na EE “João Sampaio”, 
em Piracicaba. (Publicado para acerto de vida funcional). 

Dispensando com fundamento no inciso I do artº 35 da 
LC 500/74: 
Roberta Granato Baratta, RG 9.006.558-X, na função de 

Professor II a partir de 25-05-1983. (Publicado para acerto de 
vida funcional). 

Roberta Granato Baratta, RG 9.006.558-X, na função de 
Professor II a partir de 31-07-1985. (Publicado para acerto de 

vida funcional). 
 

Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, de 5-8-2015 
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 Dr. João Sampaio 
Graziela Cazelatto Dal Pogetto, RG 16.886.534-8, Professor 
Educação Básica I, SQC-II-QM, PULP 808/0068/2007, Certidão 

151/2015, período 14-04-2007 a 11-04-2012. 
 

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 5-8-2015 
Cessando, a partir de 31-07-2015 concordando com a 
Resolução SE 75 de 30-12-2014, Artigo 12, inciso I, os efeitos da 

Portaria publicada em 04-03-2015, na parte em que designou 
a docente Katia Regina Parisoto Lopes e Lopes, RG 11739123, 

PEB II, SQC-II - QM, para o exercício das atribuições no Posto 
de Trabalho de Professor Coordenador do Ensino Médio-, na 
EE Profª Dionetti C. Miori, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – 

Região de Piracicaba. 
Cessando, a partir de 31-07-2015 os efeitos da Portaria 

publicada em 03-04-2015, na parte em que designou a 
(o) docente Valquíria de Oliveira Machado Salla, DI: 1, RG 

28561791, SQF-I-QM, classsificada na EE Profº Benedito Dutra 
Teixeira-, em Charqueada, Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, 
para o exercício de atividades docentes, em Regime de 

Dedicação Plena e Integral, na Escola Estadual do Programa 
Ensino Integral EE Sud Menucci, em Piracicaba, Diretoria de 

Ensino - Região de Piracicaba. 
Cessando, a partir de 01-08-2015 os efeitos da Portaria 

publicada em 28-01-2014, na parte em que designou a (o) 
docente Célia Setem Salvador, DI: 1, RG 14942809, SQC-II-QM, 
classsificada na EE Profª Olivia Bianco, em Piracicaba, Diretoria 

de Ensino de Piracicaba, para o exercício de atividades docentes, 
em Regime de Dedicação Plena e Integral, na Escola Estadual 

do Programa Ensino Integral Drº Jorge Coury, em Piracicaba, 
Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba. 

Cessando, a partir de 31-07-2015 os efeitos da Portaria 
publicada em 21-03-2015-, na parte em que designou e atribuiu 
a Gratificação de Função, a docente Thais Abdallah Lotaif Bruno, 

RG 28241605, SQC - II-QM, para o exercício das atribuições no 
posto de trabalho de Professor Coordenador por Área de Conhecimento 

de Ciências da Natureza e Matemática, em Regime de 

Dedicação Plena e Integral, na Escola Estadual do Programa 

Ensino Integral Sud Menucci, em Piracicaba, 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 Sud Menucci, em --Piracicaba o, a 

partir de 31-07-2015 a docente Thais Abdallah Lotaif Bruno, RG 
28241605, SQC - II-QM, DI 1, Professor Educação Básica II, SQCII-QM, 

classificado na EE Jose Abílio de Paula, em São Pedro, 
Diretoria de Ensino-Região de Piracicaba, fazendo jus à Jornada 

integral de trabalho docente. 
Dispensando com fundamento no inciso I do artº 35 
da LC 500/74 Eliana Conceição do Nascimento Nogueira, RG 

13.939.670, na função de Professor I a partir de 02-07-1981. 
(Publicado para acerto de vida funcional). 

Admitindo com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 
500/74 e parágrafos 1º e 2º do artº 17 da LC 444/85, Vilma 

de Oliveira Furlan, RG 5.116.688-4, para ocupar a função de 
Professor I Eventual nos anos de: 
1978, na EEPG Prof. Benedito Modesto de Paula, em 

São Pedro. 
1979, na EEPG Prof. Benedito Modesto de Paula, em 

São Pedro. 
1980, na EEPG Prof. Benedito Modesto de Paula, em 

São Pedro. 
1981, na EEPG Prof. Benedito Modesto de Paula, em 
São Pedro. 

1984, na EEPG Prof. Benedito Modesto de Paula, em 
São Pedro. 

1986, na EEPG Prof. Benedito Modesto de Paula, em 
São Pedro. 

Admitindo com fundamento no inciso I do artº 1º Lei 
500/74, Vilma de Oliveira Furlan, RG 5.116.688-4, para ocupar a 
função de Professor I - ACT no período de: 

04/05/1978 a 02-07-1978, na EEPSG Prof. Benedito Modesto 
de Paula, em São Pedro. 

Dispensando com fundamento no inciso III do artº 35 da 
LC 500/74, Vilma de Oliveira Furlan, RG 5.116.688-4, Professor 

I- ACT a partir de 01/12/81. 
Dispensando com fundamento no inciso III do artº 35 da 
LC 500/74, Vilma de Oliveira Furlan, RG 5.116.688-4, Professor 

I- ACT a partir de 17/12/85. 
Dispensando com fundamento no inciso III do artº 35 da 

LC 500/74, Vilma de Oliveira Furlan, RG 5.116.688-4, Professor 
I- ACT a partir de 16/12/86. 

(Publicado para acerto de vida funcional). 
 
Considerando de efetivo exercício no dia 04-08-2015, 

por 06 horas, em que os professores: Isabel Cristina de Lima 
Veiga. RG 16.106.612-4; Maria Socorro da Silva Matos, RG 

16.230.043-3; Tatiane de Oliveira Biason, RG 29.844.086-6; 
Selma Ap. Bugno Foltran, RG 18.746.837; Eliana Maria Bagatin 

Polezi, RG 16.510.392; Angela Macari Siqueira Romani, RG 
17.670.867-4; Alessandra Simoni Calile Gerage, RG 19.928.093; 
Laudicéia Pereira Doná, RG 18.056.222-8; Cilene Maria Claudio 



Razera, RG 18.135.300-3; Cristina Gomes de Deus, RG 

30.684.340-7; Maria Madalena Lopes, RG 24.711.534-4; Ana 
Lúcia Bottene Scanavaca, RG 18.130.462-4; Claudia Maria P. M . 

Zanatta, RG 11.112.682-9, Diretoria de Ensino Região de Piracicaba 
– SP, participaram da Orientação Técnica do Efai, realizado 

nas dependências da Diretoria de Ensino – Região Piracicaba, 
em atendimento aos Termos da Resolução SE 61/2012, c/c art. 
8º, II da Resolução SE 58/2011. 

 

Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, de 5-8-2015 
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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 Comendador Luciano Guidotti 
Maria das Graças Ferraz Toledo, RG 18.130.278-0, Professor 

Educação Básica I, SQC-II-QM, PULP 951/0068/2010, Certidão 
152/2015, período 24-07-2010 a 22-07-2015. 

 
 

 
 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Portaria do Diretor de Escola, de 5-8-2015 
EE "Profª Juracy Neves de Mello Ferracciú" 
Autorizando, fruição de licença prêmio nos termos dos 

artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, "Nr" pela Lei 1048/08 de 
10-06-2008 a: Regina Barbosa Dias, RG 32.281.012-7, Secretário 
de Escola designado GOE, SQC-II-QAE, 30 dias referente ao 

período de 27-07-2004 a 25-07-2009, Certidão 138/2009 - PULP 
745/0068/2009. 

EE " Morais Barros " 
Autorizando, fruição de licença prêmio nos termos dos 

artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, "Nr" pela Lei 1048/08 de 
10-06-2008 a: Maria de Lourdes das Dores, RG 7.514.757-9, 
Agente de Organização Escolar, SQF-II-QAE, 15 dias referente ao 

período de 26-11-2003 a 23-11-2008, Certidão 251/2009 - PULP 
1463/0068/2006- Ação Judicial 968/03-7ª V.F.P. 

EE ”Jardim dos Manacás” 
Autorizando, fruição de Licença - Prêmio nos termos dos 

artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, "Nr" pela Lei 1048/08 de 
10-06-2008 à: Genoveva Medeiros Santiago, RG 7.296.308, 
Professor Educação Básica II, SQF-I-QM, 30 dias à partir de 

12-08-2015, referente ao período de 20-04-2005 a 18-04-2010; 
Certidão 194/2012 -PULP 1316/0068/2008. 

EE “Ademar Vieira Pisco” 
Autorizando, fruição de Licença Prêmio nos termos dos 

Artigos 209 e 213 da Lei 10.261/68, “Nr” pela Lei 1048/08 



de 10-06-2008 a: Catarina Aparecida Bontorin Santos, RG 

21.140.104, PEB-II-SQF-II-QM, 30 dias referente aos períodos 
de 02-05-2010 a 30-04-2014, Certidão 106/2015, PULP 

206/0068/2015. 
EE Pedro de Mello 

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, ao 

interessado Gislaine da Silva, RG 45.271.913-6, PEB II, categoria 
“O”, classificado na EE Pedro de Mello, 15 dias de auxílio doen- 

ça de 26-07 a 09-08-2015. 
EE.Francisca Elisa da Silva 

Autorizando Fruição de Licença Premio nos Termos dos 
Artigos 213 E 2014 Da Lei 10.261/68, "Nr” pela Lei 1048/08 
De 10-06-2008 A: Ana Beatriz Januario de Freitas Frasson, RG 

7.771.633/1, Professor de Educação Básica I, SQC-II-QM, 15 Dias 
Referente ao Periodo de 16-08-2000 A 14-08-2005, Certidão 

100/2006 - PULP 687/0068/2002. 
EE.José Abilio de Paula 

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 
relacionado: 

Luciane Nogueira Beck, RG 25.480.717-3, PEB I, SQF-II-QMSE, 
classificada na EE.José Abilio de Paula, 05 dias de auxíliodoença 

a partir de 03-08-2015 a 07-08-2015. 
Portaria do Diretor de Escola, de 5-8-2015 
EE " Morais Barros " 

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

10-06-2008 a: Nelvia Lucia Aguilar Serpa Vale, RG 20.275.580-0, 
PEB-I, SQC-II-QM, SE, 15 dias referente ao período de 07-11- 

2004 a 05-11-2009, Certidão 239/2009 - PULP 1109/0068/2009. 
EE Pedro de Mello 
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, ao 

interessado Érica Patrícia Correa, RG 29.975.852-7, PEB I, categoria 
“O”, classificado na EE Pedro de Mello, 15 dias de auxílio 

doença de 03-07 a 17-07-2015. 
EE Ademar Vieira Pisco 
Concedendo, nos termos do §3º do artigo 60 da Lei 8213 

de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto UCRH/ 
CAF – 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 ao 

interessado abaixo relacionado: 
Daniel Carlos Lupino, RG 48.206.643-X PEB II (aulas), classificado 

na EE Ademar Vieira Pisco, 15 dias de auxílio doença no 
período de 03-08-2015 a 17-08-2015. 
EE Com. Mário Dedini 



Autorizando o gozo imediato de Licença Prêmio nos 

termos dos Artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, “Nr” pela 
Lei 1048/08 de 10-06-2008 a Maria Stela Palu Basso, RG 

12.876.995 - 6, PEB-I-SQC-II-QM – SE em exercício na EE Com. 
Mário Dedini, 15 dias a partir de 26-08-2015 até 09-09-2015 

referente ao período de 02-10-2008 a 30-09-2013. 
Certidão 70/2014, PULP 090/0068/2009. 
EE Profª Maria de Lourdes Silveira Cosentino 

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, à 
interessada abaixo relacionado: 

Danielle Cristina Aguiar Barbosa, RG 41.649.952 – 1, PEB 
I, SQF-I – QM – SE, classificada na EE Profª Maria de Lourdes 
Silveira Cosentino, 04 dias de auxílio- doença a partir de 04-08- 

2015 a 07-08-2015. CID: H10. 
EE.Jose Abilio de Paula 

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, à interessada abaixo 
relacionada: 

Michelle Oliveira da Cunha, RG 32.892.441-6/SP, PEB II, 
SQF-I-QM-SE, classificada na EE.Jose Abilio de Paula,03 dias de 

auxílio-doença a partir de 03-08-2015 a 05-08-2015. 
Despacho do Diretor de Escola, de 5-8-2015 

EE Jardim Gilda 
Ato Decisório 560/2015 - Cassiane Aparecida Pereira da 
Silva Freitas, RG 20.660.980 - 2, PEB II, Cat O, acumula com 

Professora de Educação Infantil na Escola Municipal Professor 
Luiz de Siqueira junto a Prefeitura Municipal de Piracicaba. 

Acúmulo Legal. 
Ato Decisório 561/2015 - Valquiria Hillbruner de Oliveira, RG 

19.641.383 - 7, PEB II, CTD, acumula com PEB II, SQC-II-QM-SE 
classificada na EE Prof Manassés Ephrain Pereira, designada 
junto ao Programa de Ensino Integral na mesma Unidade Escolar. 

Acúmulo Legal. 
Retificação do D.O. de 30-7-2015 

Onde se lê: Concedendo, com fundamento no artigo 1º, 
da LC 1054/2008, 180 dias de Licença Adoção, a partir de 

20-07-2015, Thais Salles Lima de Mello, RG 29.753.380 - 0, 
Professor Educacao Basica II, SQC-II-QM, classificada na EE 
Jardim Botanico, 

no município de Piracicaba, Diretoria de Ensino de Piracicaba. 
Leia-se: Concedendo, com fundamento no artigo 1º, da LC 

1054/2008, 180 dias de Licença Adoção, a partir de 20-07-2015, 
Thais Salles Lima de Mello, RG 29.753.380 - 0, Professor Educacao 

Basica II, SQC-II-QM, classificada na EE Prof. José Martins 
de Toledo, designada na EE "Aroldo Donizetti Leite", Diretoria 
de Ensino de Piracicaba. 



 

Educação I 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
Portarias dos Dirigentes Regionais de Ensino, de 5-8-2015 

-Dir. Ens. Regiao de Piracicaba 
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 Educacao Basica I- 
-Pamela Priscila Gomes da Silva, RG 42915365, F/N=01-I, 

EE Manoel Dias de Almeida-Prof, CTD.423/2014, Pub 17-05- 
2014, Vig 03-08-2015 
-Professor Educacao Basica II- 

-Jose Alves do Nascimento, RG 13754080, F/N=01-I, 
EE Jardim dos Manacas, CTD.223/2014, Pub 27-02-2014, 

Vig 31-07-2015 


