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EXECUTIVO I 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 10-08-2015 
Ratificando a despesa no valor de R$ 1.040,50, em favor 
à empresa CENTENIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELIEPP 
- 2015CT00171, a despesa no valor de R$ 980,00, em favor 
à empresa DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SÃO PAULO DE 
PIRACICABA - LTDA - 2015CT00173, a despesa no valor de 
R$ 1.481,00, em favor à empresa SÃO JERONIMO DISTR. DE 
ALIMENTOS LTDA-ME - 2015CT00172, referente ao processo 
622/0068/2015, na modalidade de dispensa de licitação com 
fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 

COORDENADORIA DE GESTÃO 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
Capacitação 034/2015 
Portaria CGEB, de 10-8-2015 
Convocando os profissionais abaixo relacionados para a 
“Orientação Técnica Descentralizada do 3º Ciclo de Acompanhamento 
Formativo das escolas do Programa Ensino Integral”, nos 
termos do parágrafo único, artigo. 8º, da Resolução SE 58/2011, 
alterada pela Resolução SE 43, de 14-04-2012. 
Público Alvo: Supervisores de Ensino e PCNP responsáveis 
pelo acompanhamento das escolas do Programa Ensino Integral. 
Polo de Formação/ Diretoria de Ensino/Local/ Data e Horário 
Polo 5- Limeira, Piracicaba, São João da Boa Vista, Sumaré- 
Dias: 27 e 28-08-2015 
Local-: Diretoria de Ensino de Piracicaba, Rua João Sampaio, 
666 - São Dimas - Piracicaba- SP 
Horário: 8h30 as 17h30 
 
Portaria CGEB, de 10-8-2015 
Convocando os profissionais abaixo relacionados para as 
ações de formação continuada referentes a “Orientação Técnica 
Descentralizada do 3º Ciclo de Acompanhamento Formativo das 
escolas do Programa Ensino Integral”, nos termos do parágrafo 
único, artigo. 8º, da Resolução SE 58/2011, alterada pela Resolução 
SE 43, de 14-04-2012. 
Público Alvo: Supervisores de Ensino e PCNP responsáveis 
pela formação das equipes escolares das escolas do Programa 
Ensino Integral. 
Polo de Formação/ Diretorias de Ensino / Formadores 
Polo 5- 
Limeira- Heide Lambertucci, RG 8.811.282, Luiza Valentin, 
RG 08.359.858-3, Ligia Maria Muller Cesar, RG 17.765.971-3; 
Piracicaba- Adriana Cristina Pavan Fozanaro, RG 29175508- 
2, Fabiana Furlaneto de Oliveira, RG 16.441.149-5, Edivilson 
Cardoso Rafaeta, RG 26.747.445-3; 



São João da Boa Vista - Ana Laura Giacon Gabriel e Andrade, 
RG 10.376.008-8 
Sumaré- Jose Aparecido Vidal, RG 15.785.755-4, Maria Isabel 
Silva de Almeida, RG MG 2.978.822, Regina Márcia Soares. 
RG 11.864.024; Anthony Tanner RG 27.628.730; 
Dias: 12 e 13-08-2015 e 27 e 28-08-2015 
Local-: Diretoria de Ensino de Piracicaba, Rua João Sampaio, 
666 - São Dimas - Piracicaba- SP 
Horário: 8h30 as 17h30 
 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Comunicado 
Professor Mediador Escolar e Comunitário 
Edital de Credenciamento 2015 
O Dirigente Regional de Ensino torna pública a abertura 
de inscrição para docentes devidamente inscritos no Processo 
Anual de Atribuição de Classes/Aulas – 2015, interessados 
em exercer atribuições de PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR 
E COMUNITÁRIO, em Escolas jurisdicionadas à Diretoria de 
Ensino de Piracicaba, conforme disposto na Resolução SE – 07, 
de 19-01-2012 e na Instrução Conjunta CGEB/CGRH, de 03-02- 
2012, quais sejam: 
1- DA DATA, LOCAL E HORÁRIO DO CREDENCIAMENTO: 
- DATA: 10-08-2015 até 19-08-2015 
- LOCAL: Diretoria Regional de Ensino de Piracicaba– Rua 
João Sampaio, 666 – São Dimas (Plantão da Supervisão). 
- HORÁRIO: das 8h às 18h. 
2-DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA O CREDENCIAMENTO: 
De acordo com o disposto no artigo 2º da Resolução 
SE – 07, de 19-01-2012, poderão inscrever-se para participar 
da seleção referente ao desempenho das atribuições de Professor 
Mediador Escolar e Comunitário, os docentes abaixo 
relacionados: 
I - titular de cargo docente da disciplina de Psicologia, que 
se encontre na condição de adido, classificado na própria escola, 
sem descaracterizar essa condição; 
II - titular de cargo docente da disciplina de Psicologia, que 
se encontre na condição de adido, classificado em outra unidade 
escolar da mesma Diretoria de Ensino, sem descaracterizar essa 
condição; 
III - titular de cargo docente de qualquer disciplina, que se 
encontre na condição de adido, classificado na própria escola, 
sem descaracterizar essa condição; 
IV - titular de cargo docente de qualquer disciplina, que se 
encontre na condição de adido, classificado em outra unidade 
escolar da mesma Diretoria de Ensino, sem descaracterizar essa 
condição; 
V - docente readaptado em exercício na escola, que seja 
detentor de perfil adequado à natureza das atribuições de Professor 
Mediador Escolar e Comunitário e que apresente histórico 



de bom relacionamento com alunos e com a comunidade, verificada 
a compatibilidade do seu rol de atribuições, estabelecido 
pela Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde - CAAS; 
VI - titular de cargo docente, classificado preferencialmente 
na própria escola, ao qual se venha atribuindo, por mais de um 
ano letivo, somente a carga horária correspondente à Jornada 
Reduzida de Trabalho docente; 
VII - docente ocupante de função-atividade, abrangido pelo 
disposto no § 2º do artigo 2º da Lei Complementar 1.010/2007 
(categoria F). 
a) da própria escola; 
b) de outra unidade escolar, da mesma Diretoria de Ensino; 
Observação: Interessados incluídos na Categoria “O” e candidatos 
à contratação NÃO poderão desempenhar as atribuições 
de Professor Mediador Escolar e Comunitário, conforme disposto 
na legislação vigente. 
3-DA DOCUMENTAÇÃO: 
Para efetivar sua inscrição, o candidato deverá apresentar 
na Diretoria de Ensino os seguintes documentos (em um envelope 
com identificação): 
a) Carta de motivação em que apresente exposição sucinta 
das razões pelas quais opta por exercer as funções de Professor 
Mediador Escolar e Comunitário, considerando as atribuições 
elencadas nos incisos I a VI do artigo 7º da Resolução SE 19, de 
12-02-2010, com a redação dada pelo artigo 10 da Resolução 
SE – 07, de 19-01-2012; 
b) Certificados de cursos ou comprovação de prévia participação 
em ações ou projetos relacionados aos temas afetos 
à Proteção Escolar, tais como mediação de conflitos, Justiça 
Restaurativa, bullying, articulação comunitária, entre outros; 
c) Xérox do RG e do CPF; 
d) Currículo sucinto de suas experiências profissionais; 
e) Xérox da consulta (PRODESP – opção 3.1) sobre a 
categoria em que encontra-se incluído e da opção realizada, 
por ocasião de sua inscrição, para trabalhar especificamente no 
projeto de mediação escolar (retirar na escola onde tem sede de 
controle de frequência). 
4-DA ENTREVISTA INDIVIDUAL: 
Os candidatos que efetivarem seu credenciamento serão 
submetidos à entrevista com os responsáveis pela Gestão 
Regional do Sistema de Proteção Escolar, em data previamente 
agendada pelo Gestor do Programa 
 
COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
Comunicado 
Processo de Promoção / 2015 
Quadro de Apoio Escolar - Qae 
Edital de Abertura de Inscrição para Prova 
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos 
Humanos, da Secretaria de Estado da Educação, nos termos da 



Lei Complementar 1.144, de 11-07-2011, regulamentada pelo 
Decreto 58.648, de 03-12-2012, torna pública a abertura de 
inscrição para prova - Processo de Promoção, dos integrantes do 
Quadro de Apoio Escolar, mediante as condições estabelecidas 
nas Instruções Especiais, parte integrante deste edital. 
CAPITULO I – INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
1. Promoção é a passagem do servidor da faixa em que seu 
cargo ou função-atividade se encontra para a faixa imediatamente 
superior, mantido o nível de enquadramento, devido a 
aquisição de competências adicionais às exigidas para ingresso 
no cargo de que é titular ou função-atividade de que é ocupante. 
1.1. Aquisição de competências será aferida mediante 
avaliação. 
2. O concurso de promoção é destinado aos servidores 
abrangidos pela Lei Complementar 1.144, de 11-07-2011, titulares 
de cargos ou ocupantes de funções-atividades das classes 
abaixo relacionadas: 
2.1. Agente de Serviços Escolares; 
2.2. Agente de Organização Escolar; 
2.3. Secretário de Escola. 
3. Os servidores públicos aprovados no presente processo 
passarão da faixa 1 para a faixa 2, nos termos da Lei Complementar 
1.144 de 11-07-2011. 
CAPITULO II – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA 
PROVA E CONCORRER À PROMOÇÃO DA FAIXA 1 PARA FAIXA 
2. 
1. A participação da prova está condicionada ao atendimento 
dos requisitos a seguir relacionados: 
1.1. Encontrar-se enquadrado na faixa 1; 
1.2. Ser titular de cargo efetivo ou servidor abrigado pelo 
§ 2º, do artigo 2º, da LC 1.010/2007, em uma das seguintes 
classes: 
I - Agente de Serviços Escolares; 
II - Agente de Organização Escolar; 
III - Secretário de Escola. 
1.3. Contar, no mínimo, com 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício na FAIXA em que o cargo ou função-atividade estiver 
enquadrado; 
1.4. Possuir: 
1.4.1. Certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente, 
para os integrantes da classe de Agente de Serviços 
Escolares e Agente de Organização Escolar; 
1.4.2. Diploma de graduação em curso de nível superior, 
para os integrantes da classe de Secretário de Escola. 
1.4.3. Não serão aceitos diplomas de pós-graduação “lato 
sensu” em substituição ao diploma de graduação; 
1.4.4. Poderão ser aceitos títulos de pós-graduação “stricto 
sensu” em substituição ao diploma de graduação 
1.4.5. Para fins de comprovação da formação de que 
tratam o subitem 1.4.2. e o subitem 1.4.4 deste capítulo serão 



considerados única e exclusivamente os diplomas de graduação 
em curso de nível superior e de pós-graduação “stricto sensu” 
devidamente registrados pelos órgãos competentes. 
1.5. Não estar afastado nos termos do artigo 202 da Lei 
10.261, de 28-10-1968, na data de publicação deste edital. 
1.6. Não ter sido punido com as penas de repreensão e 
suspensão nos últimos 24 (vinte e quatro) meses contados a 
partir da data de publicação deste Edital de Abertura do Concurso 
de Promoção. 
CAPITULO III – DAS INSCRIÇÕES 
1. A inscrição do servidor no concurso de promoção implicará 
o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá 
alegar desconhecimento. 
2. A inscrição ocorrerá no período de 17-08-2015 a 28-08- 
2015, iniciando-se às 12h do dia 17-08-2015 e encerrando-se às 
19h do dia 28-08-2015, horário de Brasília. 
3. O candidato deverá inscrever-se através do endereço eletrônico 
http://drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet/, seguir todos 
os passos para se cadastrar no sistema GDAE, após acessar o 
item “Promoção QAE”, confirmar os dados constantes da Ficha 
de Inscrição on-line; 
4. Serão utilizados para inscrição os dados constantes no 
Sistema de Cadastro Funcional da Secretaria da Educação. 
4.1. A apuração dos requisitos necessários à inscrição será 
obtida no Cadastro Funcional e de Frequência, estando o candidato 
isento de apresentação de qualquer documento, exceto os 
de habilitação previstos no item 1.4 do capítulo II; 
4.2. O candidato digitará o login e senha, e terá disponibilizada 
a ficha Personalizada contendo dados pessoais, funcionais 
e a informação se atende os requisitos legais para que possa 
concretizar sua inscrição; 
4.2.1. Se o candidato detectar que há erros relacionados a 
dados pessoais, funcionais ou de pontuação, na ficha de inscrição 
deverá solicitar, ao CRH da Diretoria de Ensino, acertos antes 
de concretizar a inscrição. 
4.2.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito 
à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. 
4.3. O candidato pertencente ao cargo ou função-atividade 
de Agente de Organização Escolar deverá optar, obrigatoriamente, 
no momento de sua inscrição, por uma das duas áreas na 
qual pretende ser avaliado, dentre as relacionadas nos subitens 
4.2.1 e 4.2.2 do Capítulo V – Da Avaliação de Competências. 
4.4. Confirmada inscrição, será gerado o protocolo de comprovante 
de participação do certame. 
5. A Secretaria de Estado da Educação não se responsabiliza 
por solicitação de inscrição não recebida por motivos de inconsistência 
de dados, de ordem técnica dos computadores, falhas 
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação 
bem como outros fatores que impossibilitem a transferência 



de dados. 
6. O descumprimento das instruções para inscrição implicará 
a não efetivação da mesma. 
7. As inscrições para a Prova de Promoção 2016 serão efetuadas 
no período descritos no item 2 deste Capítulo, não havendo 
previsão para reabertura e/ou definição de novo período. 
8. O candidato com deficiência que necessitar de condição 
especial para realização da prova poderá solicitá-la no período 
previsto no item 2, do capítulo III, deste Edital, desde que conste 
no protocolo de inscrição – via internet – que o candidato tenha 
declarado que se encontre nessa condição, especificando o tipo 
e o grau da deficiência. 
8.1. As informações relativas à deficiência do candidato 
serão obtidas do cadastro Funcional, desde que devidamente 
atualizado pela unidade de classificação. 
8.2. Se o candidato detectar que há erros relacionados a 
dados pessoais, funcionais ou de pontuação, na ficha de inscrição 
deverá solicitar acertos antes de concretizar a inscrição. 
9. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à 
análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. 
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição 
conforme as instruções contidas neste Edital não poderá impetrar 
recurso em favor de sua condição. 
CAPITULO V - DA AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
1. Para fins do concurso de promoção, entende-se por competências 
o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
que o servidor possui e utiliza nas atividades desenvolvidas no 
ambiente de trabalho. 
2. A prova será realizada por entidade contratada nos 
termos da lei. 
3. As provas serão realizadas no mês de Outubro de 2015, 
sendo que o dia e horários serão confirmados em Edital de 
Convocação. 
4. A aferição de competências será feita mediante avaliação 
formal, denominada avaliação de competências, que utilizará 
critérios únicos e objetivos, de acordo com a bibliografia estabelecida 
na Portaria CGRH-3, de 8-11-2013, publicada em 
12-11-2013, retificada no D.O. de 03-12-2013, conforme segue: 
4.1. A prova para Agente de Serviços Escolares versará 
sobre Gestão da Merenda, da Limpeza e da Conservação. 
4.2. Para a prova do Agente de Organização Escolar, o 
servidor deverá optar por uma das áreas, dentre as abaixo relacionadas, 
na qual deseja ser avaliado: 
4.2.1. Área de Gestão de Atendimento aos Alunos; ou 
4.2.2. Área de Gestão Estratégica de Pessoas e de Recursos 
Humanos. 
4.3. A prova para Secretário de Escola versará sobre Gestão 
Estratégica de Pessoas e de Recursos Humanos. 
5. A prova para Agente de Serviços Escolares, Agente de 
Organização Escolar e Secretário de Escola será constituída de 



duas partes, sendo: 
5.1. Primeira Parte Objetiva, avaliada de 0 (zero) a 100 
(cem) pontos, composta de questões de múltipla escolha (5 
alternativas), sobre formação específica por cargo; 
5.2. Segunda Parte Dissertativa, versará sobre as atribuições 
previstas no artigo 4º da Lei Complementar 1.144/2011, por 
cargo, avaliada de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
5.2.1. A Segunda parte da prova (dissertativa) será corrigida 
para todos os candidatos. 
6. A prova por classe versará sobre a aquisição de competências 
adicionais às exigidas para ingresso no cargo de que é 
titular ou função-atividade de que é ocupante, e o conteúdo 
consta na Portaria CGRH-3, de 8-11-2013, publicada em 12-11- 
2013, retificada no D.O. de 03-12-2013. 
7. A apuração do resultado da prova objetiva será efetuada 
por processamento eletrônico. 
8. As notas das provas objetiva e dissertativa serão somadas, 
obtendo-se a média aritmética do desempenho do candidato, 
que será considerada como nota final na prova. 
9. A classificação dos aprovados será efetuada através da 
curva de Gauss, que utilizará para a classificação a nota final 
do candidato. 
10. Para a definição da nota mínima exigida, será utilizado 
o escore padronizado com média igual a 50 (cinquenta) e desvio 
padrão igual a 10 (dez). Esta padronização da nota de cada 
candidato tem por finalidade avaliar o desempenho do mesmo 
em relação aos demais servidores participantes do certame. 
10.1. Da nota final do candidato na prova, será subtraída 
a nota obtida da média do grupo, dividindo essa diferença pelo 
desvio padrão da prova, multiplicando o resultado por 10 (dez) e 
somando 50 (cinquenta), por meio da seguinte Formula: 
EP = [ (A-X) / S ].10 +50 
EP = escore padronizado 
A = escore bruto (nota final do candidato) 
X = média do grupo (a média das notas finais dos candidatos 
submetidos à prova). 
S = desvio padrão (índice de variação entre a nota final da 
prova do candidato em relação a média do grupo) 
10.2. A média do grupo e o desvio padrão serão publicados 
juntamente com o resultado das provas para que o candidato 
possa calcular sua nota padronizada. 
10.3. Será considerado Aprovado o candidato que obtiver, 
no mínimo, a nota padronizada de 50 (cinquenta) pontos. 
11. O candidato que deixar de realizar a prova, será desclassificado 
e automaticamente excluído do processo de promoção. 
12. As orientações complementares sobre a realização 
das provas serão objeto de novo edital a ser publicado oportunamente. 
13. A promoção do servidor, que for aprovado no processo 
avaliatório, far-se-á por ato específico do Secretário de Estado da 
Educação, e produzirá efeitos a partir de 01-01-2016 



14. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos 
omissos e em caso de dúvidas serão resolvidas por esta Coordenadoria 
de Gestão de Recursos Humanos. 
 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 10-8-2015 
Cessando, a partir de 03-08-2015 os efeitos da Portaria 
publicada em 07-02-2015, na parte em que designou a docente 
Aline Fernanda de Oliveira Santos, DI: 1, RG 32892883, SQC-IIQM, 
classificada na EE Profº Jethro Vaz de Toledo, em Piracicaba, 
Diretoria de Ensino de Região de Piracicaba, para o exercício de 
atividades docentes, em Regime de Dedicação Plena e Integral, 
na Escola Estadual do Programa Ensino Integral Profº Jose de 
Mello Moraes, em Piracicaba, Diretoria de Ensino - Região de 
Piracicaba. 
Cessando, a partir de 08-08-2015 os efeitos da Portaria 
publicada em 06-03-2013, na parte em que designou a docente 
Cecilia Maria Bidia Olmedo, DI: 1, RG 7163666-3, SQC-II-QM, 
classificada na EE Drº Samuel de Castro Neves, 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 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 Dom Aniger Francisco de 
Maria Melillo, em Piracicaba, a partir de 04-08-2015, a docente 
Giovana Batista de Jesus, RG 27033303, DI 1, Professor Educação 
Básica II, SQF-I-QM, classificado na EE Edson Rontani, em 
Piracicaba, Diretoria de Ensino-Região de Piracicaba, fazendo 
jus à Jornada fazendo jus à carga horária de 40 horas semanais 
de trabalho. 
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, no período 
de 10-08-2015 a 08-09-2015, fazendo jus a 40 horas semanais, 
o docente Erique Marcelo Nardo, RG 16662043 – PEBII, SQCII- 
QM-SE, classificada na EE Comendador Luciano Guidotti, em 
Piracicaba, Diretoria de Ensino Região de Piracicaba, para exercer 
as funções na mesma unidade escolar, no impedimento de 
Fernanda Medinilla Machado Antunes, RG 34725746, em virtude 
de substituição de Diretor de Escola. 
Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, 
de 10-8-2015 
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 Profa. Maria de Lourdes da Silveira Cosentino 
Lorival Junior Toninho Pattini, RG 21.772.421, Professor 
Educação Básica II, SQC-II-QM, PULP 1314/0068/2005, Certidão 
154/2015, período 29-06-2010 a 27-06-2015. 
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 Dr. Luiz Gonzaga de Campos Toledo 
Marta Aparecida de Oliveira, RG 12.203.361-9, Auxiliar 
de Serviços Gerais, SQF-I-QSE, PULP 766/0068/2012, Certidão 
153/2015, período 22-07-2010 a 20-07-2015. 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 10-8-2015 
Retificando D.O. de 05-09-2008, em que aposentou Zélia 
Monica Zanin La Rocca, RG 12548214, Auxiliar de Serviços 
Gerais, SQF-II-QSE-SE, da EE Profª Maria de Lourdes Silveira 
Cosentino, em Piracicaba, em virtude de Decisão Judicial e como 
determina a Obrigação de Fazer, constante do Processo Judicial 
0002287-58.2011.8.26.0451 – 12ª Câmara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, encabeçada por Zélia Monica 
Zanin La Rocca, a interessada faz jus a “recálculo do quinquênio 
sobre o salário base e as vantagens efetivamente recebidas, com 
exceção das eventuais e do valor correspondente à sexta-parte”. 
Retificando D.O. de 30-10-2009, em que aposentou Maria 
Stela Assini, RG 7.892.769, Professor Educação Básica II, SQF-IQM- 
SE, da EE Prof. Pedro Crem Filho, em Charqueada, em virtude 
de Decisão Judicial e como determina a Obrigação de Fazer, 
constante do Processo Judicial 0030679-42.2010.8.26.0451 – 
10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, encabeçada por Maria Stela Assini, a interessada faz jus 
a “recálculo da sexta-parte sobre integralidade de seus vencimentos, 
com exceção das verbas eventuais e das vantagens 
que tenham a sexta-parte em sua base de cálculo, bem como 
a obrigação de fazer incidir o benefício do quinquênio sobre 
os vencimentos integrais, com exceção das verbas eventuais e 
daquelas que tenham o quinquênio em sua base de cálculo, 
como a sexta-parte”. 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portaria do Diretor de Escola, de 10-8-2015 
EE Profª Maria de Lourdes Silveira Cosentino 
Autorizando fruição de Licença Prêmio nos termos dos 
artigos 209 e 213 da Lei 10.261/68, com redação alterada 
pela LC 857/99, a Aparecida de Fátima Pinho de Freitas RG 
13.269.543, Agente de Serviços Escolares, SQC-III-QAE-SE, 120 
dias, sendo 30 dias referente ao período de 18-08-2002 a 16-08- 



2007 – Certidão 176/2007 e 60 dias referente ao período 18-07- 
2007 a 14-08-2012 – Certidão 17/2013, PULP 1162/0068/2007. 
EE”Prof. José Martins de Toledo” 
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: 
Sandra Cristina dos Santos, RG 25.591.018, PEB II, SQF-IQM- 
SE, classificada na EE”Prof. José Martins de Toledo”, 02 dias 
de auxílio-doença a partir de 06-08-2015 a 07-08-2015. 
EE “Prof. Hélio Nehring” 
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 funcionária Vanessa Paes 
Luiz Ribeiro, RG 41.704.020-9, Professor de Educação Básica II, 
SQF-I-QM, classificada na EE “Prof. Hélio Nehring”, 15 dias de 
auxílio-doença a partir de 03-08-2015 até 17-08-2015. 
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: Maria Jose Meneghini, RG 19.376.638, Professor 
De Educação Básica I, II, SQC-II-QM, 15 Dias Referente ao 
Período de 05-10-1988 A 03-10-1993, Certidão 048/94 - PULP 
201/0068/2014. 
EE Bairro Santo Antonio 
Concedendo, nos Termos do Parágrafo 3º Do Artigo 60 
Da Lei 8.213 De 24-07-1991, Combinando com o Cominicado 
Conjunto UCRH/CAF – 1, de 21-11-2008, Publicado no D.O. De 
29-11-2008, o Interessado Abaixo Relacionado: Leila Mara de 
Assis, RG 27.757.335-3/SP, PEB II, SQF-I-QSE-SE, Classificado na 
EE Bairro Santo Antonio, 02 Dias de Auxílio - Doença a partir de 
06-08-2015 A 07-08-2015. 
Despacho do Diretor de Escola, de 10-8-2015 
EE Prof Jose Romao 
Ato Decisório 563/2015 - Claudia Dias Pimentel, RG 
19.124.285, PEB II, SQC-II-QM-SE, classificada na EE Felipe 
Cardoso, afastada pelo art. 22 na EE Prof. José Romão, em 
Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba, acumula 
com PEB II, CTD, junto a EE Prof. José Romão. Acúmulo Legal. 
 
 


