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DECRETO Nº 61.435,
DE 18 DE AGOSTO DE 2015
Determina a inserção, no Portal da Transparência Estadual, dos dados que especifica
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Os representantes da Fazenda do Estado junto às empresas por esta
controlada adotarão as providências necessárias à inclusão, no Portal da
Transparência Estadual (www.transparencia.
sp.gov.br), instituído pelo Decreto nº 57.500, de 8 de novembro de 2011, de todos
os dados alusivos à retribuição global de seu pessoal, incluídos os membros da
Diretoria e dos Conselhos de Administração e Fiscal.
§ 1º - Para o fim de que trata o “caput” deste artigo, serão consideradas todas as
quantias recebidas pelo agente público, inclusive as destituídas de natureza
remuneratória.
§ 2º – O Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, da Secretaria da
Fazenda, prestará o apoio técnico necessário à adoção da providência de que trata
o “caput” deste artigo.
Artigo 2º - O Secretário de Governo poderá expedir normas complementares
visando ao cumprimento do disposto neste decreto.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 18 de agosto de 2015.
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Educação
GABINETE DO SECRETÁRIO
Resolução SE-41, de 18-8-2015
Dispõe sobre a aplicação de provas relativas ao Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar
do Estado de São Paulo – Saresp/2015
O Secretário da Educação, com fundamento no que dispõe o Decreto 61.307, de
15-06-2015, à vista do que lhe representaram as Coordenadorias de Gestão da
Educação Básica – CGEB e de Informação, Monitoramento e Avaliação
Educacional – CIMA, e considerando que:
- o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo SARESP,
como instrumento de avaliação externa das unidades escolares de diferentes redes
de ensino paulistas, oferece indicadores de extrema relevância para subsidiar a
tomada de decisões dos educadores que nelas atuam;
- esse instrumento de avaliação externa em nível estadual viabiliza, para cada rede
de ensino paulista, a possibilidade de análise comparativa dos resultados da
aplicação das provas do SARESP e daqueles obtidos por meio de avaliações
nacionais, como as do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
– SAEB, em especial a Avaliação Nacional da Educação Básica –ANEB e a
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – ANRESC/Prova Brasil;
- os resultados do SARESP, por integrarem o IDESP – Índice de Desenvolvimento
da Educação do Estado de São Paulo, constituem-se, para cada unidade escolar,
importante indicador da qualidade do ensino oferecido, resolve:
Artigo 1º – A avaliação do SARESP deverá se realizar nos dias 24 e 25-11-2015,
com a participação de:
I - todas as escolas da rede de ensino da Secretaria da
Educação, em caráter obrigatório, abrangendo os alunos matriculados no 3º, 5º, 7º
e 9º anos do ensino fundamental e na 3ª série do ensino médio;

II – todas as escolas das redes municipais, da rede de ensino do Centro Estadual de
Educação Tecnológica “Paula Souza” - CEETEPS, da rede de ensino do Serviço
Social da Indústria - SESI, e outras escolas estaduais não administradas pela
Secretaria da Educação, bem como as escolas particulares que aderirem à
avaliação, abrangendo, em qualquer dos casos, os alunos matriculados nessas
escolas, nos anos/série indicados no inciso I deste artigo.
§ 1º - Para poderem participar da avaliação do SARESP, as escolas, a que se refere
o inciso II deste artigo, devem possuir, no mínimo, 18 (dezoito) alunos por
ano/série a serem avaliados. § 2º - A avaliação do SARESP será aplicada de forma
censitária, abrangendo a totalidade dos alunos do ensino regular, de todos os turnos
das classes/séries/anos das escolas envolvidas, exceto os alunos do 7º ano do
ensino fundamental da rede ensino da Secretaria da Educação, para os quais a
aplicação dar-se-á por amostragem.
§ 3º - O público-alvo do SARESP-2015 será considerado com base nos dados
constantes do Sistema de Cadastro de Alunos – DEINF/CIMA/SE, atualizados,
pelas próprias escolas, até o dia 31-08-2015.
Artigo 2º – A participação, na avaliação do SARESP, das escolas paulistas, a que
se refere o inciso II do artigo 1º, será viabilizada com o acatamento das condições
de adesão e com observância das normas e critérios estabelecidos nesta resolução.
§ 1º - A adesão das escolas das redes municipais e das escolas particulares dar-se-á
mediante manifestação de interesse, por meio de preenchimento do Formulário de
Adesão, disponível no site da Secretaria da Educação (no link SARESP-2015),
observado o cronograma e os procedimentos constantes do Anexo I que integra
esta resolução.
§ 2º - A adesão das escolas do Serviço Social da Indústria – SESI, das escolas do
Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS e das
demais escolas estaduais não administradas pela Secretaria da Educação dar-se-á
por meio de manifestação de interesse, exarada em ofício dirigido à Coordenadoria
de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA/SE, observado
o cronograma e os procedimentos constantes do Anexo I que integra esta
resolução.
§ 3º - Nas redes municipais, a Secretaria Municipal de Educação assumirá as
despesas referentes à participação de suas escolas, mediante contrato a ser firmado
com a instituição prestadora de serviço, cujo valor será calculado de acordo com
o número de alunos a serem avaliados, multiplicado pelo valor custo-aluno
referente ao SARESP-2015.
§ 4º – Na rede particular de ensino e na rede SESI, em atenção ao que dispõe a
Deliberação CEE 84/2009, a entidade mantenedora da escola, assumirá as
despesas referentes à participação, mediante contrato a ser firmado com a
instituição prestadora de serviço, cujo valor será calculado de acordo com o
número de alunos a serem avaliados, multiplicado pelo valor custo-aluno referente
ao SARESP-2015.
§ 5º - Na rede de ensino do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula
Souza” – CEETEPS, a participação se efetivará com a autarquia assumindo as
despesas referentes à participação das escolas, mediante contrato a ser firmado com
a instituição prestadora de serviço, cujo valor será calculado de acordo com o
número de alunos a serem avaliados, multiplicado pelo valor custo-aluno referente
ao SARESP-2015.
§ 6º - Aplica-se às demais escolas estaduais, não administradas pela Secretaria da
Educação, o disposto no § 5º deste artigo.

Artigo 3º – No caso das escolas estaduais da rede de ensino da Secretaria da
Educação, a avaliação do SARESP abrangerá não apenas os alunos das classes de
ensino regular, mas também os das classes de recuperação intensiva de ciclo e de
recuperação contínua e intensiva.
§ 1º – Os alunos dos anos/séries envolvidos realizarão as provas na escola, nas
classes e nos turnos (manhã, tarde e noite) que vêm frequentando no ano em curso.
§ 2º – Nos dias de realização das provas, as escolas deverão garantir o
funcionamento regular das classes de alunos dos anos/séries e modalidades de
ensino que não serão avaliados no SARESP-2015.
Artigo 4º – A avaliação do SARESP visa a aferir, relativamente aos alunos
avaliados, o domínio das competências e habilidades básicas previstas para o
término de cada ano/série e consistirá da aplicação de provas de Língua
Portuguesa e de Matemática.
§ 1º - As provas serão elaboradas tendo por base as orientações expressas no
documento “Matrizes de Referência para a Avaliação”, disponível no site da
Secretaria da Educação (no link SARESP-2015), no qual estão descritas as
habilidades, os conteúdos e as competências a serem avaliadas em cada disciplina e
em cada ano/série.
§ 2º – As provas serão constituídas na seguinte conformidade:
1 - para o 3º ano do ensino fundamental, predominantemente, de itens de resposta
construída;
2 – para o 5º, 7º e 9º anos do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio, de
itens de múltipla escolha.
§ 3º – Serão aplicados diferentes tipos de cadernos de prova para cada ano/série e
respectivas disciplinas.
§ 4º – Haverá elaboração de provas em escrita braile e de provas com texto em
versão ampliada, por disciplina e por ano/série, conforme haja necessidade de
atendimento a alunos que apresentem deficiência visual, de acordo com dados
constantes do Sistema de Cadastro de Alunos – DEINF/CIMA/SE.
Artigo 5º – Para realização das provas, deverão ser observados:
I – o cronograma constante do Anexo II que integra a presente resolução;
II – o horário regular de início das aulas adotado por cada escola, conforme consta
do Anexo III, que integra esta resolução;
III – o tempo de 2 (duas) horas para realização da prova pelos alunos, com
acréscimo de 1 (uma) hora para alunos com deficiência, observado o período de
permanência obrigatória na sala de, no mínimo, 1(uma) hora e 30 (trinta) minutos.
Artigo 6º - As provas serão aplicadas na seguinte conformidade:
I – nas classes de 3º ano do ensino fundamental, por professores de 1º, de 2º ou de
3º ano do ensino fundamental, da própria escola, em turmas diversas daquelas nas
quais lecionam;
II – nas classes dos demais anos/séries do ensino fundamental e do ensino médio,
por professores de outras escolas, observado o Plano de Aplicação das Provas,
elaborado pelas Diretorias de Ensino.
§ 1º – Os professores aplicadores de provas, de que trata o inciso II deste artigo,
quando pertencentes às redes estaduais ou municipais, serão convocados pelas
respectivas autoridades educacionais de competência, mediante ato de convocação
que deverá conter a indicação da unidade escolar em que cada um irá atuar.
§ 2º – No caso de escolas de redes municipais ou da rede particular e escolas
estaduais não administradas pela Secretaria da Educação que não tenham

possibilidade de atender ao disposto no inciso II deste artigo, as provas serão
aplicadas por professores da própria escola, observando-se que, para cada
aplicador, a turma/ano/série seja diferente daquela(s) em que ele lecione e,
preferencialmente, que ministre aulas de disciplina diversa daquela(s) que se
encontre(m) em avaliação.
Artigo 7º – O processo da aplicação das provas nas escolas será acompanhado, em
cada turno, por:
I – representantes dos pais de alunos ou seus responsáveis, sob a coordenação do
diretor da unidade escolar;
II – fiscais externos, disponibilizados pela instituição prestadora de serviço
contratada, que terão a responsabilidade de zelar pela licitude e transparência do
processo.
Artigo 8º – São requisitos para atuação como professor aplicador:
I - ter vínculo empregatício na rede de ensino em que atuará e estar no exercício da
docência;
II - participar dos treinamentos oferecidos pela escola/Diretoria de Ensino ou pela
Secretaria Municipal de Educação, de acordo com sua vinculação.
Parágrafo único – O professor aplicador deverá permanecer na unidade escolar
durante todo o turno de realização das provas referente à sua turma de aplicação.
Artigo 9º – O professor aplicador, em atuação na turma que lhe for indicada,
deverá:
I - cumprir todas as normas e procedimentos constantes do Manual do Aplicador,
do vídeo instrucional do SARESP e dos treinamentos;
II - zelar pela segurança e sigilo dos cadernos de provas e folhas de respostas,
procedendo ao seu recebimento e entrega em envelopes lacrados e não permitindo
seu manuseio por qualquer pessoa que não o próprio aluno;
III - manter na sala, a partir do início da prova, a presença exclusiva dos alunos da
turma avaliada, salvo nos casos de comprovada exigência da presença de pessoa(s)
autorizada(s) para fornecer apoio específico a aluno(s) com necessidades
educacionais especiais.
Parágrafo único – Os instrumentos de divulgação e orientação a serem utilizados
pelas redes de ensino no SARESP-2015, tais como o Manual de Orientação, o
Manual do Aplicador e mesmo o vídeo instrucional, a que se refere o inciso I deste
artigo, estarão disponibilizados nas Diretorias de Ensino, nas Secretarias
Municipais de Educação e nos meios eletrônicos, a serem oportunamente
divulgados.
Artigo 10 – O diretor da unidade escolar deverá:
I – informar os alunos, a equipe escolar e a comunidade sobre a necessidade e a
importância da participação dos discentes na avaliação do SARESP;
II – divulgar aos alunos, à equipe escolar e à comunidade, as condições, datas e
horários de realização das provas, cuidando do cumprimento dos procedimentos
formais;
III - organizar a escola para a aplicação das provas nos dias previstos no Anexo II
da presente resolução, informando à comunidade sobre a interrupção do
atendimento ao público em geral nos dias das provas;
IV – assegurar a presença, nos dias das provas, de todos os alunos dos anos/séries
que serão avaliados;
V – indicar, em consenso com o Conselho de Escola, para cada turno de avaliação,
5 (cinco) representantes dos pais ou responsáveis de alunos participantes da

avaliação, para o acompanhamento previsto no inciso I do artigo 7º desta
resolução;
VI - indicar os professores de sua escola que poderão atuar como aplicadores em
outras unidades escolares, de acordo com a demanda estabelecida pela Diretoria de
Ensino;
VII – informar os professores aplicadores de sua escola sobre o local em que
atuarão nos dias das provas, conforme o Plano de Aplicação elaborado pela
Diretoria de Ensino;
VIII – orientar os professores de sua escola, que atuarão como aplicadores, sobre os
procedimentos a serem adotados nos dias das provas, que se encontram
explicitados nos manuais de orientação e de aplicação e no vídeo instrucional do
SARESP;
IX – organizar, com antecedência, o processo de aplicação das provas em sua
unidade escolar, em conformidade com o disposto no artigo 6º desta resolução;
X – nos dias das provas, receber os fiscais externos, de que trata o inciso II do artigo
7º desta resolução, bem como os professores aplicadores, encaminhando-os às
turmas de alunos em que irão atuar;
XI - juntamente com os fiscais externos, em horário antecedente ao de aplicação
das provas e em cada turno de aplicação, reiterar, para os professores aplicadores,
as orientações específicas fornecidas nos manuais e no vídeo instrucional do
SARESP;
XII - garantir, a partir do início das provas, em cada sala de aplicação, a presença
exclusiva do respectivo professor aplicador, salvo nas salas em que se comprove a
exigência da presença de profissional, ou pessoa autorizada, para fornecer apoio
específico a alunos com necessidades educacionais especiais;
XIII – retirar e entregar os materiais de aplicação, em embalagens devidamente
lacradas, na Diretoria de Ensino ou nos polos das Secretarias Municipais de
Educação, conforme o caso, seguindo rigorosamente o cronograma de atividades
estabelecido para o SARESP-2015;
XIV - garantir a segurança, sigilo e inviolabilidade dos cadernos de provas e das
folhas de respostas, a partir de sua retirada e durante a guarda, distribuição e
recolhimento, até a sua devolução;
XV - atestar no Sistema Integrado do SARESP – SIS, a atuação dos fiscais e dos
professores aplicadores, nos dois dias das provas, e responder ao Questionário de
Acompanhamento e Controle da Aplicação.
Artigo 11 – O Dirigente Regional de Ensino, para efeito do que dispõe esta
resolução, deverá:
I – designar 2 (dois) Supervisores de Ensino, para acompanhamento das atividades
do processo avaliativo, indicando um deles para responder pela função de
Coordenador de Avaliação da Diretoria de Ensino;
II – zelar pelo cumprimento das normas e orientações referentes ao processo
avaliativo;
III – divulgar, para os diretores das escolas, as datas e os procedimentos aplicáveis à
avaliação, ressaltando a necessidade e a importância da participação, nos dias das
provas, de todos os alunos dos anos/séries a serem avaliados;
IV – garantir o sigilo absoluto das informações contidas nos cadernos de provas,
determinando a adoção de medidas de segurança nas etapas de acondicionamento,
distribuição e recolhimento dos materiais de aplicação;

V – informar aos diretores das escolas sobre a presença dos fiscais especialmente
contratados, responsáveis por acompanhar a aplicação das provas nas escolas,
conforme previsto no inciso II do artigo 7º desta resolução;
VI – organizar plantão para esclarecimento de dúvidas, na Diretoria de Ensino, nos
dias de aplicação das provas;
VII – convocar, nos termos da legislação pertinente, os supervisores de ensino para
acompanharem e atestarem a realização do treinamento dos aplicadores nas escolas
de seu setor de trabalho;
VIII – dar suporte aos representantes de municípios, de escolas particulares e de
escolas estaduais não administradas pela Secretaria da Educação, para
supervisionarem todo o processo avaliativo e orientarem suas equipes escolares na
aplicação dos procedimentos de avaliação estabelecidos para o SARESP-2015;
IX – convocar, conforme Plano de Aplicação das Provas, elaborado pela Diretoria
de Ensino e nos termos da legislação pertinente, os professores aplicadores das
provas dos alunos das escolas estaduais, de que trata o inciso II do artigo 6º desta
resolução; e
X – decidir sobre casos não previstos na presente resolução.
Parágrafo único – Além dos Coordenadores de Avaliação, a que se refere o inciso I
deste artigo, os demais supervisores de ensino da Diretoria também deverão ser
integrados às atividades do processo avaliativo, no que lhes couber, de acordo com
as atribuições inerentes ao cargo.
Artigo 12 – O Coordenador de Avaliação, a que se refere o inciso I do artigo 11
desta resolução, e o representante da Secretaria Municipal de Educação, indicado
como Coordenador de Avaliação do município, responsabilizar-se-ão por:
I – promover reuniões para transmitir orientações aos diretores das escolas e demais
profissionais envolvidos no processo;
II - garantir o sigilo absoluto das informações contidas nos cadernos de provas,
adotando medidas de segurança nas etapas de acondicionamento, distribuição e
recolhimento dos materiais de aplicação;
III – organizar e coordenar o recebimento e a distribuição dos materiais necessários
à realização da avaliação, de acordo com os procedimentos contidos no Manual de
Orientação;
IV – entregar e receber os materiais de aplicação, em embalagens devidamente
lacradas, na Diretoria de Ensino e nas Secretarias Municipais de Educação
consideradas como polo, nos locais por elas indicados, seguindo rigorosamente o
cronograma de atividades estabelecido para o SARESP-2015;
V – organizar o acompanhamento da aplicação das provas, assegurando, nesses
dias, em todas as escolas, a presença de profissionais da Diretoria de Ensino e da
Secretaria Municipal de Educação;
VI – orientar e subsidiar o plantão de dúvidas.
Parágrafo único - O Coordenador de Avaliação deverá elaborar:
1 - Plano de Aplicação das Provas, observadas as disposições da presente resolução
e ouvidas as unidades escolares de todas as redes de ensino participantes,
procedendo à sua divulgação aos diretores das escolas estaduais da região e aos
representantes das demais redes de ensino;
2 - Relatório do Processo Avaliativo, disponibilizado no Sistema Integrado do
SARESP – SIS, fornecendo informações sobre o planejamento e a aplicação da
avaliação estadual, em nível regional e local.
Artigo 13 – Caberá à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação
Educacional - CIMA e à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB

baixar instruções complementares que se façam necessárias ao cumprimento do
disposto na presente resolução.
Artigo 14 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE 41, de
31.7.2014.
ANEXO I
SARESP-2015 – Adesão

Todas as constantes do artigo 1º, inciso II: assinar contrato diretamente com a
instituição prestadora de serviço contratada pela SE Até dia 01-10-2015

O início das provas, em cada turma, dar-se-á no respectivo horário regular de início
das aulas.
Resolução SE 42, de 18-8-2015
Institui o Projeto “Quem Falta Faz Falta”, no âmbitodo Programa Educação - Compromisso
de São Paulo, e dá providências correlatas

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representaram a Subsecretaria de
Articulação Regional - SAREG, as Coordenadorias de Gestão da Educação Básica
- CGEB, e de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional - CIMA,
e considerando:
- a implementação de ações do Programa Educação – Compromisso de São Paulo
instituído pelo Decreto 57.571, de 2 de dezembro de 2011;
- as políticas públicas educacionais, com foco na melhoria da qualidade da
educação básica paulista, implementadas nas escolas da rede estadual de ensino;
- o direito público subjetivo à educação de qualidade a que fazem jus os alunos do
ensino fundamental e médio das escolas públicas estaduais;
- os princípios que informam a educação, no sistema estadual de ensino de São
Paulo, consagrados constitucionalmente e na LDB;
- o compromisso da Secretaria da Educação de assegurar a todas as crianças e
adolescentes acesso à escola, bem como condições de permanência e assiduidade;
- a importância da motivação proporcionada pelos docentes, nos diferentes
ambientes de aprendizagem, visando à assiduidade dos alunos e,
consequentemente, à redução da evasão escolar;
- as medidas educativas preventivas destinadas à redução dos índices de ausência,
retenção e abandono;
- as normas regimentais e a proposta pedagógica da escola que preveem
mecanismos de apoio aos alunos, visando à melhoria do seu desempenho escolar,
Resolve:
Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito do Programa Educação - Compromisso de
São Paulo, o Projeto “Quem Falta Faz Falta”,
com a finalidade de incrementar o cumprimento do compromisso da Secretaria da
Educação de reduzir os índices de ausências, de abandono escolar e de reprovação
por baixa frequência, mediante ações preventivas consubstanciadas:
I - na implementação de mecanismos de apoio direto às Diretorias de Ensino e às
escolas estaduais;
II - na disponibilização de subsídios relevantes às Diretorias de Ensino e às escolas
estaduais para definição de estratégias regionais e locais;
III - no fortalecimento de recursos institucionais nas escolas, com foco na
motivação dos alunos, incentivando-lhes o comparecimento às aulas e às demais
atividades escolares.
Artigo 2º - Com o objetivo de reduzir os índices de faltas e de abandono, na
unidade escolar como um todo, o Diretor de Escola, em articulação com a equipe
gestora e sob orientação e acompanhamento do Supervisor de Ensino da unidade,
no âmbito de suas atribuições, deverá:
I - identificar os motivos das ausências e arrolar estratégias de ações preventivas e
saneadoras;
II - acionar os órgãos colegiados/instituições auxiliares (Conselho de Escola,
Associação de Pais e Mestres, Grêmio Escolar), com vistas a uma atuação
conjunta;
III - proceder a ações que impliquem a inserção, nas aulas regulares, de atividades
diversificadas de comprovado interesse dos alunos.
Artigo 3º - Para fins do que dispõe a presente resolução, a escola deverá adotar os
seguintes procedimentos:
I - comunicar aos pais ou responsáveis a situação de aluno que, a qualquer
momento do ano letivo, já tenha alcançado, superado ou esteja prestes a alcançar

10% de faltas, calculados sobre o total de dias letivos/aulas ministradas no período
considerado, esclarecendo e ressaltando:
a) a importância da frequência regular e da efetiva participação do aluno nas aulas
e demais atividades escolares;
b) a necessidade de se estabelecer estratégia conjunta, visando à redução da
quantidade ou até à interrupção imediata da sequência de faltas;
II - dar conhecimento aos pais ou responsáveis da possibilidade de aplicação do
disposto na Lei 13.068, de 10-06-2008, para os alunos que já tenham alcançado,
superado ou estejam prestes a alcançar 20% de faltas, calculados sobre o total de
dias letivos/aulas ministradas no período considerado, comunicando, por escrito, a
situação do aluno;
III - caso se verifique adoção mínima e ineficaz de providências ou total omissão
por parte dos pais ou responsáveis, a comunicação do fato deverá ser estendida, de
imediato e sequencialmente, ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância e da
Juventude.
Artigo 4º - A fim de proporcionar oportunidades de recuperação da aprendizagem a
todos os alunos que apresentem número excessivo de ausências, bem como para
evitar a reprovação por baixa frequência, na medida em que o aluno alcance 25%
de faltas no ano deverão ser reforçado o procedimento de “ausências
compensadas”, conforme dispõem as normas regimentais da escola, na seguinte
conformidade:
I - dando ênfase à recuperação dos conteúdos e habilidades não desenvolvidos,
mediante a aplicação de mecanismos de apoio aos processos de ensino, nos termos
da legislação pertinente; e
II - utilizando, entre outros recursos, o material de apoio oficial “Caderno do
Aluno” e os conteúdos digitais disponibilizados pela Secretaria da Educação na
plataforma online “Currículo+”(www.curriculomais.educacao.sp.gov.br).
Artigo 5º - A SAREG, a CGEB e a CIMA poderão baixar normas complementares
que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta resolução.
Artigo 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 18-08-2015
Convocando, com fundamento na Res. SE 58/11, com redação alterada pelas Res.
SE 43/12, Res. SE 61/12, Res. SE 104/12
e Res. 55/13, os Professores Coordenadores dos Anos Finais das
escolas: EE Profº Antonio de Mello Cotrim, EE Avelina Palma
Losso, EE Dario Brasil, EE Dionetti Calegaro Miori, EE Dr. João
Sampaio, para I Ciclo de Estudo de Estudo, a realizar-se no dia
20-08-2015, das 9 às 13h, na EE Profª Dionetti Calegaro Miori,
sito a Rua Dr. Elias Rosenthal, 570- Água Branca.
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 18-08-2015
Convocando o servidor a seguir mencionado a comparecer
ao Centro de Recursos Humanos da Diretoria de Ensino - Região
de Piracicaba, no dia 19-08-2015, das 8 às 13 horas, para
tratar de assuntos administrativos: Nicolas Antonio Bargiela,
RG 49.572.300-9, Professor de Educação Básica I - Categoria O.
=====================
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DIRETORIAS DE ENSINO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA
Portaria do Dirigente Regional de Ensino,de 18-8-2015
Tornando efetivo exercício, o dia 17-08-2015, horário:
8h30 às 17h30, em que os dietores de escola abaixo relacionados
estiveram em Reunião Administrativa/Pedagógica na Diretoria
de Ensino Região de Piracicaba, Rua João Sampaio, 666,
Bairro São Dimas, Piracicaba – SP: Vera C Cuevas Palacio Alberti,
RG 16.340142-1; Adriana Corniatti Souza, RG 20.760524; Adriana
Cristina Peixe Frias, RG 17.670877-7; Iamara Cristina Lustosa,
RG 9884151-8; Luiz Eduardo de Lima Carlos, RG 19.5734245; Margarida Chioquetti Alves, RG 4698792; Andréa Cristine
Mainardes Cintra, RG 19.570213-X; Adílson Grandino, RG
18.135439-1; Neise Dalla Villa Bacchin, RG 6.348290; Setsuko
Katayama Kjaer, RG 4506115-4; Ariovaldo Jacquier de Souza, RG
17193396-5; Rosemeire Renata Silveira Bicudo, RG 16342976-5;
Maria Ester Travensolo Lara, RG 5080366; Marilda Dilio Furlan,
RG 23192054-4; Lilia Maria Cardoso Esquierro, RG 13653007-2;
Rosa Fatima Bosso da Silva, RG 8355819; Cilmara Paes Calderon
Salles, RG 18240951-X Christina Ap. Negro Silva, 7291808-1;
Leda Lacerda Zinsly, RG 13390432-5; Darcy Guerreiro Fernandes,
RG 4328143-6; Marise do Amaral Campos Cillo, RG 14421228-6;
Tania Regina Gonçalves, RG 16268053-3; Izandina Nicela Vitti,
RG 14.297210-1; Maria Aparecida de Oliveira, RG 20079868;
Odimir Roberto Belato, RG 7724732; Sandra Maria Zampieri
RG 17498458; Maria Eliza Casarim Dario, RG 6552609-0;
Silmara Aparecida Romani, RG 16342062; Renata Pedroso, RG
19.569982-8; Lorival Junior Toninho Pattini, RG 21722421; Santo
Boscariol, RG 6059978-9; Silvana Romão da Silva, RG 15250502;
Leila F. Negri, RG 12525986-4; Márcia Silveira Penatti, RG
17571271-2; Maria Elisa Cancian de Souza, RG 13680297; Lucia
Helena C. Varella, RG 19124173; Felipe Calori, RG 27825596-6;
Valdete Ap. Bonassa Padoveze, RG 19125077-6; Sandra M. C.
Carqueijeiro, RG 24361798-7; Solange Zaparoli B. de Oliveira, RG
15612158-X; Patricia A. C. Furlan, RG 29564520-9; Katia R. P. L.
Lopes RG 11739123-2; Joao Marcos Thomaziello, RG 18135158;
Andre C. Messias, RG 17209606-6; Maria Raquel L. de Souza,
RG 16608529; Claudia M. Vitti Stenico, RG 17671818-7; Maria
Edilaine C. Pinto, RG 20079087; Graziela M. C. B. Dallavilla, RG
15233489; Rosana M. B. Leoni, RG 16107767-5; Sebastiana
Ap. Almeida Leme, RG 10838232; Thais Cury Pellegrinotti, RG
27532148-4; Alessandra C. Pisco, RG 22496830-0; Juliana M.
de O. A. Mello, RG 17991726; Rosemeire de M. Sperandio, RG
20806215-4; Fernanda M. M. Antunes, RG 34725746-X; Claudia
Ap. R. Zanao, RG 14420320; Valéria C. Pereira, RG 23545102-2;
Portaria do Diretor do Centro de Recursos Humanos, de 18-8-2015

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 Prof. Alcides Guidetti Zagatto
Ana Beatriz Schiavuzzo, RG 20.661.601-6, Professor Educação
Básica I, SQC-II-QM, PULP 882/0068/2006, Certidão
169/2015, período 08-08-2010 a 06-08-2015.
EE Honorato Faustino
Maria Josefa Dominguez Martins, RG 17.291.535-1, Professor
Educação Básica I, SQC-II-QM, PULP 255/0068/2003,
Certidão 170/2015, período 15-06-2007 a 12-06-2012.
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
Portaria do Diretor de Escola, de 18-08-2015
EE Prof. Alcides Guidetti Zagatto
Autorizando fruição de licença-prêmio nos termos dos
Artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, “NR” pela Lei 1.048/08
de 10-06-2008 a Ademir Desjardins, RG 6.440.740, Agente de
Organização Escolar, SQC-III-QAE-SE, 30 dias referentes ao
período de 30-04-2002 a 28-04-2007, Certidão 163/2007, Pulp
240/0068/2003.
Despacho da Coordenadora, de 18-08-2015
Ratificando, para fins de abono de permanência, as certidões
de tempo de contribuição, conforme segue:
Nome, nº de processo/origem/ano.
Erenice Veronezzi, 924/0068/2005;
Waldemar Manoel dos Anjos, 843/0068/2002;

