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-IAPRESENTAÇÃO
ĂŶĚŽƉƌŽƐƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĂŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐĚĞƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĕĆŽĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ĞŵǀŝŐŽƌŶŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂWĂƐƚĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕
ƚƌĂǌĞŵŽƐĂƉƷďůŝĐŽŽǀŽůƵŵĞ>yys/ĚĂŽůĞƚąŶĞĂĚĞ>ĞŐŝƐůĂĕĆŽƐƚĂĚƵĂůĚĞŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞDĠĚŝŽ͕ƋƵĞǀĞŵƐĞŶĚŽĞĚŝƚĂĚĂĚĞƐĚĞϭϵϳϱ͕ĚĞƐƟŶĂĚĂĂŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞ
ĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ĚŽƐƋƵĂĚƌŽƐĚĞƉĞƐƐŽĂůĚĞƐƚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ͘
WƌŽĐƵƌĂŵŽƐ͕ĂĞǆĞŵƉůŽĚŽƋƵĞǀŝŵŽƐĨĂǌĞŶĚŽĂŽůŽŶŐŽĚĞƐƐĞƐĂŶŽƐ
ƚŽĚŽƐ͕ĂŵĞĂůŚĂƌƚŽĚŽŽĂĐĞƌǀŽůĞŐĂůĞŶŽƌŵĂƟǀŽƋƵĞƌĞŐƵůĂĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĂƐĂĕƁĞƐ
ĚĞŐĞƐƚŽƌĞƐ͕ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌĞƐĞĚŽĐĞŶƚĞƐƋƵĞĂƚƵĂŵŶŽƐſƌŐĆŽƐĐĞŶƚƌĂŝƐĞƌĞŐŝŽŶĂŝƐ͕ďĞŵ
como nas escolas públicas estaduais.
ŐŽƌĂŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝǌĂĚŽ͕ƐŽďĂĚĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽĚĞ'ƌƵƉŽĚĞ>ĞŐŝƐůĂĕĆŽ
ĚƵĐĂĐŝŽŶĂů͕ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂŚĞĮĂĚĞ'ĂďŝŶĞƚĞĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ĞǆǀŝĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϳ͘ϭϰϭ͕ĚĞϭϴĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϭ͕Ž'ƌƵƉŽdĠĐŶŝĐŽĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ>ĞŐĂŝƐ
ĂŐƌĞŐŽƵŶŽǀŽƐĞĚƵĐĂĚŽƌĞƐ͕ĐŽŵĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĞŵĚŝƌĞĕĆŽĚĞĞƐĐŽůĂ͕ĞŵƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽĚĞ
ĞŶƐŝŶŽ͕ŶĂĚŽĐġŶĐŝĂŽƵĞŵĐĂƌŐŽƐĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂ͕ŶŽƐſƌŐĆŽƐĐĞŶƚƌĂŝƐĚĂWĂƐƚĂ͕ŽƋƵĞůŚĞƐ
ĐŽŶĨĞƌĞƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽƉĂƌĂĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂƌĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƋƵĞůŚĞƐĨŽƌĂŵĚĞĮŶŝĚĂƐ͘
ƐƉĞƌĂŵŽƐĂƚĞŶĚĞƌăƐĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐĚĞƚŽĚŽƐĂƋƵĞůĞƐƋƵĞĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐĞǀĂůĞŵĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ŶĂďƵƐĐĂĚĂŶŽƌŵĂŽƵĚŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂƉůŝĐĄǀĞů
ĂŽƐ ĐĂƐŽƐ ĐŽŶĐƌĞƚŽƐ ƋƵĞ ƚġŵ ƉĞůĂ ĨƌĞŶƚĞ͕ Ğ͕ ƚĂŵďĠŵ͕ ƉĂƌĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂƌ ƐƵĂƐ ĂĕƁĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĚĂƐƉĞůŽƉƌŝŶĐşƉŝŽĚĂůĞŐĂůŝĚĂĚĞ͘
Ɛ ƐƵŐĞƐƚƁĞƐ͕ ĐƌşƟĐĂƐ Ğ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ƐĞƌĆŽ ƐĞŵƉƌĞ ďĞŵ ƌĞĐĞďŝĚĂƐ
ƉĞůŽ'>͕ƉĂƌĂĂƉƌŝŵŽƌĂƌĞĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂƌƐĞƵƚƌĂďĂůŚŽ͘
agradecimentos.

ƚŽĚŽƐŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽƋƵĞŶŽƐƚġŵƉƌĞƐƟŐŝĂĚŽŶŽƐƐŽƐ
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- III EMENDA CONSTITUCIONAL

DEKE^d/dh/KE>EǑϯϴ͕ϭϲKhdhZKϮϬϭϯ
ůƚĞƌĂŽơƚƵůŽĚĂ^ĞĕĆŽ/ĚŽĂƉşƚƵůŽs//ĚŽdşƚƵůŽs//ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽ
ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos
ƚĞƌŵŽƐĚŽΑϯǑĚŽĂƌƟŐŽϮϮĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ͕ƉƌŽŵƵůŐĂĂƐĞŐƵŝŶƚĞŵĞŶĚĂ
ĂŽƚĞǆƚŽĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͗
ƌƟŐŽϭǑʹKơƚƵůŽĚĂ^ĞĕĆŽ/ĚŽĂƉşƚƵůŽs//ĚŽdşƚƵůŽs//ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ
do Estado de São Paulo passa a vigorar com a seguinte redação:
“Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem, do Idoso e dos PortaĚŽƌĞƐĚĞĞĮĐŝġŶĐŝĂƐ͟(NR)
ƌƟŐŽ ϮǑ ʹ K ͞ĐĂƉƵƚ͟ ĚŽ ĂƌƟŐŽ Ϯϳϳ ĚĂ ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ ĚŽ ƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ
Paulo passa a vigorar com a seguinte redação:
͞ƌƟŐŽϮϳϳʹĂďĞĂŽWŽĚĞƌWƷďůŝĐŽ͕ďĞŵĐŽŵŽăĨĂŵşůŝĂ͕ĂƐƐĞŐƵƌĂƌă
ĐƌŝĂŶĕĂ͕ĂŽĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞ͕ĂŽũŽǀĞŵ͕ĂŽŝĚŽƐŽĞĂŽƐƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐĚĞĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐ͕ĐŽŵĂďsoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à proĮƐƐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽ͕ăĐƵůƚƵƌĂ͕ăĚŝŐŶŝĚĂĚĞ͕ĂŽƌĞƐƉĞŝƚŽ͕ăůŝďĞƌĚĂĚĞĞăĐŽŶǀŝǀġŶĐŝĂĨĂŵŝůŝĂƌ
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e agressão.” (NR)
publicação.
2013.

ƌƟŐŽϯǑʹƐƚĂŵĞŶĚĂŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞ ƐƵĂ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ >ĞŐŝƐůĂƟǀĂ ĚŽ ƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ ĂŽƐ ϭϲ ĚĞ ŽƵƚƵďƌŽ ĚĞ
a) SAMUEL MOREIRA – Presidente
a) ENIO TATTO - 1º Secretário
a) EDMIR CHEDID - 2º Secretário
____

NOTA:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽƐƚĂĚƵĂůĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞăƉĄŐ͘ϮϵĚŽǀŽů͘yys///͘
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- IV LEIS COMPLEMENTARES

>/KDW>DEdZEǑϭ͘ϮϬϰ͕ϭǑ:h>,KϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐĞƐĂůĄƌŝŽƐĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽYƵĂĚƌŽĚŽ
DĂŐŝƐƚĠƌŝŽĞĚŽYƵĂĚƌŽĚĞƉŽŝŽƐĐŽůĂƌĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶcias correlatas
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
&ĂĕŽƐĂďĞƌƋƵĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂĚĞĐƌĞƚĂĞĞƵƉƌŽŵƵůŐŽĂƐĞŐƵŝŶte lei complementar:
ƌƟŐŽϭǑͲKƐǀĂůŽƌĞƐĚŽƐǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐĞƐĂůĄƌŝŽƐĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽ͕ĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŵŽĂƌƟŐŽϯϮĞŽĂƌƟŐŽϮǑĚĂƐ
Disposições Transitórias da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei Complementar nº 1.143, de 11 de julho de 2011,
ĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ĮĐĂŵĮǆĂĚŽƐŶĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚĂƐdĂďĞůĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ
ĚŽƐŶĞǆŽƐ/Ğ//ĚĞƐƚĂůĞŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕ĞƉĂƐƐĂŵĂǀŝŐŽƌĂƌĂƉĂƌƟƌĚĞ͗
I - Anexo I, 1º julho de 2013;
II - Anexo II, 1º de julho de 2014.
ƌƟŐŽϮǑͲKǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚŽĐĂƌŐŽĚĞŝƌŝŐĞŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĚĞŶƐŝŶŽ͕ĂƋƵĞ
ƐĞƌĞĨĞƌĞŽĂƌƟŐŽϰϭĚĂ>Ğŝ Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei Complementar nº 1.143, de 11 de julho de 2011,
ĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ĮĐĂĮǆĂĚŽŶĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ͗
I - R$ 6.506,79 (seis mil quinhentos e seis reais e setenta e nove centaǀŽƐͿ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞϭǑĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϯ͖
II - R$ 7.157,46 (sete mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e seis
ĐĞŶƚĂǀŽƐͿ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞϭǑĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϰ͘
ƌƟŐŽϯǑͲKĂƌƟŐŽϯǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϲϳϵ͕ĚĞϮϮĚĞũƵůŚŽĚĞ
ϭϵϵϮ͕ ĂůƚĞƌĂĚŽ ƉĞůŽ ĂƌƟŐŽ ϰϯ ĚĂ >Ğŝ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ŶǑ ϴϯϲ͕ ĚĞ ϯϬ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ
ϭϵϵϳ͕ĞƉĞůŽŝŶĐŝƐŽ//ĚŽĂƌƟŐŽϴǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘Ϭϵϳ͕ĚĞϮϳĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞ
2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
͞ƌƟŐŽϯǑͲKĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ͗
I - para o Supervisor de Ensino, a 25% (vinte e cinco por cento) do Nível
I, Faixa I, da Estrutura II, da Escala de Vencimentos – Classes de Suporte Pedagógico;
II - para o Diretor de Escola, 15% (quinze por cento) do Nível I, Faixa I, da
Estrutura I, da Escala de Vencimentos – Classes de Suporte Pedagógico.” (NR)
ƌƟŐŽϰǑͲK͞ĐĂƉƵƚ͟ĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘Ϭϭϴ͕ĚĞϭϱ
de outubro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
͞ƌƟŐŽϮǑͲ'ƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĞ&ƵŶĕĆŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞăŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƌĞƐƵůtante da aplicação do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor do vencimento
ƌĞůĂƟǀŽă&ĂŝǆĂϭ͕EşǀĞů/͕ĚĂƐƚƌƵƚƵƌĂ/͕ĚĂƐĐĂůĂĚĞsĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐʹůĂƐƐĞƐĚĞ^ƵƉŽƌƚĞ
WĞĚĂŐſŐŝĐŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϯϮĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϴϯϲ͕ĚĞϯϬĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
de 1997, e alterações posteriores, nos termos da Lei Complementar nº 1.143, de 11 de
ũƵůŚŽĚĞϮϬϭϭ͕ĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͘͟;EZͿ
ƌƟŐŽϱǑͲKƐǀĂůŽƌĞƐĚŽƐǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐĞƐĂůĄƌŝŽƐĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽYƵĂĚƌŽĚĞƉŽŝŽƐĐŽůĂƌ͕ĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϭϮĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϭϰϰ͕ĚĞϭϭĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϭ͕ĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ĮĐĂŵ
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ĮǆĂĚŽƐŶĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚŽƐŶĞǆŽƐ///Ğ/sĚĞƐƚĂůĞŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕ĞƉĂƐƐĂŵĂǀŝŐŽƌĂƌ
ĂƉĂƌƟƌĚĞ͗
I - Anexo III, 1º de julho de 2013;
II - Anexo IV, de 1º de julho de 2014.
ƌƟŐŽ ϲǑ Ͳ Ɛ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ĚĞƐƚĂ ůĞŝ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ĂƉůŝĐĂŵͲƐĞ͕ ŶŽ ƋƵĞ
couber, aos aposentados e aos pensionistas.
ƌƟŐŽϳǑͲ As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar
ƐĞƌĆŽĐŽďĞƌƚĂƐĐŽŵĂƐĚŽƚĂĕƁĞƐƉƌſƉƌŝĂƐĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽǀŝŐĞŶƚĞ͕ĮĐĂŶĚŽŽWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽĂĂďƌŝƌ͕ƉĂƌĂŽĐŽƌƌĞŶƚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ĐƌĠĚŝƚŽƐƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽΑϭǑĚŽĂƌƟŐŽϰϯĚĂ>ĞŝĨĞĚĞƌĂůŶǑ
4.320, de 17 de março de 1964.
ƌƟŐŽϴǑͲƐƚĂůĞŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽƉƌŽĚƵǌŝƌĞĨĞŝƚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞϭǑĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϯ͘
Palácio dos Bandeirantes, em 1º de julho de 2013.
GERALDO ALCKMIN
ANEXO I
ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽŝŶĐŝƐŽ/ĚŽĂƌƟŐŽϭǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϮϬϰ͕ĚĞϭǑĚĞũƵůŚŽ
ĚĞϮϬϭϯ
VIGÊNCIA 1º/7/2013
^ƵďĂŶĞǆŽϭ
ESCALA DE VENCIMENTOS – CLASSES SUPORTE PEDAGÓGICO
ESTRUTURA I
DIRETOR DE ESCOLA
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

2.654,21 2.786,92 2.926,26 3.072,57 3.226,20 3.387,51 3.556,89 3.734,73

2

2.932,90 3.079,54 3.233,52 3.395,19 3.564,95 3.743,20 3.930,36 4.126,88

3

3.240,85 3.402,89 3.573,04 3.751,69 3.939,27 4.136,24 4.343,05 4.560,20

4

3.581,14 3.760,20 3.948,21 4.145,62 4.352,90 4.570,54 4.799,07 5.039,02

5

3.957,16 4.155,02 4.362,77 4.580,91 4.809,95 5.050,45 5.302,97 5.568,12

6

4.372,66 4.591,30 4.820,86 5.061,90 5.315,00 5.580,75 5.859,79 6.152,77

7

4.831,79 5.073,38 5.327,05 5.593,40 5.873,07 6.166,73 6.475,06 6.798,82

8

5.339,13 5.606,09 5.886,39 6.180,71 6.489,75 6.814,23 7.154,94 7.512,69

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

1.990,65 2.090,19 2.194,70 2.304,43 2.419,65 2.540,64 2.667,67 2.801,05

2

2.199,67 2.309,66 2.425,14 2.546,40 2.673,72 2.807,40 2.947,77 3.095,16

3

2.430,64 2.552,17 2.679,78 2.813,77 2.954,46 3.102,18 3.257,29 3.420,15

4

2.685,86 2.820,15 2.961,16 3.109,21 3.264,67 3.427,91 3.599,30 3.779,27

5

2.967,87 3.116,26 3.272,08 3.435,68 3.607,46 3.787,84 3.977,23 4.176,09

6

3.279,50 3.443,47 3.615,65 3.796,43 3.986,25 4.185,56 4.394,84 4.614,58

7

3.623,84 3.805,04 3.995,29 4.195,05 4.404,80 4.625,04 4.856,30 5.099,11

8

4.004,35 4.204,56 4.414,79 4.635,53 4.867,31 5.110,67 5.366,21 5.634,52
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ESTRUTURA II
SUPERVISOR DE ENSINO
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

3.030,92 3.182,46 3.341,59 3.508,67 3.684,10 3.868,30 4.061,72 4.264,80

2

3.349,16 3.516,62 3.692,45 3.877,08 4.070,93 4.274,48 4.488,20 4.712,61

3

3.700,83 3.885,87 4.080,16 4.284,17 4.498,38 4.723,30 4.959,46 5.207,43

4

4.089,41 4.293,88 4.508,58 4.734,01 4.970,71 5.219,24 5.480,20 5.754,21

5

4.518,80 4.744,74 4.981,98 5.231,08 5.492,63 5.767,26 6.055,62 6.358,41

6

4.993,27 5.242,94 5.505,09 5.780,34 6.069,36 6.372,82 6.691,47 7.026,04

7

5.517,57 5.793,45 6.083,12 6.387,28 6.706,64 7.041,97 7.394,07 7.763,77

8

6.096,91 6.401,76 6.721,85 7.057,94 7.410,84 7.781,38 8.170,45 8.578,97

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

2.273,19 2.386,85 2.506,19 2.631,50 2.763,07 2.901,23 3.046,29 3.198,60

2

2.511,87 2.637,47 2.769,34 2.907,81 3.053,20 3.205,86 3.366,15 3.534,46

3

2.775,62 2.914,40 3.060,12 3.213,13 3.373,78 3.542,47 3.719,60 3.905,57

4

3.067,06 3.220,41 3.381,43 3.550,50 3.728,03 3.914,43 4.110,15 4.315,66

5

3.389,10 3.558,56 3.736,48 3.923,31 4.119,47 4.325,45 4.541,72 4.768,80

6

3.744,96 3.932,20 4.128,81 4.335,25 4.552,02 4.779,62 5.018,60 5.269,53

7

4.138,18 4.345,09 4.562,34 4.790,46 5.029,98 5.281,48 5.545,55 5.822,83

8

4.572,68 4.801,32 5.041,39 5.293,45 5.558,13 5.836,03 6.127,84 6.434,23

^ƵďĂŶĞǆŽϮ
ESCALA DE VENCIMENTOS – CLASSES SUPORTE PEDAGÓGICO EM EXTINÇÃO
ESTRUTURA I
^^/^dEd/ZdKZ^K>͕KKZEKZW'M'/KKZ/EdKZ
EDUCACIONAL
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů
1

32

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

2.191,58 2.301,16 2.416,22 2.537,03 2.663,88 2.797,08 2.936,93 3.083,78

2

2.421,70 2.542,78 2.669,92 2.803,42 2.943,59 3.090,77 3.245,31 3.407,57

3

2.675,98 2.809,77 2.950,26 3.097,78 3.252,67 3.415,30 3.586,06 3.765,37

4

2.956,95 3.104,80 3.260,04 3.423,04 3.594,20 3.773,91 3.962,60 4.160,73

5

3.267,43 3.430,81 3.602,35 3.782,46 3.971,59 4.170,17 4.378,67 4.597,61

6

3.610,51 3.791,04 3.980,59 4.179,62 4.388,60 4.608,03 4.838,43 5.080,36

7

3.989,62 4.189,10 4.398,55 4.618,48 4.849,41 5.091,88 5.346,47 5.613,79

8

4.408,53 4.628,95 4.860,40 5.103,42 5.358,59 5.626,52 5.907,85 6.203,24

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

1.643,69 1.725,87 1.812,16 1.902,77 1.997,91 2.097,81 2.202,70 2.312,83

2

1.816,27 1.907,09 2.002,44 2.102,56 2.207,69 2.318,08 2.433,98 2.555,68

3

2.006,98 2.107,33 2.212,70 2.323,33 2.439,50 2.561,47 2.689,55 2.824,03

4

2.217,72 2.328,60 2.445,03 2.567,28 2.695,65 2.830,43 2.971,95 3.120,55

5

2.450,58 2.573,10 2.701,76 2.836,85 2.978,69 3.127,62 3.284,01 3.448,21

6

2.707,89 2.843,28 2.985,44 3.134,72 3.291,45 3.456,02 3.628,83 3.810,27

7

2.992,21 3.141,82 3.298,92 3.463,86 3.637,05 3.818,91 4.009,85 4.210,34

8

3.306,40 3.471,72 3.645,30 3.827,57 4.018,94 4.219,89 4.430,89 4.652,43

ESTRUTURA II
DELEGADO DE ENSINO
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂEşǀĞů

I

II

III

IV

V

1

3.766,83

3.955,17

4.152,92

4.360,57

4.578,60

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬEşǀĞů

I

II

III

IV

V

1

2.825,12

2.966,37

3.114,69

3.270,43

3.433,95
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^ƵďĂŶĞǆŽϯ
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSES DOCENTES
ESTRUTURA I
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

1.950,40 2.047,92 2.150,31 2.257,83 2.370,72 2.489,26 2.613,72 2.744,41

2

2.155,19 2.262,95 2.376,10 2.494,90 2.619,65 2.750,63 2.888,16 3.032,57

3

2.381,49 2.500,56 2.625,59 2.756,87 2.894,71 3.039,45 3.191,42 3.350,99

4

2.631,54 2.763,12 2.901,27 3.046,34 3.198,65 3.358,59 3.526,52 3.702,84

5

2.907,85 3.053,25 3.205,91 3.366,20 3.534,51 3.711,24 3.896,80 4.091,64

6

3.213,18 3.373,84 3.542,53 3.719,65 3.905,64 4.100,92 4.305,96 4.521,26

7

3.550,56 3.728,09 3.914,49 4.110,22 4.315,73 4.531,52 4.758,09 4.996,00

8

3.923,37 4.119,54 4.325,52 4.541,79 4.768,88 5.007,32 5.257,69 5.520,58

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

1.462,80 1.535,94 1.612,74 1.693,37 1.778,04 1.866,94 1.960,29 2.058,30

2

1.616,39 1.697,21 1.782,07 1.871,18 1.964,74 2.062,97 2.166,12 2.274,43

3

1.786,11 1.875,42 1.969,19 2.067,65 2.171,03 2.279,58 2.393,56 2.513,24

4

1.973,66 2.072,34 2.175,96 2.284,75 2.398,99 2.518,94 2.644,89 2.777,13

5

2.180,89 2.289,93 2.404,43 2.524,65 2.650,88 2.783,43 2.922,60 3.068,73

6

2.409,88 2.530,38 2.656,90 2.789,74 2.929,23 3.075,69 3.229,47 3.390,95

7

2.662,92 2.796,07 2.935,87 3.082,66 3.236,80 3.398,64 3.568,57 3.747,00

8

2.942,53 3.089,65 3.244,14 3.406,34 3.576,66 3.755,49 3.943,27 4.140,43

TABELA III – 24 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

1.170,24 1.228,75 1.290,19 1.354,70 1.422,43 1.493,55 1.568,23 1.646,64

2

1.293,11 1.357,77 1.425,66 1.496,94 1.571,79 1.650,38 1.732,90 1.819,54

3

1.428,89 1.500,34 1.575,35 1.654,12 1.736,83 1.823,67 1.914,85 2.010,59

4

1.578,92 1.657,87 1.740,76 1.827,80 1.919,19 2.015,15 2.115,91 2.221,71

5

1.744,71 1.831,95 1.923,54 2.019,72 2.120,71 2.226,74 2.338,08 2.454,98

6

1.927,91 2.024,30 2.125,52 2.231,79 2.343,38 2.460,55 2.583,58 2.712,76

7

2.130,34 2.236,85 2.348,70 2.466,13 2.589,44 2.718,91 2.854,85 2.997,60

8

2.354,02 2.471,72 2.595,31 2.725,07 2.861,33 3.004,39 3.154,61 3.312,35

TABELA IV – 12 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

585,12

614,38

645,09

677,35

711,22

746,78

784,12

823,32

2

646,56

678,88

712,83

748,47

785,89

825,19

866,45

909,77

3

714,45

750,17

787,68

827,06

868,41

911,83

957,43

1.005,30

4

789,46

828,94

870,38

913,90

959,60

5

872,36

915,97

961,77

6

963,95

1.007,58 1.057,95 1.110,85

1.009,86 1.060,35 1.113,37 1.169,04 1.227,49

1.012,15 1.062,76 1.115,90 1.171,69 1.230,28 1.291,79 1.356,38

7

1.065,17 1.118,43 1.174,35 1.233,07 1.294,72 1.359,45 1.427,43 1.498,80

8

1.177,01 1.235,86 1.297,65 1.362,54 1.430,66 1.502,20 1.577,31 1.656,17

ESTRUTURA II
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

2.257,84 2.370,73 2.489,27 2.613,73 2.744,42 2.881,64 3.025,72 3.177,00

2

2.494,91 2.619,66 2.750,64 2.888,17 3.032,58 3.184,21 3.343,42 3.510,59

3

2.756,88 2.894,72 3.039,46 3.191,43 3.351,00 3.518,55 3.694,48 3.879,20

4

3.046,35 3.198,67 3.358,60 3.526,53 3.702,86 3.888,00 4.082,40 4.286,52

5

3.366,21 3.534,53 3.711,25 3.896,81 4.091,65 4.296,24 4.511,05 4.736,60

6

3.719,67 3.905,65 4.100,93 4.305,98 4.521,28 4.747,34 4.984,71 5.233,95

7

4.110,23 4.315,74 4.531,53 4.758,11 4.996,01 5.245,81 5.508,10 5.783,51

8

4.541,81 4.768,90 5.007,34 5.257,71 5.520,59 5.796,62 6.086,46 6.390,78
35

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

1.693,38 1.778,05 1.866,95 1.960,30 2.058,31 2.161,23 2.269,29 2.382,75

2

1.871,18 1.964,74 2.062,98 2.166,13 2.274,43 2.388,16 2.507,56 2.632,94

3

2.067,66 2.171,04 2.279,59 2.393,57 2.513,25 2.638,91 2.770,86 2.909,40

4

2.284,76 2.399,00 2.518,95 2.644,90 2.777,14 2.916,00 3.061,80 3.214,89

5

2.524,66 2.650,89 2.783,44 2.922,61 3.068,74 3.222,18 3.383,29 3.552,45

6

2.789,75 2.929,24 3.075,70 3.229,48 3.390,96 3.560,51 3.738,53 3.925,46

7

3.082,67 3.236,81 3.398,65 3.568,58 3.747,01 3.934,36 4.131,08 4.337,63

8

3.406,35 3.576,67 3.755,51 3.943,28 4.140,45 4.347,47 4.564,84 4.793,08

TABELA III – 24 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

1.354,70 1.422,44 1.493,56 1.568,24 1.646,65 1.728,98 1.815,43 1.906,20

2

1.496,95 1.571,79 1.650,38 1.732,90 1.819,55 1.910,52 2.006,05 2.106,35

3

1.654,13 1.736,83 1.823,67 1.914,86 2.010,60 2.111,13 2.216,69 2.327,52

4

1.827,81 1.919,20 2.015,16 2.115,92 2.221,71 2.332,80 2.449,44 2.571,91

5

2.019,73 2.120,72 2.226,75 2.338,09 2.454,99 2.577,74 2.706,63 2.841,96

6

2.231,80 2.343,39 2.460,56 2.583,59 2.712,77 2.848,41 2.990,83 3.140,37

7

2.466,14 2.589,45 2.718,92 2.854,86 2.997,61 3.147,49 3.304,86 3.470,11

8

2.725,08 2.861,34 3.004,41 3.154,63 3.312,36 3.477,97 3.651,87 3.834,47

TABELA IV – 12 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

677,35

711,22

746,78

784,12

823,32

864,49

907,72

953,10

2

748,47

785,90

825,19

866,45

909,77

955,26

3

827,06

868,42

911,84

957,43

913,90

959,60

4
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1.003,03 1.053,18

1.005,30 1.055,57 1.108,34 1.163,76

1.007,58 1.057,96 1.110,86 1.166,40 1.224,72 1.285,96

5

1.009,86 1.060,36 1.113,38 1.169,04 1.227,50 1.288,87 1.353,31 1.420,98

6

1.115,90 1.171,70 1.230,28 1.291,79 1.356,38 1.424,20 1.495,41 1.570,18

7

1.233,07 1.294,72 1.359,46 1.427,43 1.498,80 1.573,74 1.652,43 1.735,05

8

1.362,54 1.430,67 1.502,20 1.577,31 1.656,18 1.738,99 1.825,94 1.917,23

^ƵďĂŶĞǆŽϰ
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSE DOCENTE EM EXTINÇÃO
PROFESSOR II
TABELA I – 30 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

1.552,18 1.629,79 1.711,28 1.796,84 1.886,69 1.981,02 2.080,07 2.184,08

2

1.715,16 1.800,92 1.890,96 1.985,51 2.084,79 2.189,03 2.298,48 2.413,40

3

1.895,25 1.990,02 2.089,52 2.193,99 2.303,69 2.418,88 2.539,82 2.666,81

4

2.094,25 2.198,97 2.308,91 2.424,36 2.545,58 2.672,86 2.806,50 2.946,83

5

2.314,15 2.429,86 2.551,35 2.678,92 2.812,86 2.953,51 3.101,18 3.256,24

6

2.557,14 2.684,99 2.819,24 2.960,21 3.108,22 3.263,63 3.426,81 3.598,15

7

2.825,64 2.966,92 3.115,26 3.271,03 3.434,58 3.606,31 3.786,62 3.975,95

8

3.122,33 3.278,44 3.442,37 3.614,48 3.795,21 3.984,97 4.184,22 4.393,43

TABELA II – 24 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

1.241,75 1.303,83 1.369,02 1.437,48 1.509,35 1.584,82 1.664,06 1.747,26

2

1.372,13 1.440,73 1.512,77 1.588,41 1.667,83 1.751,22 1.838,78 1.930,72

3

1.516,20 1.592,01 1.671,61 1.755,19 1.842,95 1.935,10 2.031,86 2.133,45

4

1.675,40 1.759,17 1.847,13 1.939,49 2.036,46 2.138,29 2.245,20 2.357,46

5

1.851,32 1.943,89 2.041,08 2.143,13 2.250,29 2.362,81 2.480,95 2.604,99

6

2.045,71 2.147,99 2.255,39 2.368,16 2.486,57 2.610,90 2.741,45 2.878,52

7

2.260,51 2.373,53 2.492,21 2.616,82 2.747,66 2.885,05 3.029,30 3.180,76

8

2.497,86 2.622,76 2.753,89 2.891,59 3.036,17 3.187,98 3.347,37 3.514,74

ANEXO II
ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽŝŶĐŝƐŽ//ĚŽĂƌƟŐŽϭǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϮϬϰ͕ĚĞϭǑĚĞũƵůŚŽ
ĚĞϮϬϭϯ
VIGÊNCIA 1º/7/2014
^ƵďĂŶĞǆŽϭ
ESCALA DE VENCIMENTOS – CLASSES SUPORTE PEDAGÓGICO
ESTRUTURA I
DIRETOR DE ESCOLA
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TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

2.840,00 2.982,00 3.131,10 3.287,65 3.452,04 3.624,64 3.805,87 3.996,16

2

3.138,20 3.295,11 3.459,87 3.632,86 3.814,50 4.005,23 4.205,49 4.415,76

3

3.467,71 3.641,10 3.823,15 4.014,31 4.215,02 4.425,78 4.647,06 4.879,42

4

3.831,82 4.023,41 4.224,58 4.435,81 4.657,60 4.890,48 5.135,01 5.391,76

5

4.234,16 4.445,87 4.668,16 4.901,57 5.146,65 5.403,98 5.674,18 5.957,89

6

4.678,75 4.912,69 5.158,32 5.416,24 5.687,05 5.971,40 6.269,97 6.583,47

7

5.170,02 5.428,52 5.699,94 5.984,94 6.284,19 6.598,40 6.928,32 7.274,73

8

5.712,87 5.998,51 6.298,44 6.613,36 6.944,03 7.291,23 7.655,79 8.038,58

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

2.130,00 2.236,50 2.348,32 2.465,74 2.589,03 2.718,48 2.854,40 2.997,12

2

2.353,65 2.471,33 2.594,90 2.724,64 2.860,88 3.003,92 3.154,12 3.311,82

3

2.600,78 2.730,82 2.867,36 3.010,73 3.161,27 3.319,33 3.485,30 3.659,56

4

2.873,87 3.017,56 3.168,44 3.326,86 3.493,20 3.667,86 3.851,25 4.043,82

5

3.175,62 3.334,40 3.501,12 3.676,18 3.859,99 4.052,99 4.255,64 4.468,42

6

3.509,06 3.684,51 3.868,74 4.062,18 4.265,29 4.478,55 4.702,48 4.937,60

7

3.877,51 4.071,39 4.274,96 4.488,71 4.713,14 4.948,80 5.196,24 5.456,05

8

4.284,65 4.498,88 4.723,83 4.960,02 5.208,02 5.468,42 5.741,84 6.028,94

ESTRUTURA II
SUPERVISOR DE ENSINO
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

38

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

3.243,08 3.405,24 3.575,50 3.754,27 3.941,99 4.139,08 4.346,04 4.563,34

2

3.583,60 3.762,79 3.950,92 4.148,47 4.355,89 4.573,69 4.802,37 5.042,49

3

3.959,88 4.157,88 4.365,77 4.584,06 4.813,26 5.053,93 5.306,62 5.571,95

4

4.375,67 4.594,45 4.824,18 5.065,39 5.318,66 5.584,59 5.863,82 6.157,01

5

4.835,12 5.076,87 5.330,72 5.597,25 5.877,11 6.170,97 6.479,52 6.803,49

6

5.342,80 5.609,94 5.890,44 6.184,96 6.494,21 6.818,92 7.159,87 7.517,86

7

5.903,80 6.198,99 6.508,94 6.834,38 7.176,10 7.534,91 7.911,65 8.307,24

8

6.523,70 6.849,88 7.192,38 7.551,99 7.929,59 8.326,07 8.742,38 9.179,50

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

2.432,31 2.553,93 2.681,62 2.815,70 2.956,49 3.104,31 3.259,53 3.422,51

2

2.687,70 2.822,09 2.963,19 3.111,35 3.266,92 3.430,27 3.601,78 3.781,87

3

2.969,91 3.118,41 3.274,33 3.438,05 3.609,95 3.790,44 3.979,97 4.178,97

4

3.281,75 3.445,84 3.618,13 3.799,04 3.988,99 4.188,44 4.397,86 4.617,76

5

3.626,34 3.807,65 3.998,04 4.197,94 4.407,84 4.628,23 4.859,64 5.102,62

6

4.007,10 4.207,46 4.417,83 4.638,72 4.870,66 5.114,19 5.369,90 5.638,40

7

4.427,85 4.649,24 4.881,70 5.125,79 5.382,08 5.651,18 5.933,74 6.230,43

8

4.892,77 5.137,41 5.394,28 5.664,00 5.947,20 6.244,56 6.556,78 6.884,62

^ƵďĂŶĞǆŽϮ
ESCALA DE VENCIMENTOS – CLASSES SUPORTE
PEDAGÓGICO EM EXTINÇÃO
ESTRUTURA I
^^/^dEd/ZdKZ^K>͕KKZEKZW'M'/K
E ORIENTADOR EDUCACIONAL
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

2.344,99 2.462,24 2.585,35 2.714,62 2.850,35 2.992,87 3.142,51 3.299,64

2

2.591,22 2.720,78 2.856,82 2.999,66 3.149,64 3.307,12 3.472,48 3.646,10

3

2.863,29 3.006,46 3.156,78 3.314,62 3.480,35 3.654,37 3.837,09 4.028,94

4

3.163,94 3.322,14 3.488,24 3.662,66 3.845,79 4.038,08 4.239,98 4.451,98

5

3.496,15 3.670,96 3.854,51 4.047,24 4.249,60 4.462,08 4.685,18 4.919,44

6

3.863,25 4.056,41 4.259,23 4.472,19 4.695,80 4.930,59 5.177,12 5.435,98

7

4.268,89 4.482,34 4.706,45 4.941,78 5.188,86 5.448,31 5.720,72 6.006,76

8

4.717,12 4.952,98 5.200,63 5.460,66 5.733,69 6.020,38 6.321,40 6.637,47
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TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

1.758,74 1.846,68 1.939,02 2.035,97 2.137,76 2.244,65 2.356,89 2.474,73

2

1.943,41 2.040,58 2.142,61 2.249,74 2.362,23 2.480,34 2.604,36 2.734,58

3

2.147,47 2.254,84 2.367,59 2.485,97 2.610,26 2.740,78 2.877,82 3.021,71

4

2.372,96 2.491,60 2.616,18 2.746,99 2.884,34 3.028,56 3.179,99 3.338,99

5

2.622,12 2.753,22 2.890,88 3.035,43 3.187,20 3.346,56 3.513,89 3.689,58

6

2.897,44 3.042,31 3.194,42 3.354,15 3.521,85 3.697,95 3.882,84 4.076,99

7

3.201,67 3.361,75 3.529,84 3.706,33 3.891,65 4.086,23 4.290,54 4.505,07

8

3.537,84 3.714,74 3.900,47 4.095,50 4.300,27 4.515,28 4.741,05 4.978,10

ESTRUTURA II
DELEGADO DE ENSINO
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬEşǀĞů

I

II

III

IV

V

1

4.030,50

4.232,03

4.443,63

4.665,81

4.899,10

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬEşǀĞů

I

II

III

IV

V

1

3.022,88

3.174,02

3.332,72

3.499,36

3.674,33

^ƵďĂŶĞǆŽϯ
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSES DOCENTES
ESTRUTURA I
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

40

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

2.086,93 2.191,27 2.300,84 2.415,88 2.536,67 2.663,51 2.796,68 2.936,51

2

2.306,05 2.421,36 2.542,42 2.669,55 2.803,02 2.943,17 3.090,33 3.244,85

3

2.548,19 2.675,60 2.809,38 2.949,85 3.097,34 3.252,21 3.414,82 3.585,56

4

2.815,75 2.956,54 3.104,36 3.259,58 3.422,56 3.593,69 3.773,37 3.962,04

5

3.111,40 3.266,97 3.430,32 3.601,84 3.781,93 3.971,03 4.169,58 4.378,06

6

3.438,10 3.610,00 3.790,51 3.980,03 4.179,03 4.387,98 4.607,38 4.837,75

7

3.799,10 3.989,06 4.188,51 4.397,93 4.617,83 4.848,72 5.091,16 5.345,72

8

4.198,01 4.407,91 4.628,30 4.859,72 5.102,70 5.357,84 5.625,73 5.907,02

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

1.565,19 1.643,45 1.725,63 1.811,91 1.902,50 1.997,63 2.097,51 2.202,39

2

1.729,54 1.816,02 1.906,82 2.002,16 2.102,27 2.207,38 2.317,75 2.433,64

3

1.911,14 2.006,70 2.107,03 2.212,39 2.323,00 2.439,16 2.561,11 2.689,17

4

2.111,81 2.217,40 2.328,27 2.444,69 2.566,92 2.695,27 2.830,03 2.971,53

5

2.333,55 2.450,23 2.572,74 2.701,38 2.836,45 2.978,27 3.127,18 3.283,54

6

2.578,57 2.707,50 2.842,88 2.985,02 3.134,27 3.290,99 3.455,54 3.628,31

7

2.849,33 2.991,79 3.141,38 3.298,45 3.463,37 3.636,54 3.818,37 4.009,29

8

3.148,50 3.305,93 3.471,23 3.644,79 3.827,03 4.018,38 4.219,30 4.430,26

TABELA III – 24 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

1.252,16 1.314,76 1.380,50 1.449,53 1.522,00 1.598,10 1.678,01 1.761,91

2

1.383,63 1.452,81 1.525,45 1.601,73 1.681,81 1.765,90 1.854,20 1.946,91

3

1.528,91 1.605,36 1.685,63 1.769,91 1.858,40 1.951,32 2.048,89 2.151,33

4

1.689,45 1.773,92 1.862,62 1.955,75 2.053,54 2.156,21 2.264,02 2.377,22

5

1.866,84 1.960,18 2.058,19 2.161,10 2.269,16 2.382,62 2.501,75 2.626,83

6

2.062,86 2.166,00 2.274,30 2.388,02 2.507,42 2.632,79 2.764,43 2.902,65

7

2.279,46 2.393,43 2.513,10 2.638,76 2.770,70 2.909,23 3.054,69 3.207,43

8

2.518,80 2.644,74 2.776,98 2.915,83 3.061,62 3.214,70 3.375,44 3.544,21

TABELA IV – 12 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

626,08

657,38

690,25

724,76

761,00

799,05

839,00

880,95

2

691,82

726,41

762,73

800,86

840,91

882,95

927,10

973,45

3

764,46

802,68

842,81

884,95

929,20

975,66

4

844,72

886,96

931,31

977,87

5

933,42

980,09

1.024,45 1.075,67

1.026,77 1.078,11 1.132,01 1.188,61

1.029,10 1.080,55 1.134,58 1.191,31 1.250,87 1.313,42

6

1.031,43 1.083,00 1.137,15 1.194,01 1.253,71 1.316,40 1.382,21 1.451,33

7

1.139,73 1.196,72 1.256,55 1.319,38 1.385,35 1.454,62 1.527,35 1.603,71

8

1.259,40 1.322,37 1.388,49 1.457,91 1.530,81 1.607,35 1.687,72 1.772,10
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ESTRUTURA II
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

2.415,89 2.536,68 2.663,51 2.796,69 2.936,52 3.083,35 3.237,52 3.399,39

2

2.669,55 2.803,03 2.943,18 3.090,34 3.244,86 3.407,10 3.577,46 3.756,33

3

2.949,86 3.097,35 3.252,22 3.414,83 3.585,57 3.764,85 3.953,09 4.150,75

4

3.259,59 3.422,57 3.593,70 3.773,39 3.962,05 4.160,16 4.368,17 4.586,57

5

3.601,85 3.781,94 3.971,04 4.169,59 4.378,07 4.596,97 4.826,82 5.068,16

6

3.980,04 4.179,05 4.388,00 4.607,40 4.837,77 5.079,66 5.333,64 5.600,32

7

4.397,95 4.617,85 4.848,74 5.091,18 5.345,73 5.613,02 5.893,67 6.188,36

8

4.859,73 5.102,72 5.357,86 5.625,75 5.907,04 6.202,39 6.512,51 6.838,13

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

1.811,91 1.902,51 1.997,64 2.097,52 2.202,39 2.312,51 2.428,14 2.549,55

2

2.002,17 2.102,27 2.207,39 2.317,76 2.433,64 2.555,33 2.683,09 2.817,25

3

2.212,39 2.323,01 2.439,16 2.561,12 2.689,18 2.823,64 2.964,82 3.113,06

4

2.444,69 2.566,93 2.695,28 2.830,04 2.971,54 3.120,12 3.276,12 3.439,93

5

2.701,39 2.836,46 2.978,28 3.127,19 3.283,55 3.447,73 3.620,12 3.801,12

6

2.985,03 3.134,28 3.291,00 3.455,55 3.628,33 3.809,74 4.000,23 4.200,24

7

3.298,46 3.463,38 3.636,55 3.818,38 4.009,30 4.209,77 4.420,25 4.641,27

8

3.644,80 3.827,04 4.018,39 4.219,31 4.430,28 4.651,79 4.884,38 5.128,60

TABELA III – 24 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

42

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

1.449,53 1.522,01 1.598,11 1.678,01 1.761,91 1.850,01 1.942,51 2.039,64

2

1.601,73 1.681,82 1.765,91 1.854,21 1.946,92 2.044,26 2.146,47 2.253,80

3

1.769,91 1.858,41 1.951,33 2.048,90 2.151,34 2.258,91 2.371,85 2.490,45

4

1.955,76 2.053,54 2.156,22 2.264,03 2.377,23 2.496,09 2.620,90 2.751,94

5

2.161,11 2.269,17 2.382,62 2.501,75 2.626,84 2.758,18 2.896,09 3.040,90

6

2.388,03 2.507,43 2.632,80 2.764,44 2.902,66 3.047,79 3.200,18 3.360,19

7

2.638,77 2.770,71 2.909,24 3.054,71 3.207,44 3.367,81 3.536,20 3.713,01

8

2.915,84 3.061,63 3.214,71 3.375,45 3.544,22 3.721,43 3.907,50 4.102,88

TABELA IV – 12 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

724,77

761,00

799,05

839,01

880,96

925,01

971,26

1.019,82

2

800,87

840,91

882,96

927,10

973,46

3

884,96

929,21

975,67

4

977,88

1.022,13 1.073,24 1.126,90

1.024,45 1.075,67 1.129,45 1.185,93 1.245,22

1.026,77 1.078,11 1.132,02 1.188,62 1.248,05 1.310,45 1.375,97

5

1.080,55 1.134,58 1.191,31 1.250,88 1.313,42 1.379,09 1.448,05 1.520,45

6

1.194,01 1.253,71 1.316,40 1.382,22 1.451,33 1.523,90 1.600,09 1.680,10

7

1.319,38 1.385,35 1.454,62 1.527,35 1.603,72 1.683,91 1.768,10 1.856,51

8

1.457,92 1.530,82 1.607,36 1.687,72 1.772,11 1.860,72 1.953,75 2.051,44

^ƵďĂŶĞǆŽϰ
ESCALA DE VENCIMENTOS - CLASSE DOCENTE EM EXTINÇÃO
PROFESSOR II
TABELA I – 30 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

1.660,83 1.743,88 1.831,07 1.922,62 2.018,75 2.119,69 2.225,68 2.336,96

2

1.835,22 1.926,98 2.023,33 2.124,50 2.230,72 2.342,26 2.459,37 2.582,34

3

2.027,92 2.129,32 2.235,78 2.347,57 2.464,95 2.588,20 2.717,61 2.853,49

4

2.240,85 2.352,89 2.470,54 2.594,07 2.723,77 2.859,96 3.002,96 3.153,10

5

2.476,14 2.599,95 2.729,95 2.866,44 3.009,77 3.160,25 3.318,27 3.484,18

6

2.736,14 2.872,94 3.016,59 3.167,42 3.325,79 3.492,08 3.666,68 3.850,02

7

3.023,43 3.174,60 3.333,33 3.500,00 3.675,00 3.858,75 4.051,69 4.254,27

8

3.340,89 3.507,93 3.683,33 3.867,50 4.060,87 4.263,92 4.477,11 4.700,97

TABELA II – 24 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬ
EşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

1.328,67 1.395,10 1.464,86 1.538,10 1.615,00 1.695,75 1.780,54 1.869,57

2

1.468,18 1.541,59 1.618,67 1.699,60 1.784,58 1.873,81 1.967,50 2.065,87

3

1.622,34 1.703,45 1.788,63 1.878,06 1.971,96 2.070,56 2.174,09 2.282,79

4

1.792,68 1.882,32 1.976,43 2.075,25 2.179,02 2.287,97 2.402,36 2.522,48

5

1.980,91 2.079,96 2.183,96 2.293,15 2.407,81 2.528,20 2.654,61 2.787,34

6

2.188,91 2.298,35 2.413,27 2.533,94 2.660,63 2.793,66 2.933,35 3.080,01

7

2.418,74 2.539,68 2.666,67 2.800,00 2.940,00 3.087,00 3.241,35 3.403,42

8

2.672,71 2.806,35 2.946,67 3.094,00 3.248,70 3.411,13 3.581,69 3.760,77
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ANEXO III
ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽŝŶĐŝƐŽ/ĚŽĂƌƟŐŽϱǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϮϬϰ͕ĚĞϭǑĚĞũƵůŚŽ
ĚĞϮϬϭϯ
VIGÊNCIA 1º/7/2013
ESCALA DE VENCIMENTOS – CLASSES DE APOIO ESCOLAR
ESTRUTURA I
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬEşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

754,95

792,70

832,33

873,95

917,64

963,53

1.011,70

2

908,21

953,62

1.001,30

1.051,36

1.103,93

1.159,13

1.217,09

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬEşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

566,21

594,52

624,25

655,46

688,24

722,65

758,78

2

681,16

715,21

750,97

788,52

827,95

869,35

912,81

ESTRUTURA II
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬEşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

908,21

953,62

1.001,30

1.051,36

1.103,93

1.159,13

1.217,09

2

1.226,08

1.287,38

1.351,75

1.419,34

1.490,31

1.564,82

1.643,07

3

1.655,21

1.737,97

1.824,87

1.916,11

2.011,92

2.112,51

2.218,14

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬEşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

681,16

715,21

750,97

788,52

827,95

869,35

912,81

2

919,56

965,54

1.013,82

1.064,51

1.117,73

1.173,62

1.232,30

3

1.241,41

1.303,48

1.368,66

1.437,09

1.508,94

1.584,39

1.663,61

VI

VII

ESTRUTURA III – CARGOS EM EXTINÇÃO
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬEşǀĞů
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I

II

III

IV

V

1

1.226,08

1.287,38

1.351,75

1.419,34

1.490,31

1.564,82

1.643,07

2

1.655,21

1.737,97

1.824,87

1.916,11

2.011,92

2.112,51

2.218,14

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬEşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

919,56

965,54

1.013,82

1.064,51

1.117,73

1.173,62

1.232,30

2

1.241,41

1.303,48

1.368,66

1.437,09

1.508,94

1.584,39

1.663,61

ANEXO IV
ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽŝŶĐŝƐŽ//ĚŽĂƌƟŐŽϱǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϮϬϰ͕ĚĞϭǑĚĞũƵůŚŽ
ĚĞϮϬϭϯ
VIGÊNCIA 1º/7/2014
ESCALA DE VENCIMENTOS – CLASSES DE APOIO ESCOLAR
ESTRUTURA I
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬEşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

807,79

848,18

890,59

935,12

981,88

1.030,97

1.082,52

2

971,78

1.020,37

1.071,39

1.124,96

1.181,21

1.240,27

1.302,28

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬEşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

605,85

636,14

667,95

701,35

736,41

773,23

811,90

2

728,84

765,28

803,54

843,72

885,91

930,20

976,71

ESTRUTURA II
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬEşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

971,78

1.020,37

1.071,39

1.124,96

1.181,21

1.240,27

1.302,28

2

1.311,91

1.377,50

1.446,38

1.518,70

1.594,63

1.674,36

1.758,08

3

1.771,07

1.859,63

1.952,61

2.050,24

2.152,75

2.260,39

2.373,41

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬEşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

728,84

765,28

803,54

843,72

885,91

930,20

976,71

2

983,93

1.033,13

1.084,78

1.139,02

1.195,97

1.255,77

1.318,56

3

1.328,31

1.394,73

1.464,46

1.537,69

1.614,57

1.695,30

1.780,06
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ESTRUTURA III – CARGOS EM EXTINÇÃO
TABELA I – 40 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬEşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

1.311,91

1.377,50

1.446,38

1.518,70

1.594,63

1.674,36

1.758,08

2

1.771,07

1.859,63

1.952,61

2.050,24

2.152,75

2.260,39

2.373,41

TABELA II – 30 HORAS SEMANAIS
&ĂŝǆĂͬEşǀĞů

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

983,93

1.033,13

1.084,78

1.139,02

1.195,97

1.255,77

1.318,56

2

1.328,31

1.394,73

1.464,46

1.537,69

1.614,57

1.695,30

1.780,06

WƵďůŝĐĂĚĂŶĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂdĠĐŶŝĐŽͲ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂ͕ĞŵϭǑĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϯ͘
_____

NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 679/92 à pág. 39 do XXXIV;
Lei Complementar nº 836/97 à pág. 381 do LXI;
Lei Complementar nº 1.018/07 à pág. 37 do vol. LXIV;
Lei Complementar nº 1.097/09 à pág. 41 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.143/11 à pag. 29 do vol. LXXII;
Lei Complementar nº 1.144/11 à pág. 54 do vol. LXXII.

>/KDW>DEdZEǑϭ͘ϮϬϳ͕ϱ:h>,KϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŽƐŽŶĐƵƌƐŽƐWƷďůŝĐŽƐZĞŐŝŽŶĂůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽYƵĂĚƌŽĚŽ
DĂŐŝƐƚĠƌŝŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
&ĂĕŽƐĂďĞƌƋƵĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂĚĞĐƌĞƚĂĞĞƵƉƌŽŵƵůŐŽĂƐĞŐƵŝŶte lei complementar:
ƌƟŐŽϭǑͲKƐĐŽŶĐƵƌƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐƉĂƌĂŝŶŐƌĞƐƐŽĞŵĐĂƌŐŽƐĚŽYƵĂĚƌŽĚŽ
Magistério serão realizados:
I - regionalmente, observando-se os requisitos para provimento estabeůĞĐŝĚŽƐŶŽŶĞǆŽ///͕ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĂƌƟŐŽϴǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϴϯϲ͕ĚĞϯϬĚĞ
ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϵϳ͕ĞŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƐĂƌƟŐŽƐϭϯĂϭϲĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϰϰϰ͕ĚĞ
27 de dezembro de 1985;
//ͲĞŵϮ;ĚƵĂƐͿĞƚĂƉĂƐƐƵĐĞƐƐŝǀĂƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĮǆĂĚŽƐŶĂ
instrução especial que reger o concurso, na seguinte conformidade:
a) 1ª etapa: provas de caráter eliminatório;
ďͿϮǐĞƚĂƉĂ͗ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞơƚƵůŽƐƉĂƌĂĮŶƐĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͘
§ 1º - Os Concursos Públicos Regionalizados poderão englobar mais de
ƵŵĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞǀŝĞƌĂƐĞƌĚĞĮŶŝĚŽŶŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĞĚŝƚĂů͘
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§ 2º - As provas, quando realizadas em mais de uma região, poderão ser
únicas e aplicadas concomitantemente.
§ 3º - A critério da Administração, caso o número de candidatos aprovados de uma região seja inferior ao número de vagas oferecidas, as vagas remanescenƚĞƐƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌŽĨĞƌƚĂĚĂƐĂŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĂƉƌŽǀĂĚŽƐĚĂƐĚĞŵĂŝƐƌĞŐŝƁĞƐĚĞĮŶŝĚĂƐĞŵ
edital.
§ 4º - Excepcionalmente, a Secretaria da Educação poderá promover concurso público de âmbito estadual para determinada classe do Quadro do Magistério.
ƌƟŐŽϮǑͲ&ŝĐĂŝŶƐƟƚƵşĚŽŽƵƌƐŽƐƉĞĐşĮĐŽĚĞ&ŽƌŵĂĕĆŽƉĂƌĂŽŝŶŐƌĞƐsante em cargos do Quadro do Magistério, como parte integrante do período de estágio probatório, com carga horária de, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas, na
forma a ser disciplinada em resolução do Secretário da Educação.
ƌƟŐŽϯǑͲKƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĂĚŝĂŶƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƐƉĂƐƐĂŵĂǀŝŐŽƌĂƌĐŽŵĂƌĞdação que se segue:
/ͲŽĂƌƟŐŽϯϱĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϰϰϰ͕ĚĞϮϳĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϴϱ͗
͞ƌƟŐŽϯϱͲƌĞŵŽĕĆŽĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐƉŽĚĞƌĄƐĞĞĨĞƟǀĂƌƉĞůĂũŽƌŶĂĚĂĚĞ
trabalho em que o professor esteja incluído ou por qualquer uma das Jornadas de Trabalho Docente previstas para a classe, exceto a Jornada Reduzida de Trabalho Docente.” (NR);
II - da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997:
ĂͿŽƐΑΑϮǑĞϯǑĚŽĂƌƟŐŽϭϮ͗
͞ƌƟŐŽϭϮͲ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
...................................................................................................................
§ 2º - Na hipótese de acumulação de dois cargos ou funções docentes ou
de um cargo de suporte pedagógico com um cargo ou função docente, a carga horária
total da acumulação não poderá ultrapassar o limite de 65 (sessenta e cinco) horas
semanais.
ΑϯǑͲKĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽΑϮǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĂƉůŝĐĂͲƐĞĂŽƐŽĐƵƉĂŶƚĞƐĚĞĨƵŶĕĆŽ
ĂƟǀŝĚĂĚĞĞĂŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘Ϭϵϯ͕ĚĞϭϲ
de julho de 2009.” (NR);
ďͿŽĂƌƟŐŽϭϰ͗
͞ƌƟŐŽϭϰͲKŝŶŐƌĞƐƐŽĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐĚĂƌͲƐĞͲĄƐĞŵƉƌĞĞŵ:ŽƌŶĂĚĂ/ŶŝĐŝĂů
ĚĞdƌĂďĂůŚŽŽĐĞŶƚĞ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶĚŽͲƐĞĂǀĂŐĂƋƵĂŶĚŽĞǆŝƐƟƌĞŵĂƵůĂƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĚĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŽĐĂƌŐŽĚĞŝŶŐƌĞƐƐŽĞŵƋƵĂŶƟĚĂĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞăĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂĚĞƐƐĂ
jornada.
§ 1º - Em caso de número de aulas disponíveis da disciplina do cargo
ƋƵĞŶĆŽƉŽƐƐŝďŝůŝƚĞĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂ:ŽƌŶĂĚĂ/ŶŝĐŝĂůĚĞdƌĂďĂůŚŽŽĐĞŶƚĞ͕ĂǀĂŐĂƉĂƌĂ
ingresso poderá ser caracterizada em Jornada Reduzida de Trabalho Docente, a critério
da Administração.
ΑϮǑͲKƐĚŽĐĞŶƚĞƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽƐƐƵũĞŝƚŽƐă:ŽƌŶĂĚĂĄƐŝĐĂĚĞdƌĂďĂlho Docente, à Jornada Inicial de Trabalho Docente ou à Jornada Reduzida de Trabalho
Docente poderão exercer suas funções em jornadas de maior duração, previstas nos
ŝŶĐŝƐŽƐ/͕//Ğ///ĚŽĂƌƟŐŽϭϬĚĞƐƚĂůĞŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕ŶĂĨŽƌŵĂĂƐĞƌĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂĞŵƌĞgulamento.” (NR).
ƌƟŐŽ ϰǑ Ͳ &ŝĐĂŵ ĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂĚŽƐ ŽƐ ΑΑ ϯǑ͕ ϰǑ Ğ ϱǑ ĂŽ ĂƌƟŐŽ ϯϯ ĚĂ >Ğŝ
Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985, alterado pela alínea “a” do inciso
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/ĚŽĂƌƟŐŽϯǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘Ϭϵϰ͕ĚĞϭϲĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϬϵ͕ĐŽŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞ
redação:
͞ƌƟŐŽϯϯͲ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
...................................................................................................................
3º - No processo anual de atribuição de classes e aulas dos integrantes
das classes de docentes do Quadro do Magistério é vedada a redução da jornada de
ƚƌĂďĂůŚŽ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞĞǆŝƐƟƌĞŵĂƵůĂƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐƉĂƌĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽŶĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ
ĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͘
§ 4º - Excepcionalmente, poderá ocorrer a redução da jornada de trabalho, salvo para a Jornada Reduzida de Trabalho Docente, no ano seguinte ao da vigência
da opção e desde que o docente permaneça, no ano correspondente à opção, com a
ũŽƌŶĂĚĂƉƌĞƚĞŶĚŝĚĂĚĞŵĞŶŽƌĚƵƌĂĕĆŽĞŵĂŝƐĂƐĂƵůĂƐƋƵĞĂĞǆĐĞĚĞƌĞŵ͕ĂơƚƵůŽ ĚĂ
ĐĂƌŐĂƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕ĞŵƋƵĂŶƟĚĂĚĞƋƵĞƚŽƚĂůŝǌĞ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶdente à sua jornada da vigência da opção.
ΑϱǑͲEĂƐŝƚƵĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽΑϰǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƐĂƵůĂƐ
ĞǆĐĞĚĞŶƚĞƐĂơƚƵůŽĚĞĐĂƌŐĂƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌŽĐŽƌƌĞƌĄũĄŶĂĨĂƐĞĚĞĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂũŽƌŶĂĚĂ
de trabalho.”
ƌƟŐŽϱǑͲƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƚĂůĞŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
ĐŽƌƌĞƌĆŽăĐŽŶƚĂĚĂƐĚŽƚĂĕƁĞƐƉƌſƉƌŝĂƐĐŽŶƐŝŐŶĂĚĂƐŶŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽǀŝŐĞŶƚĞ͕ĮĐĂŶĚŽŽ
WŽĚĞƌ ǆĞĐƵƟǀŽ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ Ă Ăďƌŝƌ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ͕ ƐĞ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽΑϭǑĚŽĂƌƟŐŽϰϯĚĂ>ĞŝĨĞĚĞƌĂůŶǑϰ͘ϯϮϬ͕ĚĞϭϳ
de março de 1964.
ƌƟŐŽϲǑͲKWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĄĞƐƚĂůĞŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͘
ƌƟŐŽϳǑͲƐƚĂůĞŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ĮĐĂŶĚŽƌĞǀŽŐĂĚŽƐŽΑϮǑĚŽĂƌƟŐŽϮϰĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϰϰϰ͕ϮϳĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϴϱ͕ĞŽƐĂƌƟŐŽƐϳǑĞϴǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘Ϭϵϰ͕ĚĞϭϲĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϬϵ
Palácio dos Bandeirantes, 5 de julho de 2013
GERALDO ALCKMIN
WƵďůŝĐĂĚĂŶĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂdĠĐŶŝĐŽͲ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂ͕ĂŽƐϱĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϯ͘
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 836 à pág. 381 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.094/09 à pág. 37 do vol. LXVIII.
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>/KDW>DEdZEǑϭ͘ϮϭϮ͕ϭϲKhdhZKϮϬϭϯ
ůƚĞƌĂĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϬϴϬ͕ĚĞϭϳĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϴ͕ƋƵĞŝŶƐƟƚƵŝWůĂŶŽ
'ĞƌĂůĚĞĂƌŐŽƐ͕sĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐĞ^ĂůĄƌŝŽƐƉĂƌĂŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĚĂƐĐůĂƐƐĞƐƋƵĞĞƐƉĞĐŝĮĐĂ͕
ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
&ĂĕŽƐĂďĞƌƋƵĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂĚĞĐƌĞƚĂĞĞƵƉƌŽŵƵůŐŽĂƐĞŐƵŝŶte lei complementar:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂŵŝŶĐůƵşĚŽƐŶĂ>ĞŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϬϴϬ͕ĚĞϭϳĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϴ͕ŽƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĂĚŝĂŶƚĞĞůĞŶĐĂĚŽƐ͕ĐŽŵĂƌĞĚĂĕĆŽƋƵĞƐĞŐƵĞ͗
/ͲŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽŶŽĂƌƟŐŽϯϴ͗
͞ƌƟŐŽϯϴͲ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Parágrafo único - Para os servidores integrantes das classes de que trata
esta lei complementar, em exercício na Secretaria da Saúde, que optarem pela incluƐĆŽĚĞƐĞƵĐĂƌŐŽŽƵĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞĞŵ:ŽƌŶĂĚĂŽŵƵŵĚĞdƌĂďĂůŚŽ͕ŽĐĄůĐƵůŽĚĂ
ŐƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞĂƌƟŐŽƐĞƌĄĨĞŝƚŽĐŽŵŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶƚƌĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĮǆĂĚŽƐƉĂƌĂĂ:ŽƌŶĂĚĂŽŵƉůĞƚĂĚĞdƌĂďĂůŚŽ͖͘͟
//ͲŽĂƌƟŐŽϰϴͲ͗
͞ƌƟŐŽϰϴͲͲKƐĂƚƵĂŝƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƋƵĞŽƉƚĂƌĞŵƉĞůĂŝŶĐůƵƐĆŽĚĞƐĞƵĐĂƌŐŽŽƵĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞĞŵ:ŽƌŶĂĚĂŽŵƵŵĚĞdƌĂďĂůŚŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝŶĐŝƐŽ//ĚŽĂƌƟŐŽϭϯĚĞƐƚĂůĞŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞǀŝĞƌĞŵĂƐĞĂƉŽƐĞŶƚĂƌĐŽŵĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽŶŽƐĂƌƟŐŽƐϯǑ
ĞϲǑĚĂŵĞŶĚĂăŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůŶǑϰϭ͕ĚĞϭϵĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϯ͕ĞŶŽĂƌƟŐŽ
ϯǑĚĂŵĞŶĚĂăŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůŶǑϰϳ͕ĚĞϱĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϬϱ͕ƚĞƌĆŽƐĞƵƐƉƌŽǀĞŶƚŽƐ
calculados, conforme padrão das Tabelas I ou II, a que se referem os Anexos V a XI, por
ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano das jornadas que
ƟǀĞƌĞǆĞƌĐŝĚŽ͖͘͟
///ͲŽĂƌƟŐŽϳǑăƐŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐdƌĂŶƐŝƚſƌŝĂƐ͗
“Disposições Transitórias
...................................................................................................................
ƌƟŐŽϳǑͲ&ŝĐĂĨĂĐƵůƚĂĚĂĂŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĚŽYƵĂĚƌŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷde abrangidos por esta lei complementar a opção, de forma irretratável, pela inclusão
ĚĞƐĞƵĐĂƌŐŽŽƵĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞĞŵ:ŽƌŶĂĚĂŽŵƵŵĚĞdƌĂďĂůŚŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝŶĐŝƐŽ
//ĚŽĂƌƟŐŽϭϯĚĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐĚĞƐƚĂůĞŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͘
ΑϭǑͲŽƉĕĆŽƌĞĨĞƌŝĚĂŶŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌĨŽƌŵƵůĂĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽĞŶĚĞƌĞĕĂĚŽĂŽĚŝƌŝŐĞŶƚĞĚĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂƵŶŝĚĂĚĞ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞϵϬ
(noventa) dias a contar da data publicação desta lei complementar.
§ 2º- Para os servidores que, na data da publicação desta lei complemenƚĂƌ͕ĞƐƟǀĞƌĞŵŽĐƵƉĂŶĚŽĐĂƌŐŽĞŵĐŽŵŝƐƐĆŽ͕ĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĨƵŶĕĆŽĞŵ
ĐŽŶĮĂŶĕĂŽƵĂĨĂƐƚĂĚŽƐ͕ŽƉƌĂǌŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽƐĞƌĄĐŽŶƚĂĚŽĚĂ
data da exoneração ou da data em que cessar a designação ou o afastamento.
§ 3º - Eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do
ĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽƐĞƌĆŽĐŽŵƉĞŶƐĂĚĂƐŶĂƉĂƌƚĞĮǆĂĚŽƉƌġŵŝŽĚĞŝŶĐĞŶƟǀŽŝŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůĂ>ĞŝŶǑϴ͘ϵϳϱ͕ĚĞϮϱĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϭϵϵϰ͕ŶĂĨŽƌŵĂĂƐĞƌĞƐƚĂďĞůĞĐŝda em resolução do Titular da Pasta, ouvida a Secretaria de Gestão Pública.”.
ƌƟŐŽϮǑͲƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƚĂůĞŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
ĐŽƌƌĞƌĆŽăĐŽŶƚĂĚĂƐĚŽƚĂĕƁĞƐƉƌſƉƌŝĂƐĐŽŶƐŝŐŶĂĚĂƐŶŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽǀŝŐĞŶƚĞ͕ĮĐĂŶĚŽŽ
WŽĚĞƌ ǆĞĐƵƟǀŽ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ Ă Ăďƌŝƌ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ͕ ƐĞ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽΑϭǑĚŽĂƌƟŐŽϰϯĚĂ>ĞŝĨĞĚĞƌĂůŶǑϰ͘ϯϮϬ͕ĚĞϭϳĚĞ
março de 1964.
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Artigo 3º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua puPalácio dos Bandeirantes, 16 de outubro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
WƵďůŝĐĂĚĂŶĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂdĠĐŶŝĐŽͲ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂ͕ĂŽƐϭϲĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϭϯ͘
_____
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůăƉĄŐ͘ϮϱĚŽǀŽů͘ϭϱ͖
ŵĞŶĚĂŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŶǑϰϭͬϬϯăƉĄŐ͘ϮϰĚŽǀŽů͘ϯϬ͖
ŵĞŶĚĂŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŶǑϰϳͬϬϱăƉĄŐ͘ϮϴĚŽǀŽů͘ϯϮ͖͘
Lei Complementar nº 1.080/08 à pág. 29 do vol. LXVII.

>/KDW>DEdZEǑϭ͘Ϯϭϱ͕ϯϬKhdhZKϮϬϭϯ
ůƚĞƌĂĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘Ϭϵϯ͕ĚĞϭϲĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϬϵ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽƉŽƌƚĞŵƉŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝŶĐŝƐŽyĚŽĂƌƟŐŽϭϭϱĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ
Estadual
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
&ĂĕŽƐĂďĞƌƋƵĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂĚĞĐƌĞƚĂĞĞƵƉƌŽŵƵůŐŽĂƐĞŐƵŝŶte lei complementar:
ƌƟŐŽϭǑͲKƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘Ϭϵϯ͕
de 16 de julho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
͞ƌƟŐŽϮǑͲ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
...................................................................................................................
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲEĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐŶŽƐŝŶĐŝƐŽƐ/Ğ/sĚŽĂƌƟŐŽϭǑ
ĚĞƐƚĂůĞŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕ŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌĂƉĞŶĂƐĐůĂƐƐŝĮĐĂƚſƌŝŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĞĚŝƚĂů͘͟;EZͿ
ƌƟŐŽϮǑͲ&ŝĐĂŵĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂĚŽƐăƐŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐdƌĂŶƐŝƚſƌŝĂƐĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘Ϭϵϯ͕ĚĞϭϲĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϬϵ͕ŽƐĂƌƟŐŽƐϲǑĞϳǑ͕ĐŽŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞƌĞĚĂĕĆŽ͗
“Disposições Transitórias
...................................................................................................................
ƌƟŐŽϲǑͲWĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐ
desta lei complementar poderão celebrar novo contrato de trabalho, com vigência corƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽĐŝƚĂĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŽŶƷŵĞƌŽŵĄǆŝŵŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĕƁĞƐŶĆŽ
ƉŽĚĞƌĄƵůƚƌĂƉĂƐƐĂƌŽůŝŵŝƚĞĚĂƐĐĞůĞďƌĂĚĂƐŶŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϯ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĂƚĞŶĚŝĚŽƐ
os seguintes requisitos:
/ͲĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽƐŝŵƉůŝĮĐĂĚŽ͖
II - decurso do prazo de 40 (quarenta) dias, contados do término do contrato anteriormente celebrado;
///ͲĂƚŽĞƐƉĞĐşĮĐŽĚĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂŶƚĞƋƵĞũƵƐƟĮƋƵĞĂƵƌŐġŶĐŝĂĞĂ
inadiabilidade da adoção da medida.
50

ΑϭǑͲŵĐĂƐŽĚĞĂďƐŽůƵƚĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞũƵƐƟĮĐĂĚĂƉĞůĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂŶƚĞ͕ŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞĂƌƟŐŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌĂƉůŝĐĂĚŽƉĂƌĂŽƐĂŶŽƐůĞƟǀŽƐ
de 2015 e de 2016, limitado, em cada ano, o número máximo de contratações a até
ϱϬй;ĐŝŶƋƵĞŶƚĂƉŽƌĐĞŶƚŽͿĞĂƚĠϰϬй;ƋƵĂƌĞŶƚĂƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚĂƐƋƵĞ
ƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽĐĞůĞďƌĂĚĂƐŶŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͘
§ 2º - O decurso do prazo de 40 (quarenta) dias, contados do término
do contrato anteriormente celebrado, poderá ser aplicado uma única vez, para cada
docente contratado.
ΑϯǑʹƉſƐĂĞǆƟŶĕĆŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĐĞůĞďƌĂĚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϱǑĚĂƐ
ŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐdƌĂŶƐŝƚſƌŝĂƐĚĞƐƚĂůĞŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕ĮĐĂǀĞĚĂĚĂ͕ƐŽďƉĞŶĂĚĞŶƵůŝĚĂĚĞ͕Ă
contratação do mesmo docente antes de decorridos 200 (duzentos) dias do término
do contrato.
ƌƟŐŽϳǑͲWĂƌĂĮŶƐĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽƉĂƌĂŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞ
ĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐŽĐƵƉĂŶƚĞƐĚĞ
ĨƵŶĕĆŽĚŽĐĞŶƚĞ͕ĂďƌĂŶŐŝĚŽƐƉĞůŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽΑϮǑĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
nº 1.010, de 1º de junho de 2007, estão dispensados da realização de avaliação anual,
ĚĞǀĞŶĚŽƐĞŝŶƐĐƌĞǀĞƌĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĂŶƵĂůĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞ
ĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐ͕ŶŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĐĂŵƉŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂĨŽƌŵĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĂƉĞůĂ
Secretaria da Educação.”
ƌƟŐŽϯǑͲƐĚĞƐƉĞƐĂƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƚĂůĞŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, podendo
ser suplementadas, se necessário.
blicação.

Artigo 4º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua puPalácio dos Bandeirantes, 30 de outubro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
WƵďůŝĐĂĚĂŶĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂdĠĐŶŝĐŽͲ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂ͕ĂŽƐϯϬĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϭϯ͘
_____

NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽƐƚĂĚƵĂůăƉĄŐ͘ϮϵĚŽǀŽů͘yys///͖
Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII;
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII.

>/KDW>DEdZEǑϭ͘Ϯϭϴ͕ϮϭEKsDZKϮϬϭϯ
ůƚĞƌĂĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘Ϭϭϱ͕ĚĞϭϱĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϬϳ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂ
ĐŽŶǀĞƌƐĆŽĞŵƉĞĐƷŶŝĂĚĞƉĂƌĐĞůĂĚĞůŝĐĞŶĕĂͲƉƌġŵŝŽ͕ƉĂƌĂŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽYƵĂĚƌŽ
ĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽĞĚŽYƵĂĚƌŽĚĞƉŽŝŽƐĐŽůĂƌ͕ĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
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&ĂĕŽƐĂďĞƌƋƵĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂĚĞĐƌĞƚĂĞĞƵƉƌŽŵƵůŐŽĂƐĞŐƵŝŶte lei complementar:
ƌƟŐŽϭǑͲK͞ĐĂƉƵƚ͟ĚŽĂƌƟŐŽϭǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘Ϭϭϱ͕ĚĞϭϱ
de outubro de 2007, que dispõe sobre a conversão em pecúnia de parcela de licença-prêmio para os integrantes do Quadro do Magistério e do Quadro de Apoio Escolar da
Secretaria da Educação, passa a vigorar com a seguinte redação:
͞ƌƟŐŽϭǑͲWŽĚĞƌĄƐĞƌĐŽŶǀĞƌƟĚĂ͕ĞŵƉĞĐƷŶŝĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶto, uma parcela de 30 (trinta) dias de licença-prêmio aos integrantes do Quadro do
DĂŐŝƐƚĠƌŝŽĞĚŽYƵĂĚƌŽĚĞƉŽŝŽƐĐŽůĂƌƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĞŵĞŵĞĨĞƟǀŽĞǆĞƌĐşĐŝŽŶĂ
Secretaria da Educação.” (NR).
ƌƟŐŽϮǑͲƐĚĞƐƉĞƐĂƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƚĂůĞŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente.
ƌƟŐŽϯǑͲƐƚĂůĞŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝcação, produzindo efeitos, exclusivamente, quanto às licenças-prêmio cujos períodos
ĂƋƵŝƐŝƟǀŽƐƐĞĐŽŵƉůĞƚĂƌĂŵĂƉĂƌƟƌĚĂǀŝŐġŶĐŝĂĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘Ϭϭϱ͕ĚĞϭϱ
de outubro de 2007.
Palácio dos Bandeirantes, 21 de novembro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
WƵďůŝĐĂĚĂŶĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂdĠĐŶŝĐŽͲ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂ͕ĞŵϮϭĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯ͘
_____
NOTA:
A Lei Complementar nº 1.015/07 encontra-se à pág. 31 do vol. LXIV.
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-VLEIS

>/EǑϭϱ͘ϬϴϮ͕ϭϬ:h>,KϮϬϭϯ
(Projeto de lei nº 727/11, da Deputada Leci Brandão do PC do B)
ůƚĞƌĂĂ>ĞŝŶǑϭϬ͘ϵϰϴ͕ĚĞϱĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϭ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƐƉĞŶĂůŝĚĂĚĞƐĂ
ƐĞƌĞŵĂƉůŝĐĂĚĂƐăƉƌĄƟĐĂĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽĞŵƌĂǌĆŽĚĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽƐĞǆƵĂů͕
ĞĚĄŽƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ

te lei:

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
&ĂĕŽƐĂďĞƌƋƵĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂĚĞĐƌĞƚĂĞĞƵƉƌŽŵƵůŐŽĂƐĞŐƵŝŶ-

ƌƟŐŽϭǑͲ>ĞŝŶǑϭϬ͘ϵϰϴ͕ĚĞϱĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϭ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞ
ĂƐƉĞŶĂůŝĚĂĚĞƐĂƐĞƌĞŵĂƉůŝĐĂĚĂƐăƉƌĄƟĐĂĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽĞŵƌĂǌĆŽĚĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ
ƐĞǆƵĂů͕ĮĐĂĂĐƌĞƐĐŝĚĂĚŽƐĞŐƵŝŶƚĞĂƌƟŐŽϱǑͲ͗
͞ƌƟŐŽϱǑͲͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ:ƵƐƟĕĂĞĚĂĞĨĞƐĂĚĂŝĚĂĚĂŶŝĂ͕ƉĂƌĂĐƵŵƉƌŝƌŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĂůĞŝĞĮƐĐĂůŝǌĂƌŽƐĞƵĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ͕ƉŽĚĞƌĄĮƌŵĂƌĐŽŶǀġŶŝŽƐĐŽŵŽƐ
DƵŶŝĐşƉŝŽƐ͕ĐŽŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂĞĐŽŵĂƐąŵĂƌĂƐDƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͘͟(NR)
ƌƟŐŽϮǑͲƐƚĂůĞŝĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
Palácio dos Bandeirantes, 10 de julho de 2013.
GERALDO ALCKMIN
WƵďůŝĐĂĚĂŶĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂdĠĐŶŝĐŽͲ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂ͕ĂŽƐϭϬĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϯ͘
_____
NOTA:
A Lei nº 10.948/01 encontra-se à pág. 74 do vol. LII.

>/EǑϭϱ͘Ϭϵϳ͕Ϯϯ:h>,KϮϬϭϯ
(Projeto de lei nº 161/10, do Deputado Gilmaci Santos - PRB)
ƐƚĂďĞůĞĐĞƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞŶĂƚƌĂŵŝƚĂĕĆŽĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐĞŵƋƵĞĮŐƵƌĞŵ
ĐŽŵŽƉĂƌƚĞŽƵŝŶƚĞƌǀĞŶŝĞŶƚĞƉĞƐƐŽĂĐŽŵŝĚĂĚĞŝŐƵĂůŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌĂϲϬ;ƐĞƐƐĞŶƚĂͿĂŶŽƐ

te lei:

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
&ĂĕŽƐĂďĞƌƋƵĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂĚĞĐƌĞƚĂĞĞƵƉƌŽŵƵůŐŽĂƐĞŐƵŝŶ-

ƌƟŐŽϭǑͲdĞƌĆŽƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞŶĂƚƌĂŵŝƚĂĕĆŽŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƷďůŝĐĂĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂƋƵĞƚĞŶŚĂŵĐŽŵŽƉĂƌƚĞŽƵ
interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
ƌƟŐŽϮǑͲKŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽŶĂŽďƚĞŶĕĆŽĚŽďĞŶĞİĐŝŽ͕ĨĂǌĞŶĚŽƉƌŽǀĂĚĞƐƵĂŝĚĂĚĞ͕ƌĞƋƵĞƌĞƌĄŽďĞŶĞİĐŝŽăĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĂƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂǀŝŶĐƵůĂĚŽŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͘
ƌƟŐŽϯǑͲŽŶĐĞĚŝĚĂĂƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞ͕ĞƐƚĂŶĆŽĐĞƐƐĂƌĄĂƚĠŽƚƌąŶƐŝƚŽĞŵ
julgado do processo.
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ƌƟŐŽϰǑͲƐƚĂůĞŝĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
Palácio dos Bandeirantes, 23 de julho de 2013.
GERALDO ALCKMIN
WƵďůŝĐĂĚĂŶĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂdĠĐŶŝĐŽͲ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂ͕ĂŽƐϮϯĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϯ͘

>/EǑϭϱ͘ϭϬϵ͕Ϯϵ:h>,KϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƐŝƌĞƚƌŝǌĞƐKƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂƐƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞϮϬϭϰ
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
&ĂĕŽƐĂďĞƌƋƵĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂĚĞĐƌĞƚĂĞĞƵƉƌŽŵƵůŐŽĂƐĞŐƵŝŶƚĞůĞŝ͗
SEÇÃO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
ƌƟŐŽϭǑͲŵĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϭϳϰ͕ΑΑϮǑĞϵǑ͕ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ͕ĞŶĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ&ĞĚĞƌĂůŶǑϭϬϭ͕ĚĞϰĚĞŵĂŝŽĚĞϮϬϬϬ͕ƐĆŽ
estabelecidas as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2014, compreendendo:
I - as metas e prioridades da administração pública estadual;
II - as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos
do Estado;
III - a organização e a estrutura dos orçamentos;
IV - a alteração da legislação tributária do Estado;
sͲĂƉŽůşƟĐĂĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐĂŐġŶĐŝĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŽĮĐŝĂŝƐĚĞĨŽŵĞŶƚŽ͖
VI - a administração da dívida e captação de recursos;
VII - as disposições gerais.
SEÇÃO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
ƌƟŐŽϮǑͲƐŵĞƚĂƐĞĂƐƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĚĞϮϬϭϰ
ƐĆŽĂƐĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚĂƐŶŽŶĞǆŽĚĞWƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐĞDĞƚĂƐ͕ƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂĞƐƚĂůĞŝ͕ĞĚĞǀĞŵ
observar as seguintes diretrizes:
I - Estado promotor do desenvolvimento humano com qualidade de vida;
//ͲƐƚĂĚŽŝŶĚƵƚŽƌĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽĐŽŵ
as futuras gerações;
III - Estado integrador do desenvolvimento regional e metropolitano;
IV - Estado criador de valor público pela excelência da gestão.
SEÇÃO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO
ƌƟŐŽϯǑͲKƉƌŽũĞƚŽĚĞůĞŝŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂĂŶƵĂůĚŽƐƚĂĚŽƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ĚĞϮϬϭϰƐĞƌĄĞůĂďŽƌĂĚŽĐŽŵŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂăƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĮǆĂĚĂƐŶĞƐƚĂůĞŝ͕ĂŽĂƌƟŐŽϭϳϰ
ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ͕ă>Ğŝ&ĞĚĞƌĂůŶǑϰ͘ϯϮϬ͕ĚĞϭϳĚĞŵĂƌĕŽĚĞϭϵϲϰ͕Ğă>ĞŝŽŵplementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
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ƌƟŐŽϰǑͲKƐǀĂůŽƌĞƐĚŽƐŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐĚĂƐhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐƐƚĂĚƵĂŝƐƐĞƌĆŽ
ĮǆĂĚŽƐ ŶĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂ ĚŽ ƐƚĂĚŽ ƉĂƌĂ ϮϬϭϰ ĚĞǀĞŶĚŽ ĂƐ ůŝďĞƌĂĕƁĞƐ ŵĞŶsais dos recursos do Tesouro respeitar, no mínimo, o percentual global de 9,57% (nove
inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) da arrecadação do Imposto sobre
KƉĞƌĂĕƁĞƐ ZĞůĂƟǀĂƐ ă ŝƌĐƵůĂĕĆŽ ĚĞ DĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐ Ğ ƐŽďƌĞ WƌĞƐƚĂĕƁĞƐ ĚĞ ^ĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - Quota-Parte do
Estado, no mês de referência.
ΑϭǑͲĂƌƌĞĐĂĚĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽƐĞƌĆŽĂĚŝĐŝŽŶĂĚŽƐ
9,57% (nove inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) das Transferências CorƌĞŶƚĞƐĚĂhŶŝĆŽ͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂƉĞůĂĚĞƐŽŶĞƌĂĕĆŽĚŽ/D^
ĚĂƐĞǆƉŽƌƚĂĕƁĞƐ͕ĚĂĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĞĚŽƐďĞŶƐĚĞĂƟǀŽƐĮǆŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉƁĞĂ>Ğŝ
ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ&ĞĚĞƌĂůŶǑϴϳ͕ĚĞϭϯĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϭϵϵϲ͕ĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͘
ΑϮǑͲKWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽƉŽĚĞƌĄĚĂƌĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĂŽƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĞǆƉĂŶsão do ensino superior público em parceria com as Universidades Estaduais.
ΑϯǑͲK'ŽǀĞƌŶŽĚŽƐƚĂĚŽƉƵďůŝĐĂƌĄŶŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂů͕ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ͕
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽĚŽƐƌĞƉĂƐƐĞƐƉĂƌĂĂƐhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐƐƚĂĚƵĂŝƐ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽĂƌĞĐĞŝƚĂƉƌĞvista e a realizada a cada mês, disponibilizando-o por meio eletrônico pela Secretaria
da Fazenda.
Α ϰǑ Ͳ Ɛ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ ƐƚĂĚƵĂŝƐ ƉƵďůŝĐĂƌĆŽ ŶŽ ŝĄƌŝŽ KĮĐŝĂů͕ ƚƌŝŵĞƐtralmente, relatório detalhado contendo os repasses oriundos do Estado e de outras
fontes, o número de alunos atendidos, bem como as despesas efetuadas para o desemƉĞŶŚŽĚĞƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂƐ͘
ƌƟŐŽϱǑͲƐƌĞĐĞŝƚĂƐƉƌſƉƌŝĂƐĚĂƐĂƵƚĂƌƋƵŝĂƐ͕ĨƵŶĚĂĕƁĞƐĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social, com
ĚŝƌĞŝƚŽĂǀŽƚŽ͕ƐĞƌĆŽĚĞƐƟŶĂĚĂƐ͕ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐ
ĚĞĐƵƐƚĞŝŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƉĞƐƐŽĂůĞĞŶĐĂƌŐŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ĚŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĂĚşǀŝĚĂĞ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĞŵŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͘
ƌƟŐŽϲǑͲKŽƌĕĂŵĞŶƚŽĮƐĐĂůĞŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĚĂƐƐŽĐŝĞdades em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social
ĐŽŵĚŝƌĞŝƚŽĂǀŽƚŽ͕ƚĞƌĆŽƉŽƌĮŵĐƵŵƉƌŝƌĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ͕ĞŶƚƌĞĞůĂƐĂĚĞ
ƌĞĚƵǌŝƌĂƐĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐŝŶƚĞƌͲƌĞŐŝŽŶĂŝƐ͕ŶĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϭϳϰ͕Α
ϳǑ͕ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ͘
ƌƟŐŽϳǑͲEĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞ
2014, a projeção das despesas com pessoal e encargos observará:
/ͲŽƐƋƵĂĚƌŽƐĚĞĐĂƌŐŽƐĞĨƵŶĕƁĞƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĂƌƟŐŽϭϭϱ͕ΑϱǑ͕ĚĂ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ͖
II - o montante a ser gasto no exercício de 2013, a previsão de crescimenƚŽǀĞŐĞƚĂƟǀŽĚĂĨŽůŚĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞŽƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ͖
III - os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4
de maio de 2000;
IV - a realização de estudos visando à valorização das carreiras e dos vencimentos dos servidores do Estado, nos termos da Lei Estadual nº 12.391, de 23 de
maio de 2006.
ƌƟŐŽϴǑͲƐĐŽŶƚƌĂƚĂĕƁĞƐĚĞƉĞƐƐŽĂůĞŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐĚŽƋƵĂĚƌŽƋƵĞ
ŝŵƉŽƌƚĞŵĞŵĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĚĞƐĂůĄƌŝŽƐŽƵŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽ
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ϭϲϵ͕ΑϭǑ͕ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂů͕ƐŽŵĞŶƚĞŽĐŽƌƌĞƌĆŽƐĞŚŽƵǀĞƌĚŽƚĂĕĆŽŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂ
ƐƵĮĐŝĞŶƚĞĞĞƐƟǀĞƌĞŵĂƚĞŶĚŝĚŽƐŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞŽƐůŝŵŝƚĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉĞůĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ&ĞĚĞƌĂůŶǑϭϬϭ͕ĚĞϰĚĞŵĂŝŽĚĞϮϬϬϬ͕ĞĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽ
ĚŽƐĞƵĂƌƟŐŽϮϭ͘
ƌƟŐŽϵǑͲKŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĚĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞŵƋƵĞŽƐtado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto
ĚĞǀĞƌĄŽƌŝĞŶƚĂƌͲƐĞƉĞůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚĞƐƚĂůĞŝĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĄĂƐĂĕƁĞƐĚĞƐƟŶĂĚĂƐ͗
I - ao planejamento, gerenciamento e execução de obras;
II - à aquisição de imóveis ou bens de capital;
III - à aquisição de instalações, equipamentos e material permanente;
IV - à pesquisa e à aquisição de conhecimento e tecnologia.
ƌƟŐŽϭϬͲKƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽdĞƐŽƵƌŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞƐƟŶĂĚŽƐăƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com
ĚŝƌĞŝƚŽĂǀŽƚŽƐĞƌĆŽƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĮƐĐĂůƐŽďĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽŽƵĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƐĞƌĆŽĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĞĚŽƐĞƌǀŝĕŽĚĂĚşǀŝĚĂ͘
ƌƟŐŽϭϭͲKƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽdĞƐŽƵƌŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞƐƟŶĂĚŽƐăĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞďĞŶĞİĐŝŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽǀĞŶƚŽƐĂŝŶĂƟǀŽƐĞƉĞŶƐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ĂďƌĂŶŐŝĚŽƐƉĞůĂ>ĞŝŶǑϮϬϬ͕ĚĞϭϯĚĞŵĂŝŽĚĞϭϵϳϰ͕ƐĞƌĆŽĂůŽĐĂĚŽƐŶŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĮƐĐĂů
ĞŵĚŽƚĂĕƁĞƐƉƌſƉƌŝĂƐ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂĚĂƐĞŵĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ĞŵĨĂǀŽƌ
ĚĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞŵƋƵĞŽƐƚĂĚŽĚĞƚĞŶŚĂ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ĂŵĂŝŽria do capital social com direito a voto.
ƌƟŐŽϭϮͲWĂƌĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌƚƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂĚƵƌĂŶƚĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂ͕ŽWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽƉƌŽŵŽǀĞƌĄĂƵĚŝġŶĐŝĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͕Ğŵ
ƚŽĚĂƐĂƐƌĞŐŝƁĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͕ƌĞŐŝƁĞƐŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂƐĞͬŽƵĂŐůŽŵĞƌĂĕƁĞƐƵƌďĂŶĂƐ
ĚŽƐƚĂĚŽ͕ĐŽŶƚĂŶĚŽĐŽŵĂŵƉůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƉŽƉƵůĂƌ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϰϴĚĂ>Ğŝ
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
ΑϭǑͲůĠŵĚĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂŶŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ŽWŽĚĞƌ
ǆĞĐƵƟǀŽ ĚĞǀĞƌĄ͕ ĂŝŶĚĂ͕ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŵĂ ĂƵĚŝġŶĐŝĂ ƉƷďůŝĐĂ ŐĞƌĂů͕ ĐŽŵ Ă ƵƟůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ
meios eletrônicos disponíveis.
§ 2º - As audiências serão amplamente divulgadas, inclusive nos meios
de comunicação regionais, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias das datas
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐƉĞůŽWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽ͘
ƌƟŐŽϭϯͲEĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞ
ϮϬϭϰ͕ŽWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽƵƟůŝǌĂƌĄƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚĞƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĐĂůĐƵůĂĚĂƐƉŽƌĨŽŶƚĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐăĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽWƷďůŝĐĂƐƚĂĚƵĂůƉĂƌĂĞƐƟŵĂĕĆŽ
da receita do exercício.
SEÇÃO IV
DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO
ƌƟŐŽϭϰͲƉƌŽƉŽƐƚĂŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂĚŽƐƚĂĚŽƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞϮϬϭϰ
ƐĞƌĄĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂƉĞůŽWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽăƐƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂĂƚĠϯϬĚĞƐĞƚĞŵďƌŽ
de 2013, contendo:
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I - mensagem;
II - projeto de lei orçamentária;
/// Ͳ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽ ĚŽƐ ĞĨĞŝƚŽƐ ƐŽďƌĞ ĂƐ ƌĞĐĞŝƚĂƐ Ğ ĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŝƐĞŶĕƁĞƐ͕ĂŶŝƐƟĂƐ͕ƌĞŵŝƐƐƁĞƐ͕ƐƵďƐşĚŝŽƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕
ƚƌŝďƵƚĄƌŝĂĞĐƌĞĚŝơĐŝĂ͘
ƌƟŐŽϭϱͲŵĞŶƐĂŐĞŵƋƵĞĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌŽƉƌŽũĞƚŽĚĞůĞŝĚĞǀĞƌĄĞǆƉůŝĐŝƚĂƌ͗
/ͲĂƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ͕ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ĞĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐũƵƐƟĮĐĂƟǀĂƐ͕ĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕƁĞƐĐŽŶƟĚĂƐŶĞƐƚĂůĞŝ͖
II - os programas e as ações orçamentárias, incluídos na proposta orçamentária do exercício, não considerados quando da elaboração do Plano Plurianual
2012-2015, aprovado na forma da Lei nº 14.676, de 28 de dezembro de 2011, ou da Lei
de Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício de 2014;
///ͲŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĂĚŽƚĂĚŽƐƉĂƌĂĞƐƟŵĂƟǀĂĚĂƐĨŽŶƚĞƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂŽ
exercício;
/sͲŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐăŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĞĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽĞŶƐŝŶŽ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϮϱϱĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉĂƚƌŽŶĂŝƐĚĞƐƟŶĂĚĂƐĂŽƐƌĞŐŝŵĞƐƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝŽƐ͖
s Ͳ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽ ĚĂ ĂůŽĐĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ Ž ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ
ĂĕƁĞƐĞĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƷďůŝĐŽƐĚĞƐĂƷĚĞ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϮϮϮ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽ
ƷŶŝĐŽ͕ŝƚĞŵϭ͕ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉĂƚƌŽŶĂŝƐĚĞƐƟŶĂĚĂƐ
aos regimes previdenciários;
s/ͲĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽƐĂƋƵĞĂůƵĚĞŽĂƌƟŐŽϱǑĚĂ>ĞŝŶǑϭϰ͘ϲϳϲ͕ĚĞϮϴĚĞ
ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϭ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽĂƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂϮϬϭϰĮŶĂŶĐŝĂĚĂ
ƉĞůŽƐŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐĮƐĐĂůĞĚĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂů͕ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐZĞŐŝƁĞƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐĚŽƐƚĂĚŽĞĐŽŵŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͘
ΑϭǑͲǆĐĞƉĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƋƵĂŶĚŽŶĆŽĨŽƌƉŽƐƐşǀĞůĂŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽĞƐƉĂĐŝĂů
ĚĂƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽŝŶĐŝƐŽs/͕ŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐǀĂůŽƌĞƐƐĞƌĆŽĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐĐŽŵŽ
͞ĂĚĞĮŶŝƌ͘͟
ΑϮǑͲKWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽĚĞǀĞƌĄƉƵďůŝĐĂƌ͕ƋƵĂĚƌŝŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ͕ŶŽŝĄƌŝŽ
KĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕ƌĞůĂƚſƌŝŽƐŐĞƌĞŶĐŝĂŝƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĮƐĐĂŝƐƌĞŐŝŽŶĂŝƐ͕ĨŽƌŵĂůŝǌĂĚŽƐ
ŶŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂƉƵƌĂĕĆŽŶĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͞ĂĚĞĮŶŝƌ͟ĞŵĐŽŶƐŽŶąŶĐŝĂĐŽŵŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽĂŶterior.
Α ϯǑ Ͳ WĂƌĂ Ă ŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽ ĞƐƉĂĐŝĂů ĚĂ ƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶŽ ŝŶĐŝƐŽ
s/͕Ž^/&DĚĞǀĞƌĄĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌƵŵĐĂŵƉŽĞƐƉĞĐşĮĐŽŽŶĚĞƐĞƌĆŽĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĚĂƐĂƐ
ƌĞŐŝƁĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͕ƌĞŐŝƁĞƐŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂƐĞĂŐůŽŵĞƌĂĚŽƐƵƌďĂŶŽƐ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĂ
ůĞŝ͕ǀŝƐĂŶĚŽĂĂƉƵƌĂĕĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĮƐĐĂŝƐ͘
ƌƟŐŽ ϭϲ Ͳ EĂ ĂƵƐġŶĐŝĂ ĚĂ ůĞŝ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶŽ ĂƌƟŐŽ ϭϲϱ͕ Α
ϵǑ͕ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂů͕ŝŶƚĞŐƌĂƌĆŽĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĆŽŽƉƌŽũĞƚŽĚĞůĞŝŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂ
anual:
/ͲƋƵĂĚƌŽƐŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝŽƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐĚŽƐŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐĮƐĐĂůĞĚĂƐĞŐƵridade social, compreendendo:
a) receita por fonte, despesa por categoria econômica e grupos, segundo
os orçamentos e despesa por programas;
b) despesa por função, subfunção e programa, conforme os vínculos de
recursos;
c) receitas previstas para as fundações, autarquias e empresas dependentes;
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//ͲĂŶĞǆŽĚĂĚĞƐƉĞƐĂĚŽƐŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐĮƐĐĂůĞĚĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂů͕ĚŝƐcriminados por unidade orçamentária, compreendendo autarquia, fundação, empresa
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĞƵŶŝĚĂĚĞƐĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŝƌĞƚĂ͕ĚĞƚĂůŚĂĚĂĂƚĠŽŶşǀĞůĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞĞ
de projeto, segundo os grupos de despesa e as fontes de recursos;
///ͲĂŶĞǆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĚĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞŵƋƵĞŽƐtado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto,
ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĂƌƟŐŽϭϳϰ͕ΑϰǑ͕ŝƚĞŵϮ͕ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽƐƚĂĚƵĂů͕ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽ͗
ĂͿĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽŐĞƌĂůĚŽǀĂůŽƌŐůŽďĂůĚŽŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƉŽƌƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞŵ
que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito
a voto e os valores das suas fontes de recursos;
ďͿ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽ ŐĞƌĂů ĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚŽƐ ŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ ƉŽƌ ĨƵŶĕĆŽ Ğ ĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĨŽŶƚĞƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ͖
ĐͿĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽĚŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐƉŽƌƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞŵƋƵĞŽƐƚĂĚŽĚĞtenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, contendo
ŽƐǀĂůŽƌĞƐƉŽƌƉƌŽũĞƚŽĞĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĨŽŶƚĞƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ͖
ĚͿ ĚĞƐĐƌŝĕĆŽ ĞƐƉĞĐşĮĐĂ ĚĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ Ğŵ ƋƵĞ Ž ƐƚĂĚŽ ĚĞƚĞŶŚĂ͕ ĚŝƌĞƚĂ
ŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĐŽŵĚŝƌĞŝƚŽĂǀŽƚŽ͕ĐŽŵĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂďĂƐĞ
ůĞŐĂůĚĞĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ĂŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚŽſƌŐĆŽĂŽƋƵĂůĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚĂĞƐƵĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ
acionária.
ΑϭǑͲWĂƌĂĞĨĞŝƚŽĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϭϰĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĨĞĚĞƌĂů
ŶǑϭϰϭ͕ĚĞϭϯĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϮ͕ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂĂĕƁĞƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐƉƷďůŝĐŽƐ
de saúde desenvolvidos pelo Estado, excetuados os recursos repassados diretamente
às unidades vinculadas da Secretaria da Saúde, estarão alocados no Fundo Estadual de
^ĂƷĚĞ͕ƋƵĞƐĞĐŽŶƐƟƚƵŝƌĄĞŵƵŶŝĚĂĚĞŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂ͕ŐĞƐƚŽƌĂĚĞƐƐĞƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͘
ΑϮǑͲKWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽƉŽĚĞƌĄ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ĂĚŝĐŝŽŶĂƌŽƵƚƌŽƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽƐ͕ǀŝƐĂŶĚŽăŵĞůŚŽƌĞǆƉůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂ͘
ƌƟŐŽ ϭϳ Ͳ Ɛ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽŵ ƉƵďůŝĐŝĚĂĚĞ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ĚĞƐƚĂĐĂĚĂƐ Ğŵ
ĂƟǀŝĚĂĚĞ ĞƐƉĞĐşĮĐĂ ŶĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ƉƌŽŐƌĂŵĄƟĐĂ͕ ƐŽď ĚĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂ ĐůĂƌĂ
ŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽ͘
ƌƟŐŽϭϴͲ^ĞƌĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂůĞŝŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂĂŶƵĂůĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐƉĂƌĂĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽƐƌĞcursos humanos, bem como as necessárias à realização de certames, provas e concurƐŽƐ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐƌĞůĂƟǀĂƐăƉƌŽŵŽĕĆŽ͕ĂĐĞƐƐŽĞŽƵƚƌĂƐĨŽƌŵĂƐ
de mobilidade funcional previstas nas leis que tratam dos Planos de Cargos e Salários e
dos Planos de Carreiras do Estado.
ƌƟŐŽϭϵͲůĞŝŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂĂŶƵĂů͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϰϱ
da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, somente incluirá novos
ƉƌŽũĞƚŽƐƐĞũĄĞƐƟǀĞƌĞŵĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐĂƋƵĞůĞƐĞŵĂŶĚĂŵĞŶƚŽ͘
ƌƟŐŽ ϮϬ Ͳ  ƉƌŽƉŽƐƚĂ ŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂ ĐŽŶƚĞƌĄ ƌĞƐĞƌǀĂ ĚĞ ĐŽŶƟŶŐġŶĐŝĂ͕
ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ͕ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĮƐĐĂů͕ĞŵŵŽŶƚĂŶƚĞĞƋƵŝǀĂlente a, no máximo, 0,05% (cinco centésimos por cento) da receita corrente líquida.
ƌƟŐŽϮϭͲWĂƌĂĞĨĞŝƚŽĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϭϰĚĞƐƚĂůĞŝ͕ŽWŽĚĞƌ>ĞŐŝƐůĂƟǀŽ͕ŽWŽĚĞƌ:ƵĚŝĐŝĄƌŝŽ͕ŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽWƷďůŝĐŽ͕ĂĞĨĞŶƐŽƌŝĂWƷďůŝĐĂĚŽƐƚĂĚŽĞĂƐhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐƐƚĂĚƵĂŝƐĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌĆŽĂŽWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽƐƵĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂƐ
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ƉĂƌĂϮϬϭϰĂƚĠŽƷůƟŵŽĚŝĂƷƟůĚŽŵġƐĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϯ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ
desta lei.
SEÇÃO V
DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
ƌƟŐŽϮϮͲKWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽƉŽĚĞƌĄĞŶǀŝĂƌăƐƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂƉƌŽjetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:
/ͲŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞDĞůŚŽƌŝĂ͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞ
de obras públicas;
//ͲƌĞǀŝƐĆŽĚĂƐƚĂǆĂƐ͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽƐƵĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĂŽĐƵƐƚŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐ
prestados;
///ͲŵŽĚŝĮĐĂĕĆŽŶĂƐůĞŐŝƐůĂĕƁĞƐĚŽ/ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞKƉĞƌĂĕƁĞƐZĞůĂƟǀĂƐă
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, Imposto sobre a Transmissão “Causa MorƟƐ͟ĞŽĂĕĆŽĚĞĞŶƐĞŝƌĞŝƚŽƐͲ/dDĞ/ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞsĞşĐƵůŽƐƵƚŽŵŽƚŽƌĞƐͲ/Ws͕
ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞƚŽƌŶĂƌĂƚƌŝďƵƚĂĕĆŽŵĂŝƐĞĮĐŝĞŶƚĞĞĞƋƵąŶŝŵĞ͕ƉƌĞƐĞƌǀĂƌĂĞĐŽŶŽŵŝĂ
ƉĂƵůŝƐƚĂĞĞƐƟŵƵůĂƌĂŐĞƌĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞŐŽƐĞĂůŝǀƌĞĐŽŶĐŽƌƌġŶĐŝĂ͖
/sͲĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĮƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĐŽďƌĂŶĕĂĞĂƌƌĞĐĂĚĂĕĆŽ
ĚŽƐ ƚƌŝďƵƚŽƐ ĞƐƚĂĚƵĂŝƐ͕ ŽďũĞƟǀĂŶĚŽ Ă ƐŝŵƉůŝĮĐĂĕĆŽ ĚŽ ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ
tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do Estado e dos contribuintes;
sͲĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĞĮƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ͕ƉĞůŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĚĂƐĐŽŵƉĞŶƐĂĕƁĞƐĞĚĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂů͕ŽƌŝƵŶĚĂƐ
da exploração de recursos hídricos e minerais, inclusive petróleo e gás natural;
s/ͲŝŶĐĞŶƟǀŽƐĮƐĐĂŝƐăŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞŐĞƌĂĕĆŽĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂƐƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐĞĂƉƌŽǀĞŝƚĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƟĐŽĚĞƌĞƐşĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐ
urbanos, bem como de mobilidade urbana e obras de infraestrutura de portos, aeroportos e rodovias em Parcerias Público-Privadas de interesse do Estado.
SEÇÃO VI
DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DAS AGÊNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE FOMENTO
ƌƟŐŽϮϯͲĂŐġŶĐŝĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂŽĮĐŝĂůĚĞĨŽŵĞŶƚŽ͕ƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵŝŽ^ŝƐƚĞŵĂƐƚĂĚƵĂůĚĞƌĠĚŝƚŽ͕ĐƵũĂŵŝƐƐĆŽĠƉƌŽŵŽǀĞƌĞĮŶĂŶĐŝĂƌŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽĞƐŽĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕ĨŽŵĞŶƚĂƌĄƉƌŽũĞƚŽƐĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĞĮĐŝġŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƟĐĂ͕ĚĞ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƐŽĐŝĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞĂŵƉůŝĂĕĆŽĚĂĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚĞĚŽƐĂŐĞŶƚĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĚŽƐƚĂĚŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĚĞĮŶŝĕƁĞƐĚĞƐĞƵƉƌŽũĞƚŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽϮϬϭϮͲϮϬϭϱ
ĞĞŵƐŝŶƚŽŶŝĂĐŽŵĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĞƉŽůşƟĐĂƐĚĞĮŶŝĚĂƐƉĞůŽ'ŽǀĞƌŶŽƐƚĂĚƵĂů͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽ
Plano Plurianual - PPA 2012-2015, observadas também as determinações legais e norŵĂƟǀĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƐĨƵŶĚŽƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐĚŽƐƋƵĂŝƐĠŽŐĞƐƚŽƌĞͬŽƵĂŐĞŶƚĞĮŶĂŶĐĞŝƌŽĞ
as instruções aplicáveis ao Sistema Financeiro Nacional.
Α ϭǑ Ͳ  ĂŐġŶĐŝĂ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ ŽĮĐŝĂů ĚĞ ĨŽŵĞŶƚŽ ŽďƐĞƌǀĂƌĄ͕ ŶŽƐ ĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐ͕ĂƐƉŽůşƟĐĂƐĚĞƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞƌĞŐŝŽŶĂŝƐ͕ĚĞ
geração de emprego e renda, de preservação e melhoria do meio ambiente, de incenƟǀŽĂŽĂƵŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞĨŽŶƚĞƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂƐƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐŶĂDĂƚƌŝǌŶĞƌŐĠƟĐĂ
WĂƵůŝƐƚĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĐŽŵŽĂƉƌŽǀĞŝƚĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƟĐŽĚĞƌĞƐşĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐƵƌďĂŶŽƐ͕ĚĞ
ampliação e melhoria da infraestrutura e crescimento, modernização e ampliação da
ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚĞĚŽƉĂƌƋƵĞƉƌŽĚƵƟǀŽƉĂƵůŝƐƚĂ͕ĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐĞĚĞƐĞƌǀŝĕŽ
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ƐĞĚŝĂĚŽƐŶŽƐƚĂĚŽ͕ĚŽƚƵƌŝƐŵŽĞĚŽĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͕ĐŽŵĂƚĞŶĕĆŽăƐŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐĚĞŝŶŽǀĂção e desenvolvimento tecnológico.
§ 2º - A realização de operações de crédito com os Municípios ou quaisƋƵĞƌĞŶƟĚĂĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽWƷďůŝĐĂDƵŶŝĐŝƉĂůĮĐĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂăŽƵƚŽƌŐĂĚĞŐĂƌĂŶƟĂƐ͕ŶĂĨŽƌŵĂĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƉĞůĂĂŐġŶĐŝĂ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂŽĮĐŝĂůĚĞĨŽŵĞŶƚŽ͘
§ 3º - Na implementação de programas de fomento com recursos próƉƌŝŽƐ͕ĂĂŐġŶĐŝĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂŽĮĐŝĂůĚĞĨŽŵĞŶƚŽĐŽŶĨĞƌŝƌĄƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞăƐƉĞƋƵĞŶĂƐĞŵĠdias empresas, atuantes nos diversos setores da economia paulista.
ΑϰǑͲKƐĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐƉĞůĂĂŐġŶĐŝĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂŽĮĐŝĂůĚĞĨŽŵĞŶƚŽĚĞǀĞƌĆŽŐĂƌĂŶƟƌ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƐĐƵƐƚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĞĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ĂƐƐĞŐƵƌĂŶĚŽƐƵĂĂƵƚŽƐƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ƌĞƐƐĂůǀĂĚŽƐŽƐĐĂƐŽƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŽƐƉŽƌůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ͘
SEÇÃO VII
DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Artigo 24 - A administração da dívida interna e externa contratada e
a captação de recursos por órgãos ou entidades da administração pública estadual, obedecida a legislação em vigor, limitar-se-ão à necessidade de recursos para
atender:
/ͲŵĞĚŝĂŶƚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐŽƵĚŽĂĕƁĞƐ͕ũƵŶƚŽĂŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐŶĂcionais e internacionais, públicas ou privadas, organismos internacionais e órgãos ou
ĞŶƟĚĂĚĞƐŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐ͗
ĂͿĂŽƐĞƌǀŝĕŽĚĂĚşǀŝĚĂŝŶƚĞƌŶĂĞĞǆƚĞƌŶĂĚĞĐĂĚĂſƌŐĆŽŽƵĞŶƟĚĂĚĞ͖
ďͿĂŽƐŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĚĞĮŶŝĚŽƐŶĂƐŵĞƚĂƐĞƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐĚŽ'ŽǀĞƌŶŽĚŽ
Estado;
c) ao aumento de capital das sociedades em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto;
//ͲŵĞĚŝĂŶƚĞĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞĂƟǀŽƐ͗
ĂͿĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐƉƌŝŽƌŝƚĄƌŝŽƐĞĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͖
ďͿăĂŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚŽĞŶĚŝǀŝĚĂŵĞŶƚŽ͖
ĐͿĂŽĐƵƐƚĞŝŽĚŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝŽƐĚŽZĞŐŝŵĞWƌſƉƌŝŽĚĞWƌĞǀŝdência dos Servidores Públicos – RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo – RPPM.
ƌƟŐŽ Ϯϱ Ͳ EĂ ůĞŝ ŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂ ĂŶƵĂů͕ ĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽŵ ĂŵŽƌƟǌĂĕƁĞƐ͕
ũƵƌŽƐĞĚĞŵĂŝƐĞŶĐĂƌŐŽƐĚĂĚşǀŝĚĂƐĞƌĆŽĮǆĂĚĂƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ
ou com autorizações concedidas até a data do encaminhamento do projeto de lei orçaŵĞŶƚĄƌŝĂăƐƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲKWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌĄũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵĂƉƌŽposta orçamentária para 2014:
1 - quadro detalhado de cada operação de crédito, incluindo credor, taxa
ĚĞũƵƌŽƐ͕ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂĚĞĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĞĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐĞƌǀŝĕŽĚĂĚşǀŝĚĂ͖
ϮͲƋƵĂĚƌŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽĚĂƉƌĞǀŝƐĆŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐĞƌǀŝĕŽĚĂĚşvida para 2014, incluindo modalidade de operação, valor do principal, juros e demais
encargos.
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SEÇÃO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
ƌƟŐŽϮϲͲKďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϵǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĨĞderal nº 101, de 4 de maio de 2000, caso seja necessário proceder à limitação de emƉĞŶŚŽĞŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ƉĂƌĂĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐŵĞƚĂƐĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƉƌŝŵĄƌŝŽ
ou nominal, estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta lei, o percentual de redução
ĚĞǀĞƌĄŝŶĐŝĚŝƌƐŽďƌĞŽƚŽƚĂůĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞƐŽďƌĞŽĚĞƉƌŽũĞƚŽƐ͕ƐĞƉĂƌĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞĐĂĚĂWŽĚĞƌ͕ĚŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽWƷďůŝĐŽĞĚĂ
ĞĨĞŶƐŽƌŝĂWƷďůŝĐĂ͕ĞǆĐůƵşĚĂƐĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵĞŵŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ
ŽƵůĞŐĂŝƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƋƵĞůĂƐĚĞƐƟŶĂĚĂƐĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐĞƌǀŝĕŽĚĂĚşǀŝĚĂ͘
ΑϭǑͲEĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞŽĐŽƌƌĞƌĂůŝŵŝƚĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕
ŽWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽĐŽŵƵŶŝĐĂƌĄĂŽƐĚĞŵĂŝƐWŽĚĞƌĞƐ͕ĂŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽWƷďůŝĐŽĞăĞĨĞŶsoria Pública, o montante que corresponder a cada um na limitação de empenho e
ĚĞ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽ ĚĂ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂ ŵĞŵſƌŝĂ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ Ğ ĚĂ
ũƵƐƟĮĐĂĕĆŽĚŽĂƚŽ͘
Α ϮǑ Ͳ K WŽĚĞƌ >ĞŐŝƐůĂƟǀŽ͕ Ž WŽĚĞƌ :ƵĚŝĐŝĄƌŝŽ͕ Ž DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ WƷďůŝĐŽ Ğ Ă
ĞĨĞŶƐŽƌŝĂWƷďůŝĐĂ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽΑϭǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ƉƵďůŝĐĂƌĆŽĂƚŽĞƐƚĂďĞůĞĐĞŶĚŽŽƐŵŽŶƚĂŶƚĞƐƋƵĞ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽƐŶĂĨŽƌŵĂĚŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĐĂďĞƌĆŽĂŽƐ
ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐſƌŐĆŽƐŶĂůŝŵŝƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉĞŶŚŽĞŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͘
ƌƟŐŽ Ϯϳ Ͳ WĂƌĂ ĞĨĞŝƚŽ ĚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ ĂƌƟŐŽ ϰϮ ĚĂ >Ğŝ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
federal nº 101, de 4 de maio de 2000, considera-se:
I - contraída, a obrigação no momento da formalização do contrato admiŶŝƐƚƌĂƟǀŽŽƵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĐŽŶŐġŶĞƌĞ͖
II - despesa compromissada, apenas o montante cujo pagamento deva se
ǀĞƌŝĮĐĂƌŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲEŽĐĂƐŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĐŽŶơŶƵŽƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐăŵĂŶƵtenção da Administração, a obrigação considera-se contraída com a execução da prestação correspondente, desde que o contrato permita a denúncia unilateral pela Administração, sem qualquer ônus, a ser manifestada até 4 (quatro) meses após o início do
ĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞăĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͘
ƌƟŐŽϮϴͲƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞŵƋƵĞŽƐƚĂĚŽĚĞƚĞŶŚĂ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂmente, a maioria do capital social com direito a voto, bem como as fundações deverão
ďƵƐĐĂƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞĂĞǆƉĂŶƐĆŽĚĞ
ƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲKƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽdĞƐŽƵƌŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞƐƟŶĂĚŽƐăƐĞŶƟĚĂĚĞƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐŶŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽůŝŵŝƚĂƌͲƐĞͲĆŽăƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚşǀĞŝƐŶĆŽ
ĮŶĂŶĐŝĄǀĞŝƐ͘
ƌƟŐŽϮϵͲǀĞĚĂĚĂĂŝŶĐůƵƐĆŽŶĂůĞŝŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂĂŶƵĂů͕ďĞŵĐŽŵŽĞŵ
suas alterações, de quaisquer recursos do Estado para complementação de aposentadorias e pensões da Carteira de Previdência dos Economistas de São Paulo.
ƌƟŐŽϯϬͲ&ŝĐĂŽdĞƐŽƵƌŽĚŽƐƚĂĚŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽĂĚĞĚƵǌŝƌĚĂƐůŝďĞƌĂĕƁĞƐ
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂŽƐſƌŐĆŽƐĞĞŶƟĚĂĚĞƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐŽƐǀĂůŽƌĞƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐăƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂƐŶĆŽƌĞƉĂƐƐĂĚĂƐă^KWh>KWZs/E/ʹ^WWZs͕ĞŶƟĚĂĚĞŐĞƐƚŽƌĂĚŽ
ZĞŐŝŵĞ WƌſƉƌŝŽ ĚĞ WƌĞǀŝĚġŶĐŝĂ ĚŽƐ ^ĞƌǀŝĚŽƌĞƐ WƷďůŝĐŽƐ ƟƚƵůĂƌĞƐ ĚĞ ĐĂƌŐŽƐ ĞĨĞƟǀŽƐ Ͳ
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RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo - RPPM,
criada pela Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007.
ƌƟŐŽϯϭͲEĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĞĐƌŝĂĕĆŽ͕ĞǆƉĂŶƐĆŽ
ou aperfeiçoamento de ações governamentais que demandam alterações orçamentáƌŝĂƐ͕ĂƉůŝĐĂŵͲƐĞĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚŽĂƌƟŐŽϭϲĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĨĞĚĞƌĂůŶǑϭϬϭ͕ĚĞϰ
de maio de 2000.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲ^ĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĐŽŵŽĚĞƐƉĞƐĂƐŝƌƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ƉĂƌĂĮŶƐ
ĚŽĂƌƟŐŽϭϲ͕ΑϯǑ͕ĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĨĞĚĞƌĂůŶǑϭϬϭ͕ĚĞϰĚĞŵĂŝŽĚĞϮϬϬϬ͕ĂƋƵĞůĂƐ
cujo valor não ultrapasse, para a contratação de obras, bens e serviços, os limites esƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶŽĂƌƟŐŽϮϯ͕ŝŶĐŝƐŽ/͕͞Ă͕͟ĞŝŶĐŝƐŽ//͕͞Ă͕͟ĚĂ>ĞŝĨĞĚĞƌĂůŶǑϴ͘ϲϲϲ͕ĚĞϮϭĚĞ
junho de 1993.
ƌƟŐŽϯϮͲƐƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐǀŽůƵŶƚĄƌŝĂƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽƐƚĂĚŽƉĂƌĂŽƐ
DƵŶŝĐşƉŝŽƐ͕ĂơƚƵůŽĚĞĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ĂƵǆşůŝŽƐŽƵĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ĚĞƉĞŶĚĞƌĆŽĚĂ
ĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽ͕ƉŽƌƉĂƌƚĞĚĂƵŶŝĚĂĚĞďĞŶĞĮĐŝĂĚĂ͕ŶŽĂƚŽĚĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ŽƌŝŐŝŶĂů͕ĚĞƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϮϱĚĂ>ĞŝŽŵplementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de
2008, e no Decreto nº 40.722, de 20 de março de 1996, com alterações posteriores.
ƌƟŐŽϯϯͲĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝŽƐăƐĞŶƟĚĂĚĞƐƉƌŝǀĂĚĂƐƐĞŵĮŶƐůƵĐƌĂƟǀŽƐĚĞǀĞƌĄŽďƐĞƌǀĂƌŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϮϲĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
federal nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei nº 12.799, de 11 de janeiro de 2008,
regulamentada pelo Decreto nº 53.455, de 19 de setembro de 2008, e no Decreto nº
40.722, de 20 de março de 1996, com alterações posteriores, e no Decreto nº 57.501,
de 8 de novembro de 2011.
ƌƟŐŽ ϯϰ Ͳ Ɛ ƌĞĐĞŝƚĂƐ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ ĚĂ ĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ ŽƵ ĚĂ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚŽƉĞƚƌſůĞŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽΑϭǑĚŽĂƌƟŐŽϮϬ
ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂů͕ĐŽŶƐƟƚƵĞŵͲƐĞ͕ŶŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚĞϮϬϭϰ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽdĞƐŽƵƌŽĚŽ
Estado, a serem aplicados nos termos da Lei Federal nº 7.990, de 28 de dezembro de
ϭϵϴϵ͕ĞŵŽĚŝĮĐĂĕƁĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
ƌƟŐŽϯϱͲKWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽĚĞǀĞƌĄĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĚĞƉƌĞĕŽƐ
ƌĞůĂƟǀŽƐăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƚĞƌĐĞŝƌŝǌĂĚŽƐĚĞĐĂƌĄƚĞƌĐŽŶƟŶƵĂĚŽ͕ǀŝƐĂŶĚŽĂƉƌŝmorar o controle, o acompanhamento e a permanente avaliação das despesas de custeio realizadas por todos os órgãos dos Poderes do Estado.
ƌƟŐŽ ϯϲ Ͳ  ŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ Ž ƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ Ğŵ ƚĞŵƉŽ ƌĞĂů͕ ĚĂ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂ͕ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĐŽŶƚĄďŝůŶŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƉĂƌĂƐƚĂĚŽƐĞDƵŶŝĐşƉŝŽƐʹ^/&Dͬ^W͕ƉŽƌƚŽĚŽƐŽƐſƌŐĆŽƐĞĞŶƟĚĂĚĞƐƋƵĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŵŽƐŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐĮƐĐĂůĞĚĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͘
ƌƟŐŽϯϳͲEĆŽƐĞĂƉůŝĐĂŵăƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞŵƋƵĞŽƐƚĂĚŽĚĞƚĞŶŚĂ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵ
indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto e integrantes do Orçamento
ĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐĂƐŶŽƌŵĂƐŐĞƌĂŝƐĚĂ>ĞŝĨĞĚĞƌĂůŶǑϰ͘ϯϮϬ͕ĚĞϭϳĚĞŵĂƌĕŽĚĞϭϵϲϰ͕ŶŽƋƵĞ
concerne ao regime contábil, execução do orçamento e demonstrações contábeis.
Parágrafo único - Para a prestação de contas e divulgação das informaĕƁĞƐƌĞůĂƟǀĂƐĂŽKƌĕĂŵĞŶƚŽĚĞ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ͕ĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽ͞ĐĂƉƵƚ͟
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ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĚĞǀĞƌĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂƌĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞƐƵĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐŶĂĨŽƌŵĂĂƐĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĂ
pelas Secretarias da Fazenda e de Planejamento e Desenvolvimento Regional.
ƌƟŐŽϯϴͲƐĚĞƐƉĞƐĂƐĞŵƉĞŶŚĂĚĂƐĞŶĆŽƉĂŐĂƐĂƚĠŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subseƋƵĞŶƚĞ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƉĂƌĂĞĨĞŝƚŽĚĞĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽƐůŝŵŝƚĞƐĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽ
de recursos nas áreas da educação e da saúde.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲĞĐŽƌƌŝĚŽŽƉƌĂǌŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĞ
ĐŽŶƐƚĂƚĂĚĂ͕ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚŽƐƌĞƐƚŽƐĂƉĂŐĂƌ͕ĮĐĂ
ŽWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽĂƉƌŽƌƌŽŐĂƌƐƵĂǀĂůŝĚĂĚĞ͕ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽăĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂƉĂƌĂĂƐƵĂĐŽďĞƌƚƵƌĂ͘
ƌƟŐŽϯϵͲƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽ'ŽǀĞƌŶŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ
ŶĂƐƌĞŐŝƁĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐƚĞƌĆŽƚĂŵďĠŵĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĂƌĞĚƵĕĆŽĚĂƐĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐ
inter-regionais.
ƌƟŐŽϰϬͲ^ĞƌĄƉƌĞǀŝƐƚĂŶĂůĞŝŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞϮϬϭϰĂ
ĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽƚĞƐŽƵƌŽƉĂƌĂŽ/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞƐƐŝƐƚġŶĐŝĂDĠĚŝĐĂĂŽ^ĞƌǀŝĚŽƌ
Público Estadual – IAMSPE.
ƌƟŐŽϰϭͲWĂƌĂĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϰǑ͕ΑΑϭǑ͕ϮǑĞϯǑĚĂ
Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, integram esta lei o Anexo de
Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais.
ƌƟŐŽ ϰϮ Ͳ Ɛ ŵĞƚĂƐ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƉƌŝŵĄƌŝŽ Ğ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ŶŽŵŝŶĂů͕
para o exercício de 2013, estabelecidas na forma do Anexo de Metas Fiscais, da Lei nº
ϭϰ͘ϴϯϳ͕ĚĞϮϯĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϮ͕ĮĐĂŵƌĞƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽ
constante do Anexo de Metas Fiscais que integra esta lei.
ƌƟŐŽϰϯͲƐǀĞĚĂĕƁĞƐĮƐĐĂŝƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƷůƟŵŽĂŶŽĚĞŵĂŶĚĂƚŽƚĂŵbém alcançam as autarquias, fundações e empresas dependentes.
ƌƟŐŽϰϰͲKWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽĚĞǀĞƌĄƉƵďůŝĐĂƌ͕ƋƵĂĚƌŝŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ͕ŶŽ
ŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕ƌĞůĂƚſƌŝŽƐŐĞƌĞŶĐŝĂŝƐĚĞƌĞĐĞŝƚĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ĚĞƚĂůŚĂŶĚŽĂĞǆĞcução orçamentária correspondente aos recursos aplicados em cada organização social, nos termos da legislação em vigor.
ƌƟŐŽ ϰϱ Ͳ K WŽĚĞƌ ǆĞĐƵƟǀŽ ĚĞǀĞƌĄ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͕ ƋƵĂĚƌŝŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ͕
ƌĞůĂƚſƌŝŽƐĐŽŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽĚĂĂůŽĐĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĂƐĂĕƁĞƐ
voltadas para viabilizar a Copa do Mundo FIFA 2014 no Estado de São Paulo.
ƌƟŐŽϰϲͲEĆŽƐĞŶĚŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽŽĂƵƚſŐƌĂĨŽĚŽƉƌŽũĞƚŽĚĞůĞŝŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂĂŶƵĂůĂƚĠĂĚĂƚĂĚĞŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞϮϬϭϰ͕ĮĐĂŽWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽĂƵƚŽrizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de 1/12
(um doze avos) em cada mês.
Parágrafo único - A limitação de 1/12 (um doze avos) em cada mês, a que
ƐĞƌĞĨĞƌĞŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ŶĆŽƐĞĂƉůŝĐĂăƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϭϲϲ͕Α
ϯǑ͕//͕͞Ă͕͟͞ď͟Ğ͞Đ͕͟ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂů͘
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ƌƟŐŽϰϳͲƐƚĂůĞŝĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
Palácio dos Bandeirantes, 29 de julho de 2013.
GERALDO ALCKMIN
ANEXO I
PRIORIDADES E METAS
ϴϬϬ͗^ZdZ/hK
PROGRAMA
Ação
DĞƚĂϮϬϭϰ
WƌŽĚƵƚŽ
ϴϬϬ'^dKW'M'/hK^/
ϱϭϱϲ dE/DEdKh/KE>^W/>/K 89.472
>hEK^KDE^WZ>hEK^hK^/
^/^^W//^
dE/K^
ϱϭϲϬ ZDhEZKEZ'K^K^^Zs/KZ^ 40.862
&hE/KEZ/K^
ͲE^/EK&hEDEd>ʹ&hE
^Zs/KZ^E&/CIADOS
ϱϭϲϭ ZDhEZKEZ'K^K^WZK&/^^/K- 136.025
WZK&/^^/KE/^K
E/^KD'/^dZ/KͲE^͘&hE͘ʹ&hE
D'/^dZ/KE&/CIADOS
ϱϳϰϯ >Z^ZsZͲ/EdZsEKW'M'/ 1.423.389 >hEK^ZE'/K^
EK^EK^/E///^KE^/EK&hEDEd>
ϱϳϰϰ WZKs/^KDdZ//^WK/KW'M- 2.355.519 >hEK^dE/K^
'/KWZ>^^^KE^/EK&hEDEd>
ϱϳϰϱ /E>h^K:KsE^h>dK^Eh234.039
>hEK^/E>h1K^
K^/ʹ:
ϱϳϰϲ WZKs/^KDdZ//^WK/KW'M- 1.617.171 >hEK^dE/K^
'/KWZ>^^^KE^/EKD/K
ϱϳϱϳ ZDhEZKEZ'K^K^WZK&/^112.826
WZK&/^^/KE/^K
^/KE/^KD'/^dZ/KͲE^/EKD/K
D'/^dZ/KE&/ʹ&hE
CIADOS
ϱϳϱϵ ZDhEZKEZ'K^K^^Zs/KZ^ 19.720
&hE/KEZ/K^
ͲE^/EKD/Kʹ&hE
^Zs/KZ^E&/CIADOS
ϱϴϬϲ INTEGRAÇÃO DO CURRÍCULO, TRABALHO,
80 %
ALUNOS APROVADOS
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO ENSINO
D/K
ϱϴϬϴ ^EsK>s/DEdKhZZ/h>ZKE^/EK 94 %
>hEK^WZKsK^
&hEDEd>
ϱϵϵϴ EdZK^^dhK^>1E'h^Ͳ>͛^
60.000
>hEK^dE/K^
6136 E^/EKWZ1KK/Ed'Z>
100
ESCOLAS COM ENSINO
WZ1KK/Ed'Z>
ϴϬϮ
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
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PROGRAMA
Ação
ϴϬϬ'^dKW'M'/hK^/
4073 ^hWZ/DEdK'EZK^>/DEd1/K^͕
hdE^1>/K^^Zs/K^
4734 W/dKWZK&/^^/KE>EZ
>/DEdK^K>Z
ϱϰϭϳ WK/K>/DEdK^K>ZKDZhZ^K^KEsE/K^dZE^&ZE/^
ϱϳϰϭ WZKs/^K͕/E^d>KDEhdEK
Yh/WDEdK^K/E,
ϱϳϰϮ ^/^dD^EdZ>/K>/DEdK
ESCOLAR
ϴϬϱ
WZZ/^K>͕KDhE/^K/DE CIVIL
ϰϲϱϱ O^/EdZ/^/W>/EZ^WZsEK
WZKdKE^^K>^

DĞƚĂϮϬϭϰ
2.208.489

>hEK^dE/K^

6.800
2.808.489

WZK&/^^/KE/^W/dK^
>hEK^dE/K^

3.274

^K>^dE/^

2.384.978

>hEK^dE/K^

32

EKEdZK^&KZDKhDORES
^K>^Zd^K^
&/E/^^DE

ϱϭϰϲ

^K>&D1>/

ϴϬϳ

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO – TIC
DKZE/KdEK>M'/^hE/95
^'^dK
/Ed'ZK^hE/^^ZdZ/ 5.237
hKZ/EdZ'Ks
ACESSA ESCOLA
3.676
ESCOLAS
/E&KZDd/K^K>Z
5.045
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
WZ&/KDEdKWZK&/^^/KE>K^h- 457.953
KZ^KE^/EK&hEDEd>
WZ&/KDEdKWZK&/^^/KE>K^h- 186.360
CADORES DO ENSINO MÉDIO
dEK>K'/^/EKsKZ^WZ&KZD5.044.286
KK^WZK&/^^/KE/^hK
KE^^KK>^^K^WZK&/^^/KE/^
368
hK
&KZDKdE/s>KZ/KK^
295.000
WZK&/^^/KE/^hK
AVALIAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
DKE/dKZDEdKs>/KK^WZK:2
dK^WZK'ZD^h/KE/^
s>/KKZE/DEdK^K>Z
2.250.000

ϰϲϱϯ
ϱϱϯϲ
ϱϵϳϳ
ϱϵϴϲ
ϴϬϴ
ϱϭϰϴ
ϱϭϰϵ
ϱϭϱϭ
ϱϭϱϮ
6003
ϴϭϯ
ϱϳϰϵ
ϱϳϱϬ

WƌŽĚƵƚŽ

2.338

hE/^'^dK
dE/^
hE/^KEd^
dE/^
^K>^dE/^

hKZ^W/dK^
hKZ^W/dK^
KZ^hd/>/K
hKZ^E&/CIADOS
WZd//WEd^

WZK:dK^s>/K^
>hEK^s>/K^
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PROGRAMA
Ação
DĞƚĂϮϬϭϰ
WƌŽĚƵƚŽ
ϴϬϬ'^dKW'M'/hK^/
ϴϭϰ
yWE^K͕D>,KZ/Z&KZDZ
FÍSICA ESCOLAR E ADMINISTRATIVA
ϭϱϭϬ KE^dZhK͕DW>/KZ&KZD
30 KZ^ >/^
WZ/K^^hE/^WK/K
2033 KZ^yWE^KZ&1^/^K>Z 340
^>^h>KE^dZh1^
2034 Z&KZD^D>,KZ/^DWZ/K^^K- 602
KZ^Z>/^
LARES 2.
ϱϴϭϬ KKKWZd/s^dKͲDhE/1W/KWZ 200
KZ^^K>Z^
KE^dZhO^^K>Z^
Z>/^
ϲϭϯϴ KE^ZsK͕DEhdEKZWZK^D 5.200
ϲϭϯϴ
WZ/K^^K>Z^
ESCOLAS
dE/^
ϴϭϱ
MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO
BÁSICA
ϰϬϴϳ ^EsK>s/DEdKZhZ^K^&1^/K^
5.335
^K>^dE/^
^Zs/K^h/KE/^
ϰϲϴϭ O^KWZK'ZD/E,/ZK/ZdKE 5.200
^^K/O^W/^
^K>ʹW
D^dZ^dE/^
ϱϭϱϰ D/E/^dZK^ZdZ/hKEd/s/Eh>
ϱϭϱϵ DEhdEKZE^/EK&hEDEd>
ϱϭϲϯ DEhdEKZE^/EKD/K
ϱϲϭϮ WZZ/h/KE>^dKDhE/1W/K
ͲE^/EK&hEDEd>

101

3.977
200

^K>^dE/^
^/^dD^DhE//W/^
AVALIADOS

ϱϳϰϬ

603.002

>hEK^dZE^WKZdK^
WZK:dK^/DW>DEdK^

5.045

ϱϴϭϭ

dZE^WKZd>hEK^hKSICA
'^dK/E^d/dh/KE>^dZd'/

3

ϮϴϮϲ
ϱϱϳϲ

COMUNICAÇÃO SOCIAL
Wh>//hd/>/Wj>/

12

4406
ϱϰϮϲ

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
'ZE/DEdKKE&1/KͲhK 181.100

4414
ϲϭϯϱ

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR
Z>/K/E^WO^D/^
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140.000

hE/^D/E/^dZ^
^K>^dE/^

DdZ//^^Zs/K^
Wh>//
DZ<d/E'
^Zs/KZ^E&/CIADOS
>hK^WZ///^
D/d/K^

ANEXO II
METAS FISCAIS
METAS E PROJEÇÕES FISCAIS
;ƌƟŐŽϰǑ͕ΑϭǑ͕ĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭϬϭ͕ĚĞϮϬϬϬͿ
R$ milhões correntes
ŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽ
2014
ϮϬϭϱ
I. RECEITA FISCAL
177.179
194.224
II. DESPESA FISCAL
173.686
190.873
III. RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)
3.493
3.351
IV. RESULTADO NOMINAL
-17.073
-17.256
V. DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
228.405
245.479
EŽƚĂ͗ƐƌĞĐĞŝƚĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐĮƐĐĂŝƐŶĆŽŝŶĐůƵĞŵĂƐŝŶƚƌĂŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂƐ

2016
212.870
209.452
3.419
-18.151
262.735

R$ milhões correntes
ŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽ
2014
ϮϬϭϱ
I. RECEITA FISCAL
151.019
157.787
II. DESPESA FISCAL
148.042
155.064
III. RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)
2.977
2.722
IV. RESULTADO NOMINAL
-14.553
-14.019
V. DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (*)
197.362
202.206
EŽƚĂ͗ƐƌĞĐĞŝƚĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐĮƐĐĂŝƐŶĆŽŝŶĐůƵĞŵĂƐŝŶƚƌĂŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂƐ
;ΎͿĂƉƌĞĕŽƐĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϮ͘

PARÂMETROS
ŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽ
IGP - DI/FGV
IGP - DI/FGV (Média Anual)
Tx. Câmbio em 31/dez (R$ / US$)
ȴZ>KW/^dh>

2014
5,00%
5,01%
2,06
4,00%

2016
164.814
162.168
2.647
-14.053
206.213

R$ milhões correntes
ϮϬϭϱ
4,94%
4,97%
2,10
4,00%

2016
4,25%
4,50%
1,90
4,00%

DEMOSTRATIVOS DE RESULTADOS NOMINAL E PRÍMARIO
R$ milhões correntes
ŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽ
2010
2011
2012
I. RECEITA FISCAL
128.480
139.353
148.809
II. DESPESA FISCAL
123.328
133.156
142.319
III. RESULTADO PRIMÁRIO
5.153
6.197
6.490
IV. RESULTADO NOMINAL
-24.531
-4.025
-21.253
V. DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
163.056
167.081
188.333
EŽƚĂ͗ƐƌĞĐĞŝƚĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐĮƐĐĂŝƐŶĆŽŝŶĐůƵĞŵĂƐŝŶƚƌĂŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂƐZΨŵŝůŚƁĞƐĐŽƌƌĞŶƚĞƐ
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DEMOSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIMENTAÇÃO E ATIVOS E
APLICAÇÃO DE RECURSOS
ŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽ
/ͲůŝĞŶĂĕĆŽĚĞƟǀŽƐ
II - Aplicação dos recursos
WƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞůŝĞŶĂĕĆŽĚĞƟǀŽƐ
ĂͿͲ/ŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ďͿͲŵŽƌƟǌĂĕĆŽĚĂşǀŝĚĂ
c) - Outras despesas de Capital
d) - Despesas com Regime Próprio de
Previdência Social
III - SALDO A APLICAR (I-II)

2010
2.816

2011
50

2012
1.026

2.816

50

1.026

1.343
684
774 0 1.

12
32
0

13
2
11

15

6

0

0

0

0

&KEd͗^/&Dͬ^WͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ&ĂǌĞŶĚĂ

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
DETALHAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO ESTADO
R$ milhões correntes
ƐƉĞĐŝĮĐĂĕĆŽ
ATIVO REAL LÍQUIDO ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ATIVO REAL LÍQUIDO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
*Subscrição de Ações às
Empresas Dependentes
TOTAL

2010
Valor

%

2011
Valor

%

2012
Valor

%

107.587

82,8

106.918

81,9

26.952

60,6

26.684

20,5

27.841

21,3

21.713

48,8

-4.274

-3,3

-4.218

-3,2

-4.189

-9,4

129.998

100,0

130.542

100,0

44.476

100,0

&KEd͗^/&Dͬ^WͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ&ĂǌĞŶĚĂ
EKd͗EĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚŽĂůĂŶĕŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ĞǆĐůƵƐŽƐĂƐĚƵƉůŝĐŝĚĂĚĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ
ĚĞĂĕƁĞƐăƐŵƉƌĞƐĂƐĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ

_____

NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůăƉĄŐ͘ϮϱĚŽǀŽů͘ϭϱ͖
Lei nº 8.666/96 à pág. 533 do vol. 30.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽƐƚĂĚƵĂůăƉĄŐ͘ϮϵĚŽǀŽů͘yys///͖
Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII;
Lei nº 200/74 à pág. 484 do vol. 2;
Lei nº 12.391/06 à pág. 67 do vol. LXI;
Lei nº 12.799/08 à pág. 39 do vol. LXV;
Lei nº 14.837/12 à pág. 37 do vol. XXIV;
Decreto nº 40.722/96 à pág. 59 do vol. XLI;
Decreto nº 53.455/08 à pág. 102 do vol. LXVI;
Decreto nº 57.501/11 à pág. 237 do vol. LXXII.
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>/EǑϭϱ͘ϭϴϳ͕ϮϵKhdhZKϮϬϭϯ
(Projeto de lei nº 471/13, do Deputado Campos Machado - PTB)
ƵƚŽƌŝǌĂŽWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂŐƌĂƚƵŝĚĂĚĞŶŽƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐƉƷďůŝĐŽƐĚĞ
ƉĂƐƐĂŐĞŝƌŽƐăƐƉĞƐƐŽĂƐŵĂŝŽƌĞƐĚĞϲϬ;ƐĞƐƐĞŶƚĂͿĂŶŽƐ͕ŶĂĨŽƌŵĂƋƵĞĞƐƉĞĐŝĮĐĂ

te lei:

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
&ĂĕŽƐĂďĞƌƋƵĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂĚĞĐƌĞƚĂĞĞƵƉƌŽŵƵůŐŽĂƐĞŐƵŝŶ-

ƌƟŐŽ ϭǑ Ͳ &ŝĐĂ Ž WŽĚĞƌ ǆĞĐƵƟǀŽ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ Ă ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕ Ğŵ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϯϵ͕ΑϯǑ͕ĚĂ>ĞŝĨĞĚĞƌĂůŶǑϭϬ͘ϳϰϭ͕ĚĞϭǑĚĞŽƵƚƵďƌŽ
de 2003 (Estatuto do Idoso), gratuidade às pessoas maiores de 60 (sessenta) anos nos
transportes públicos de passageiros operados pela Companhia do Metropolitano de
São Paulo (METRÔ), Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU).
ƌƟŐŽϮǑͲKďĞŶĞİĐŝŽĂŽƐƵƐƵĄƌŝŽƐŽďũĞƚŽĚĞƐƚĂůĞŝƐĞƌĄĐŽŶĐĞĚŝĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĐĂĚĂƐƚƌŽƉƌĠǀŝŽĚĞƐƚĞƐŶĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĂƌƟŐŽϭǑ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞ
concessão de bilhete especial, válido por 180 (cento e oitenta) dias, na forma a ser
regulamentada por norma complementar, ou com a simples apresentação de cédula
ŽĮĐŝĂůƋƵĞŝĚĞŶƟĮƋƵĞŽƉĂƐƐĂŐĞŝƌŽ͕ĂĐƌŝƚĠƌŝŽĚŽƐſƌŐĆŽƐƉƷďůŝĐŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ͘
ƌƟŐŽϯǑͲĂďĞƌĄĂŽWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ĞĚŝƚĂƌĂƐŶŽƌmas complementares para a execução desta lei.
ƌƟŐŽϰǑ - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 29 de outubro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
WƵďůŝĐĂĚĂŶĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂdĠĐŶŝĐŽͲ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂ͕ĂŽƐϮϵĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϭϯ͘
_____
NOTA:
A Lei nº 10.741/03 encontra-se à pág. 44 do vol. 30 na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE.
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- VI DECRETOS

ZdKEǑϱϵ͘ϯϱϰ͕ϭϱ:h>,KϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂůĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
ŶǑϭ͘ϭϲϰ͕ĚĞϰĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϮ͕ĂůƚĞƌĂĚĂƉĞůĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϭϵϭ͕
ĚĞϮϴĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϮ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐĞĐŽŵĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽŶŽĂƌƟŐŽϵǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϭϵϭ͕ĚĞϮϴ
de dezembro de 2012,
Considerando o Programa Educação - Compromisso de São Paulo, cujas
ações preveem a melhoria da qualidade do ensino ministrado nas escolas paulistas;
Considerando a necessidade de implementar as ações programadas, obƐĞƌǀĂĚĂƐ ĂƐ ĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐ Ğ ƉĞĐƵůŝĂƌŝĚĂĚĞƐ ĚĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĞƐĐŽůĂƌĞƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂŵ Ž
sistema estadual de ensino; e
Considerando a importância do ensino integral para o desenvolvimento
da educação do indivíduo, na totalidade de seus aspectos,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲKWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂůĚĞƐƟŶĂĚŽĂĂůƵŶŽƐĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŵĠĚŝŽ͕ĚĂƐĞƐĐŽůĂƐƉƷďůŝĐĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐ͕ƚĞŵƉŽƌŽďũĞƟǀŽƉƌŽƉŝĐŝĂƌĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞŝŶĚŝǀşĚƵŽƐĂƵƚƀŶŽŵŽƐ͕ƐŽůŝĚĄƌŝŽƐĞƉƌŽĚƵƟǀŽƐ͕ĐŽŵĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͕ǀĂůŽƌĞƐĞ
competências dirigidas ao pleno desenvolvimento da pessoa humana e seu preparo
ƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂĐŝĚĂĚĂŶŝĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŶƚĞƷĚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ͕ŵĠƚŽĚŽĚŝĚĄƟĐŽĞŐĞƐƚĆŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƉƌſƉƌŝŽƐ͕ĞƐĞƌĄŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐto neste decreto.
ƌƟŐŽ ϮǑ Ͳ Ɛ ĞƐĐŽůĂƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ĚŽ WƌŽŐƌĂŵĂ ŶƐŝŶŽ /ŶƚĞŐƌĂů͕ ĐŽŵ
estrutura, organização e funcionamento peculiares contarão, em sua execução, com
quadro de pessoal próprio, independente do módulo de pessoal em vigor para as escoůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͘
§ 1º - A carga de trabalho horária dos integrantes do Quadro do Magistério, em exercício nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral, será de 8 (oito)
ŚŽƌĂƐĚŝĄƌŝĂƐ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽĂϰϬ;ƋƵĂƌĞŶƚĂͿŚŽƌĂƐƐĞŵĂŶĂŝƐĞŵĂƟǀŝĚĂĚĞƐŵƵůƟĚŝƐciplinares ou de gestão especializada.
§ 2º - O exercício da docência compreenderá obrigatoriamente as disciƉůŝŶĂƐĚĂďĂƐĞŶĂĐŝŽŶĂůĐŽŵƵŵ͕ĚĂƉĂƌƚĞĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂĞĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĐŽůĞƟǀŽĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
deverá ser cumprida no âmbito da escola.
§ 3º - A composição do quadro de pessoal das escolas, com integrantes
ĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽ͕ĐŽŶƐŝƐƟƌĄĚĞ͗
1. Diretor de Escola;
2. Vice-Diretor de Escola;
3. Professores Coordenadores;
4. Professor de Sala ou Ambiente de Leitura;
5. Professores portadores de diploma de licenciatura plena.
§ 4º - Os Professores Coordenadores, a que se refere o item 3 do § 3º
ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĂƚƵĂƌĆŽĐŽŵŽWƌŽĨĞƐƐŽƌŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ'ĞƌĂůŽƵĐŽŵŽWƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐŽŽƌĚĞnadores por Área de Conhecimento.
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Α ϱǑ Ͳ EĆŽ ƐĞƌĄ ƉĞƌŵŝƟĚĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ ƉŽƌ ƚĞŵƉŽ ĚĞƚĞƌminado, prevista na Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, exceto para
atendimento a alunos portadores de necessidades especiais, conforme regulamentaĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ͘
ΑϲǑͲKƐĚŽĐĞŶƚĞƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞΑϱǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ
contratados, não integrarão o Regime de Dedicação Plena e Integral, bem como não
ĨĂƌĆŽũƵƐĂŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĂ'ƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĞĞĚŝĐĂĕĆŽWůĞŶĂĞ/ŶƚĞŐƌĂůͲ'W/͘
§ 7º - As unidades escolares que ofereçam ensino fundamental e médio
poderão contar com um professor coordenador para atuar como Professor Coordenador Geral em cada nível de ensino.
§ 8º - O corpo docente será composto exclusivamente por professores
coordenadores e por professores portadores de diploma de licenciatura plena.
§ 9º - O módulo de professores que atuam em Regime de Dedicação
WůĞŶĂĞ/ŶƚĞŐƌĂůƐĞƌĄĮǆĂĚŽĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂĚĞŵĂŶĚĂĞƐĐŽůĂƌ͕ƉŽƌĂƚŽĚŽ
Diretor de Escola.
§ 10 - O integrante do Quadro do Magistério designado será avaliado
ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĮŶŝĚŽƐĞŵƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ
ĞƐƉĞĐşĮĐŽĞĐŽŵŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶŽĂƌƟŐŽϱǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͘
§ 11 - A cessação da designação do integrante do Quadro do Magistério
ƉŽĚĞƌĄŽĐŽƌƌĞƌĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͕ĐĂƐŽŶĆŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂăƐĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐĚĞĂƚƵĂĕĆŽ
no programa.
ΑϭϮͲEĂŚŝƉſƚĞƐĞĚŽΑϭϭĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂŽĂƚŽĚĞĐĞƐƐĂĕĆŽ
da designação, será assegurada ao integrante do Quadro do Magistério a faculdade de
ĞǆĞƌĐĞƌŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞĚĞĨĞƐĂ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞϯ;ƚƌġƐͿĚŝĂƐƷƚĞŝƐ͕ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐăƐƵĂŶŽƟĮĐĂção, devendo o procedimento ser concluído dentro de 5 (cinco) dias, contados da data
do protocolo das razões de defesa ou do decurso do prazo para apresentá-las.
§ 13 - Nas ausências e impedimentos legais dos docentes que atuam no
ƉƌŽŐƌĂŵĂŶĆŽŚĂǀĞƌĄƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽŵĞĚŝĂŶƚĞŶŽǀĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽ͕ĞǆĐĞƚŽĚĞĚŽĐĞŶƚĞƋƵĞ
se encontre em licença gestante ou em licença-adoção.
§ 14 - Na hipótese de ausência ou impedimento legal, de que trata o §
ϭϯĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĂƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ŶĂŵĞƐŵĂĄƌĞĂĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ĐĂďĞƌĄĂŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽ͕ĞŵĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĚĞĚŽĐġŶĐŝĂ͕ƋƵĞĂƚƵĂŵŶŽ
programa.
ƌƟŐŽϯǑͲKƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐƐĞůĞƟǀŽƐĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠrio, para atuação no Programa Ensino Integral, serão realizados no âmbito da Diretoria
ĚĞŶƐŝŶŽ͕ĮĐĂŶĚŽŝŵƉĞĚŝĚŽƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐƋƵĞ͕ŶŽƐƷůƟmos 5 (cinco) anos:
/ Ͳ ƚĞŶŚĂŵ ƐŽĨƌŝĚŽ ƉĞŶĂůŝĚĂĚĞƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͕ ƉŽƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƟƉŽ ĚĞ
ilícito;
//ͲƚĞŶŚĂŵĚĞƐŝƐƟĚŽĚĞĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŽƵĐĞƐƐĂĚĂĞƐƐĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽ͕
ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŵŽƟǀŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĞůĂƌĞĂƐƐƵŶĕĆŽĚŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽ
ƐƵďƐƟƚƵşĚŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲKĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽŝŶĐŝƐŽ//ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽƌĞĨĞƌĞͲƐĞ͕ĞǆĐůƵƐŝǀĂmente, à desistência e à cessação de designação nos termos desse Programa e não se
aplica às alterações de designação ocorridas na mesma unidade escolar, a critério da
Administração.
ƌƟŐŽϰǑͲWŽĚĞƌĆŽƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐƐĞůĞƟǀŽƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟgo 3º deste decreto os servidores que apresentem as seguintes condições:
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I - com relação à situação funcional:
ĂͿƐĞũĂŵƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽĚĞŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂŽƵƐĞĞŶĐŽŶƚƌĞŵĚĞƐŝŐnados nessa situação;
ďͿƐĞũĂŵƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽŽƵŽĐƵƉĂŶƚĞƐĚĞĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞĚĞWƌŽĨĞƐsor de Educação Básica I e II portadores de diploma de licenciatura plena, inclusive os
que se encontrem em situação de readaptação, sendo que, nesse caso, apenas para
atuação na Sala ou Ambiente de Leitura;
//ͲĞƐƚĞũĂŵĞŵĞĨĞƟǀŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽƐĞƵĐĂƌŐŽŽƵĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞŽƵĚĂ
função em que se encontrem designados;
III - possuam experiência mínima de 3 (três) anos de exercício no magistério público estadual;
/sͲĞƐƚĞũĂŵĂŵƉĂƌĂĚŽƐƉĞůŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽΑϮǑĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚĂ>ĞŝŽŵplementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007, e tenham sido aprovados em Processo
^ĞůĞƟǀŽ^ŝŵƉůŝĮĐĂĚŽ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞŽĐƵƉĂŶƚĞƐĚĞĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞĞĚĞĞƐƚĄǀĞŝƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůŽƵŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĂƐ>ĞŝƐĚŽdƌĂďĂůŚŽͲ>d͖
V - venham a aderir voluntariamente ao Regime de Dedicação Plena e
Integral - RDPI em uma das escolas do programa.
Parágrafo único - A critério da Administração, caso o número de canĚŝĚĂƚŽƐĂƉƌŽǀĂĚŽƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽĚĞƵŵĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌƐĞũĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂŽƉƌĞenchimento das designações, poderão ser designados candidatos de outras unidades
escolares da mesma Diretoria de Ensino ou de outras Diretorias desde que aprovados
ĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͘
ƌƟŐŽ ϱǑ Ͳ  ƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚŽ YƵĂĚƌŽ ĚŽ DĂŐŝƐƚĠƌŝŽ Ğŵ
ĞƐĐŽůĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂůĞƐƚĄĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂĂŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ
dos seguintes requisitos:
/ Ͳ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ Ğŵ ĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ ĚĞ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͕ ƉĞƌŝſĚŝĐĂƐ Ğ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕
das atribuições desenvolvidas nas escolas;
II - atendimento das condições de adesão ao Regime de Dedicação Plena
Ğ/ŶƚĞŐƌĂůͲZW/ĞĚĂǀĞĚĂĕĆŽĚŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌĂĂƟǀŝĚĂĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂda, pública ou privada, durante o horário de funcionamento do programa, aplicandoͲƐĞ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞŝŶŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂ͕ĂƉƵƌĂĚĂĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͕ĂƐƐĂŶĕƁĞƐĞƐƚĂďĞlecidas na legislação em vigor, sem prejuízo da prévia e imediata cessação do exercício
no programa.
Parágrafo único - A avaliação de desempenho de que trata o inciso I deste
ĂƌƟŐŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐŵŽĚĞůŽƐƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐĞĚĞŐĞƐƚĆŽĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͕ŽďƐĞƌǀĂƌĄĂ
ĂƚƵĂĕĆŽĚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůũƵŶƚŽĂŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂů͕ŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĞƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂĂƚƵĂĕĆŽĚĞƐƐĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůŶŽĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͘
ƌƟŐŽϲǑͲůĠŵĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂ
ŽΑϯǑĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐƋƵĞƉŽƐƐƵĂŵĞŶƐŝŶŽŶŽƚƵƌŶŽĞͬŽƵƉƌŽũĞƚŽƐ ĂŽƐ ĮŶĂŝƐ ĚĞ ƐĞŵĂŶĂ͕ ŶĆŽ ĂďƌĂŶŐŝĚŽƐ ƉĞůŽ WƌŽŐƌĂŵĂ ŶƐŝŶŽ /ŶƚĞŐƌĂů͕ ĚĞǀĞƌĆŽ
contar com 1 (um) Vice-Diretor de Escola não integrante do Regime de Dedicação Plena
Ğ/ŶƚĞŐƌĂů͕ƋƵĞĂƚƵĂƌĄĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůĚĂƵŶŝĚĂĚĞŶŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽƉĞƌşŽĚŽ
ou projeto.
ΑϭǑͲEĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ƋƵĞ
possuam no mínimo 8 (oito) classes, poderá ser designado 1 (um) Professor Coordenador, não integrante do Regime de Dedicação Plena e Integral, que atuará na coordenaĕĆŽƉĞĚĂŐſŐŝĐĂŶŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽƉĞƌşŽĚŽ͘
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§ 2º - O Vice-Diretor de Escola e o Professor Coordenador de que traƚĂĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ƐŝŵŝůĂƌŵĞŶƚĞĂŽƐƋƵĞĂƚƵĂŵĞŵĞƐĐŽůĂƐŶĆŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂ͕
deverão cumprir, integralmente, carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.
§ 3º - Ao Diretor de unidade escolar do Programa Ensino Integral cabe
indicar o docente a ser designado Vice-Diretor de Escola e Professor Coordenador, não
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽZĞŐŝŵĞĚĞĞĚŝĐĂĕĆŽWůĞŶĂĞ/ŶƚĞŐƌĂů͕ďĞŵĐŽŵŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͘
ƌƟŐŽϳǑͲƌĞůĂĕĆŽĚĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĆŽĚŽWƌŽŐƌĂma Ensino Integral será publicada por ato do Secretário da Educação.
ƌƟŐŽϴǑͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽƉŽĚĞƌĄĞĚŝƚĂƌŶŽƌŵĂƐĐŽŵƉůĞŵĞŶtares à aplicação do disposto neste decreto.
ƌƟŐŽϵǑͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
Palácio dos Bandeirantes, 15 de julho de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 15 de julho de 2013.
_____

NOTAS:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞăƉĄŐ͘ϮϱĚŽǀŽů͘ϭϱŶĂŽů͘ĚĞ>ĞŐ͘&ĞĚ͘ĚĞŶƐ͘
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII;
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.164/12 à pág. 31 do vol. LXXIII;
Lei Complementar nº 1.191/12 à pág. 27 do vol. LXXIV.

ZdKEǑϱϵ͘ϯϴϱ͕Ϯϲ:h>,KϮϬϭϯ
/ŶƐƟƚƵŝĂąŵĂƌĂ/ŶƚĞƌƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂůĚĞ^ĞŐƵƌĂŶĕĂůŝŵĞŶƚĂƌĞEƵƚƌŝĐŝŽŶĂůͲ/^EͲ^W
ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂŝŶƐƟƚƵşĚĂĂąŵĂƌĂ/ŶƚĞƌƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂůĚĞ^ĞŐƵƌĂŶĕĂůŝŵĞŶƚĂƌ
ĞEƵƚƌŝĐŝŽŶĂůͲ/^EͲ^W͕ŶŽąŵďŝƚŽĚŽ'ŽǀĞƌŶŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĐŽŵĂĮŶĂůŝĚĂĚĞĚĞƉƌŽŵŽǀĞƌĂĂƌƟĐƵůĂĕĆŽĞĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚŽƐſƌŐĆŽƐĞĞŶƟĚĂĚĞƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
Pública Estadual, afetos à área de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN.
ƌƟŐŽϮǑͲĂďĞăąŵĂƌĂ/ŶƚĞƌƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂůĚĞ^ĞŐƵƌĂŶĕĂůŝŵĞŶƚĂƌĞEƵtricional - CAISAN-SP:
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/ͲĞůĂďŽƌĂƌĞƌĞǀŝƐĂƌ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĞŵĂŶĂĚĂƐĚŽŽŶƐĞůŚŽƐƚĂdual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - CONSEA-SP e da Conferência
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional:
ĂͿĂWŽůşƟĐĂƐƚĂĚƵĂůĚĞ^ĞŐƵƌĂŶĕĂůŝŵĞŶƚĂƌĞEƵƚƌŝĐŝŽŶĂů͖
b) o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, com periodicidade quadrienal;
//ͲĐŽŽƌĚĞŶĂƌĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂWŽůşƟĐĂĞĚŽWůĂŶŽƐƚĂĚƵĂůĚĞ^ĞŐƵƌĂŶĕĂ
Alimentar e Nutricional mediante:
a) a interlocução permanente entre o Conselho Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável - CONSEA-SP e os órgãos de execução;
b) o acompanhamento das propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual;
c) a promoção da integração das ações do Governo Estadual na área de
segurança alimentar e nutricional sustentável;
///ͲŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞĂǀĂůŝĂƌ͕ĚĞĨŽƌŵĂŝŶƚĞŐƌĂĚĂ͕ĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞ
recursos em ações e programas de interesse da segurança alimentar e nutricional no
plano plurianual e nos orçamentos anuais;
/sͲŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞĂǀĂůŝĂƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŝŵƉĂĐƚŽƐĚĂWŽůşƟĐĂĞĚŽWůĂŶŽ
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional;
V - subsidiar tecnicamente o Governador e o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - CONSEA-SP em matérias relacionadas
ao tema;
s/ͲĂƌƟĐƵůĂƌĞĞƐƟŵƵůĂƌĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚĂƐƉŽůşƟĐĂƐĞĚŽƐƉůĂŶŽƐĚĞƐƵĂƐ
congêneres municipais;
VII - apresentar relatórios ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar
ĞEƵƚƌŝĐŝŽŶĂů^ƵƐƚĞŶƚĄǀĞůͲKE^Ͳ^WƉĂƌĂĮŶƐĚĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĞŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚŽWůĂŶŽƐƚĂĚƵĂůĚĞ^ĞŐƵƌĂŶĕĂůŝŵĞŶƚĂƌĞEƵƚƌŝĐŝŽŶĂůŶĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚŽŝƌĞŝƚŽ
Humano à Alimentação Adequada e Saudável;
s///ͲĞůĂďŽƌĂƌƌĞůĂƚſƌŝŽĂŶĂůşƟĐŽĚĞŐĞƐƚĆŽĂŶƵĂůĚĂ/^EͲ^W͕ƐƵďŵĞtendo-o à apreciação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - CONSEA-SP;
IX - assegurar o acompanhamento da análise e encaminhamento das recomendações do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável
- CONSEA-SP pelos órgãos de Governo, apresentando relatórios periódicos;
X - acompanhar e dar encaminhamento, no âmbito da Administração
Pública Estadual, às deliberações da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional;
XI - elaborar e aprovar seu regimento interno.
ƌƟŐŽϯǑͲąŵĂƌĂ/ŶƚĞƌƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂůĚĞ^ĞŐƵƌĂŶĕĂůŝŵĞŶƚĂƌĞEƵƚƌŝĐŝŽnal - CAISAN-SP poderá solicitar, no âmbito de sua atuação, informações a quaisquer
ſƌŐĆŽƐĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂĚŽWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽƐƚĂĚƵĂů͘
ƌƟŐŽϰǑͲƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĞĂĞǆĞĐƵĕĆŽŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂĚŽƐ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞĂĕƁĞƐƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂŵĂWŽůşƟĐĂĞŽWůĂŶŽƐƚĂĚƵĂůĚĞ^ĞŐƵƌĂŶĕĂůŝŵĞŶƚĂƌ
ĞEƵƚƌŝĐŝŽŶĂůƐĆŽĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐſƌŐĆŽƐĞĞŶƟĚĂĚĞƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂŶĂƚƵƌĞǌĂƚĞŵĄƟĐĂĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŵ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĞǆĐůƵƐŝvas e as demais disposições da legislação aplicável.
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ƌƟŐŽϱǑͲąŵĂƌĂ/ŶƚĞƌƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂůĚĞ^ĞŐƵƌĂŶĕĂůŝŵĞŶƚĂƌĞEƵƚƌŝĐŝŽŶĂů/^EͲ^WƐĞƌĄƉƌĞƐŝĚŝĚĂƉĞůŽ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ƐƵďƐƟƚƵído em suas ausências e impedimentos pelo Secretário Adjunto da Pasta.
ƌƟŐŽϲǑͲŽŵƉŽƌĆŽĂąŵĂƌĂ/ŶƚĞƌƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂůĚĞ^ĞŐƵƌĂŶĕĂůŝŵĞŶƚĂƌ
e Nutricional - CAISAN-SP, presidida pelo Secretário de Agricultura e Abastecimento, as
seguintes Secretarias de Estado:
I - Casa Civil;
II - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional;
III - Secretaria de Gestão Pública;
/sͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ:ƵƐƟĕĂĞĚĂĞĨĞƐĂĚĂŝĚĂĚĂŶŝĂ͖
V - Secretaria de Desenvolvimento Social;
VI - Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho;
VII - Secretaria da Administração Penitenciária;
VIII - Secretaria da Fazenda;
/yͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚŽƐŝƌĞŝƚŽƐĚĂWĞƐƐŽĂĐŽŵĞĮĐŝġŶĐŝĂ͖
X - Secretaria da Educação;
XI - Secretaria da Saúde;
y//Ͳ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞ>ŽŐşƐƟĐĂĞdƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ͖
XIII - Secretaria da Cultura;
XIV - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia;
XV - Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude;
XVI - Secretaria da Habitação;
XVII - Secretaria do Meio Ambiente;
XVIII - Secretaria de Turismo;
XIX - Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos.
Parágrafo único - Os Secretários das Pastas a que se referem os incisos
/Ăy/yĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽƐĞƌĆŽŵĞŵďƌŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĂąŵĂƌĂ/ŶƚĞƌƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂůĚĞ^ĞŐƵƌĂŶĕĂ
ůŝŵĞŶƚĂƌĞEƵƚƌŝĐŝŽŶĂůͲ/^EͲ^WĞŝŶĚŝĐĂƌĆŽƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƐƵƉůĞŶƚĞƐ͘
ƌƟŐŽϳǑͲąŵĂƌĂ/ŶƚĞƌƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂůĚĞ^ĞŐƵƌĂŶĕĂůŝŵĞŶƚĂƌĞEƵƚƌŝĐŝŽnal - CAISAN-SP poderá convidar representantes de órgãos da Administração Pública
das esferas Federal, Estadual e Municipal, bem como de organizações não governamentais e de especialistas em assuntos ligados a sua área de atuação, cuja presença
ŶĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͘
ƌƟŐŽϴǑͲąŵĂƌĂ/ŶƚĞƌƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂůĚĞ^ĞŐƵƌĂŶĕĂůŝŵĞŶƚĂƌĞEƵƚƌŝĐŝŽŶĂůͲ/^EͲ^WƉƌĞƐĞƌǀĂƌĄƉůĞŶĂŵĞŶƚĞĂĂƵƚŽŶŽŵŝĂĞĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞĚŽƐſƌŐĆŽƐŝŶƚĞgrantes e não estabelecerá qualquer relação de hierarquia entre eles.
ƌƟŐŽ ϵǑ Ͳ  ąŵĂƌĂ /ŶƚĞƌƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂů ĚĞ ^ĞŐƵƌĂŶĕĂ ůŝŵĞŶƚĂƌ Ğ EƵƚƌŝĐŝŽŶĂůͲ/^EͲ^WĐŽŶƚĂƌĄĐŽŵƵŵĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂǆĞĐƵƟǀĂĞǆĞƌĐŝĚĂƉĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂǆĞĐƵƟǀĂĚŽŽŶƐĞůŚŽƐƚĂĚƵĂůĚĞ
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - CONSEA-SP, a qual compete assessorar
Ă/^EͲ^WŶĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽĂƌƟŐŽϮǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͘
ƌƟŐŽϭϬͲąŵĂƌĂ/ŶƚĞƌƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂůĚĞ^ĞŐƵƌĂŶĕĂůŝŵĞŶƚĂƌĞEƵƚƌŝĐŝŽŶĂůͲ/^EͲ^WƉŽĚĞƌĄŝŶƐƟƚƵŝƌĐŽŵŝƚġƐƚĠĐŶŝĐŽƐĐŽŵĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƉƌŽĐĞĚĞƌăƉƌĠǀŝĂ
ĂŶĄůŝƐĞĚĞŵĂƚĠƌŝĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐƉĂƌĂĨŽƌŶĞĐĞƌƐƵďƐşĚŝŽƐăƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽ͘
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ƌƟŐŽϭϭͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĞďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĂĚŽƚĂƌĄĂƐƉƌŽvidências necessárias ao funcionamento da Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN-SP, bem como lhe prestará o necessário suporte admiŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͕ƚĠĐŶŝĐŽĞĮŶĂŶĐĞŝƌŽ͘
ƌƟŐŽϭϮͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
Palácio dos Bandeirantes, 26 de julho de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 26 de julho de 2013.

ZdKEǑϱϵ͘ϯϵϭ͕Ϯϵ:h>,KϮϬϭϯ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞĞƐĞŵƉĞŶŚŽƉĂƌĂĮŶƐĚĞĞƐƚĄŐŝŽƉƌŽďĂƚſƌŝŽĂŽƐ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƐĐĂƌŐŽƐĞĨĞƟǀŽƐĚĂƐĐůĂƐƐĞƐĂďƌĂŶŐŝĚĂƐƉĞůĂƐ>ĞŝƐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐŶǑ
ϭ͘ϭϱϳ͕ĚĞϮĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϭ͕ĞŶǑϭ͘ϭϵϯ͕ĚĞϮĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϯ͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶcias correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ůĞŐĂŝƐ Ğ ĐŽŵ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽ ŶŽ Α ϮǑ ĚŽ ĂƌƟŐŽ ϵǑ ĚĂ >Ğŝ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ŶǑ
ϭ͘ϭϱϳ͕ ĚĞ Ϯ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϭ ͕ Ğ ŶŽ Α ϮǑ ĚŽ ĂƌƟŐŽ ϲǑ ĚĂ >Ğŝ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ŶǑ
1.193, de 2 de janeiro de 2013 ,
Decreta:
ƌƟŐŽ ϭǑ Ͳ &ŝĐĂ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĚĂ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞƐƚĞ ĚĞĐƌĞƚŽ͕ Ă ǀĂůŝĂĕĆŽ
ƐƉĞĐŝĂůĚĞĞƐĞŵƉĞŶŚŽƉĂƌĂĮŶƐĚĞĞƐƚĄŐŝŽƉƌŽďĂƚſƌŝŽĂŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĞĐĂƌŐŽƐĞĨĞƟǀŽƐĚĂƐĐůĂƐƐĞƐĂďƌĂŶŐŝĚĂƐƉĞůĂƐ>ĞŝƐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐŶǑϭ͘ϭϱϳ͕ĚĞϮĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
de 2011, e nº 1.193, de 2 de janeiro de 2013, no âmbito das Secretarias de Estado, da
Procuradoria Geral do Estado e Autarquias.
ƌƟŐŽϮǑͲKĞƐƚĄŐŝŽƉƌŽďĂƚſƌŝŽĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŵŽƐĂƌƟŐŽƐϵǑĂϭϮĚĂ>Ğŝ
ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϭϱϳ͕ĚĞϮĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϭ͕ĞĂƌƟŐŽƐϲǑĂϴǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞmentar nº 1.193, de 2 de janeiro de 2013, é o período dos 3 (três) primeiros anos em
ƋƵĞŽƐĞƌǀŝĚŽƌ͕ŶŽŵĞĂĚŽƉĂƌĂĐĂƌŐŽĚĞƉƌŽǀŝŵĞŶƚŽĞĨĞƟǀŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĞŵ
ĐŽŶĐƵƌƐŽƉƷďůŝĐŽ͕ƐĞƌĄƐƵďŵĞƟĚŽăǀĂůŝĂĕĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͕ĐŽŵŽĐŽŶĚŝĕĆŽ
para aquisição de estabilidade.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲWĂƌĂŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕Ž
ƉĞƌşŽĚŽĚĞϯ;ƚƌġƐͿĂŶŽƐĞƋƵŝǀĂůĞĂϭ͘Ϭϵϱ;ƵŵŵŝůĞŶŽǀĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐĚĞĞĨĞƟǀŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĂƌƟŐŽϯǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͘
ƌƟŐŽϯǑͲƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĞƐƚĄŐŝŽƉƌŽďĂƚſƌŝŽ͕ŽƐĞƌǀŝĚŽƌŶĆŽƉŽĚĞrá ser afastado ou licenciado do seu cargo, exceto:
/ͲŶĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƐĂƌƟŐŽƐϲϵ͕ϳϮ͕ϳϱĞϭϴϭ͕ŝŶĐŝƐŽƐ/Ăs͕s//Ğ
VIII, da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968;
//ͲƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵĐƵƌƐŽĞƐƉĞĐşĮĐŽĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĞǆŝŐŝĚŽƉĂƌĂƉƌŽ-

81

vimento de outro cargo na Administração Pública Estadual em decorrência de nova
aprovação em concurso público;
III - quando nomeado ou designado para o exercício de cargo em comisƐĆŽŽƵĨƵŶĕĆŽĞŵĐŽŶĮĂŶĕĂŶŽąŵďŝƚŽĚŽſƌŐĆŽŽƵĞŶƟĚĂĚĞĞŵƋƵĞĞƐƟǀĞƌůŽƚĂĚŽ͖
IV - quando nomeado para o exercício de cargo em comissão em órgão
diverso da sua lotação de origem;
sͲŶĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƐĂƌƟŐŽƐϲϱĞϲϲĚĂ>ĞŝŶǑϭϬ͘Ϯϲϭ͕ĚĞϮϴĚĞ
outubro de 1968, somente quando nomeado ou designado para o exercício do cargo
ĞŵĐŽŵŝƐƐĆŽŽƵĨƵŶĕĆŽĚĞĐŽŶĮĂŶĕĂ͘
Parágrafo único - Fica suspensa, para efeito de estágio probatório, a conƚĂŐĞŵ ĚĞ ƚĞŵƉŽ ĚŽƐ ƉĞƌşŽĚŽƐ ĚĞ ĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ ŶĞƐƚĞ ĂƌƟŐŽ͕ ĞǆĐĞƚƵĂĚĂƐ ĂƐ
ŚŝƉſƚĞƐĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŵƐĞƵŝŶĐŝƐŽ///͕ďĞŵĐŽŵŽŶŽƐĂƌƟŐŽƐϲϵĞϳϱĚĂ>ĞŝŶǑϭϬ͘Ϯϲϭ͕
de 28 de outubro de 1968.
ƌƟŐŽϰǑͲǀĂůŝĂĕĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝͲƐĞĚĞƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĂĕƁĞƐƉůĂŶĞũĂĚĂƐĞĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐĞĚĞǀĞƌĄĂĨĞƌŝƌ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽƐĂƌƟŐŽƐϵǑĞϲǑĚĂƐ>ĞŝƐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐŶǑϭ͘ϭϱϳ͕
ĚĞϮĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϭ͕ĞŶǑϭ͘ϭϵϯ͕ĚĞϮĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϯ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͗
I - assiduidade: frequência, pontualidade e cumprimento da carga horária de trabalho;
II - disciplina: cumprimento de obrigações, respeito às normas vigentes
e à hierarquia funcional;
///ͲŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͗ŚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞƉƌŽƉŽƌƐƵŐĞƐƚƁĞƐ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂƐăŵĞůŚŽƌŝĂĚĞ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞƌŽƟŶĂƐĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞăƉƌŽĂƟǀŝĚĂĚĞ͖
/sͲƉƌŽĚƵƟǀŝĚĂĚĞ͗ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌƚĂƌĞĨĂƐŶŽƐĞƵĐŽƟĚŝĂŶŽ
e priorizá-las, de acordo com os correspondentes graus de relevância, bem como à
ĚĞĚŝĐĂĕĆŽƋƵĂŶƚŽĂŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞŵĞƚĂƐĞăƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕ĞĮĐŝġŶĐŝĂĞĞĨĞƟǀŝĚĂĚĞĚŽ
trabalho executado;
sͲƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ͗ĐŽŵƉƌŽŵĞƟŵĞŶƚŽĐŽŵƐĞƵƐĚĞǀĞƌĞƐĞĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ͕
ao atendimento dos prazos e ao aprimoramento dos resultados dos trabalhos desenvolvidos.
Parágrafo único - Os Secretários de Estado, o Procurador Geral do Estado
ĞŽƐŝƌŝŐĞŶƚĞƐĚĞƵƚĂƌƋƵŝĂƐ͕ǀĞƌŝĮĐĂŶĚŽĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŐĂƌĂŶƟƌŵĂŝŽƌĞĮĐĄĐŝĂŶĂ
prestação dos serviços poderão, por ato próprio, complementar os critérios estabeleĐŝĚŽƐŶĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͘
ƌƟŐŽϱǑͲKƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐŶĂǀĂůŝĂĕĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞĞƐĞŵƉĞŶŚŽƐĆŽ͗
/ͲĂƐŚĞĮĂƐŝŵĞĚŝĂƚĂƐĞŵĞĚŝĂƚĂƐĚŽƐĞƌǀŝĚŽƌĂǀĂůŝĂĚŽ͖
II - a Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD, quando for o caso;
III - a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD;
IV - os órgãos setoriais e subsetoriais de recursos humanos.
ƌƟŐŽϲǑͲ&ŝĐĂŵŝŶƐƟƚƵşĚĂƐ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂƐ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐĚĞƐƚĂĚŽ͕ĚĂWƌŽcuradoria Geral do Estado e Autarquias, em caráter permanente, Comissões Especiais
de Avaliação de Desempenho.
ƌƟŐŽϳǑͲƐŽŵŝƐƐƁĞƐƐƉĞĐŝĂŝƐĚĞǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĞƐĞŵƉĞŶŚŽŝŶƐƟƚƵşĚĂƐƉĞůŽĂƌƟŐŽϲǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽƐĞƌĆŽĚĞƐŝŐŶĂĚĂƐ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĞƐƵĂƐĂƚƵĂĕƁĞƐ͕ƉĞůŽƐ
Secretários de Estado, Procurador Geral do Estado e Dirigentes de Autarquias, no prazo
de até 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data de publicação deste decreto.
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ƌƟŐŽϴǑͲŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĞƐĞŵƉĞŶŚŽͲĚĞǀĞƌĄƐĞƌĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉŽƌƵŵŶƷŵĞƌŽşŵƉĂƌĚĞŵĞŵďƌŽƐ͕ĞƐĐŽůŚŝĚŽƐĚĞŶƚƌĞŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĞƐƚĄǀĞŝƐƋƵĞŶĆŽĞƐƚĞũĂŵƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽĂƉƌŽĐĞƐƐŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
contar, no âmbito de suas atuações, com no mínimo 1 (um) representante do setorial
de recursos humanos.
ƌƟŐŽϵǑͲĂďĞăŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĞƐĞŵƉĞŶŚŽͲ͗
I - orientar todo o processo de avaliação do estágio probatório ou nele
intervir em qualquer fase;
II - atuar junto aos envolvidos na avaliação especial de desempenho sempre que solicitado ou ocorrer divergência entre seus componentes;
III - requisitar peças, documentos ou processos e entrevistar o servidor,
ƐĞƵƐĐŽůĞŐĂƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ƐƵĂƐĐŚĞĮĂƐŽƵŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƉŽƌĞůĂĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐƉĂƌĂĂĂǀĂliação, sempre que necessário;
IV - analisar e julgar os recursos recebidos;
sͲĞŵŝƟƌƉĂƌĞĐĞƌĐŽŶĐůƵƐŝǀŽƐŽďƌĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞĞƐĞŵƉĞŶŚŽ
ĞƌĞĨĞƌĞŶĚĂƌĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞĐŽŶĮƌŵĂĕĆŽŶŽĐĂƌŐŽŽƵĚĞĞǆŽŶĞƌĂĕĆŽ͕ĂǀŝƐƚĂĚŽƌĞůĂƚſƌŝŽ
circunstanciado sobre a conduta e o desempenho do servidor.
ƌƟŐŽϭϬͲEŽąŵďŝƚŽĚĞĐĂĚĂƐƵďƐĞƚŽƌŝĂůĚĂƐ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐĚĞƐƚĂĚŽ͕ĚĂ
WƌŽĐƵƌĂĚŽƌ'ĞƌĂůĚŽƐƚĂĚŽĞƵƚĂƌƋƵŝĂƐƉŽĚĞƌĄƐĞƌŝŶƐƟƚƵşĚĂ͕ƉŽƌĂƚŽĚĞƐĞƵĚŝƌŝŐĞŶƚĞ͕
Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD.
ŝŶƐƟƚƵşĚĂ͗
e avaliadores;

ƌƟŐŽϭϭͲĂďĞăŽŵŝƐƐĆŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĞƐĞŵƉĞŶŚŽͲ͕ŽŶĚĞ
I - acompanhar o período de estágio probatório, assessorando avaliados

//ͲĂŶĂůŝƐĂƌŵŽƟǀĂĚĂŵĞŶƚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͕ƉŽĚĞŶĚŽ͕ƉĂƌĂƚĂŶƚŽ͕ƐŽůŝĐŝƚĂƌăƐĐŚĞĮĂƐŵĞĚŝĂƚĂĞŝŵĞĚŝĂƚĂĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐĚĞĨĂƚŽƐĂƉŽŶƚĂdos na Avaliação Especial de Desempenho, sempre que julgar necessário;
/// Ͳ ĂƚƵĂƌ ĐŽŵŽ ŝŶƐƚąŶĐŝĂ ĐŽŶƐƵůƟǀĂ͕ ŽƌŝĞŶƚĂŶĚŽ ĂƐ ĐŚĞĮĂƐ ŵĞĚŝĂƚĂ Ğ
imediata do servidor avaliado para o bom andamento do processo avaliatório.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲWĂƌĂĂƐ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐŽƵŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐƋƵĞŶĆŽĐŽŶƚĂŵĐŽŵ
uma Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD, as atribuições referidas no presenƚĞĂƌƟŐŽƐĞƌĆŽĞǆĞƌĐŝĚĂƐƉĞůĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĞƐĞŵƉĞŶŚŽͲ͘
ƌƟŐŽϭϮͲ&ŝĐĂŵŝŵƉĞĚŝĚŽƐĚĞĐŽŵƉŽƌĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
de Desempenho - CEAD e a Comissão de Avaliação de Desempenho - CAD, bem como
ĚĞƉƌĂƟĐĂƌƋƵĂůƋƵĞƌĂƚŽĂƟŶĞŶƚĞăĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͕ŽĐƀŶũƵŐĞ͕ĐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽ͕ƉĂƌĞŶƚĞƐĞŵůŝŶŚĂƌĞƚĂ͕ĐŽůĂƚĞƌĂůŽƵƉŽƌĂĮŶŝĚĂĚĞ͕ĂƚĠŽƚĞƌĐĞŝƌŽŐƌĂƵ͕ĚŽƐĞƌǀŝĚŽƌ
avaliado.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲKĐŽƌƌĞŶĚŽĂŚŝƉſƚĞƐĞƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕
o envolvido deve desde logo arguir seu impedimento, caso em que a autoridade comƉĞƚĞŶƚĞĚĞƐŝŐŶĂƌĄƐƵďƐƟƚƵƚŽ͘
ƌƟŐŽϭϯͲƐƐĞƐƐƁĞƐĚĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĞƐĞŵƉĞŶŚŽͲĞĂƐĚĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĞƐĞŵƉĞŶŚŽͲ͕ŽŶĚĞŝŶƐƟƚƵşĚĂƐ͕
deverão ser realizadas com a presença de todos os seus membros, com periodicidade
mínima de 6 (seis) meses e registradas em atas.
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Parágrafo único - Nas questões envolvendo votação de seus membros, as
comissões decidirão pela maioria absoluta de votos.
ƌƟŐŽϭϰͲEŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚŽĞƐƚĄŐŝŽƉƌŽďĂƚſƌŝŽŽƐĞƌǀŝĚŽƌƐĞƌĄƐƵďŵĞƟĚŽ
a avaliações semestrais, promovidas pelos órgãos subsetoriais de recursos humanos.
ƌƟŐŽϭϱͲĂďĞăƐĐŚĞĮĂƐŝŵĞĚŝĂƚĂĞŵĞĚŝĂƚĂĚŽƐĞƌǀŝĚŽƌ͗
I - dar ciência ao servidor, no ato de sua posse, das prescrições deste
decreto e dos demais deveres funcionais que serão considerados durante o período de
estágio probatório;
//ͲĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĞĂǀĂůŝĂƌĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞŽƐĞƌǀŝĚŽƌŶŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĞ
suas atribuições;
III - propiciar condições para a adaptação do servidor ao ambiente de
ƚƌĂďĂůŚŽ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐĞĞĨĞƚƵĂŶĚŽĂĕƁĞƐƉĂƌĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͖
IV - orientar o servidor no desenvolvimento das atribuições inerentes ao
cargo;
sͲǀĞƌŝĮĐĂƌŽŐƌĂƵĚĞĂĚĂƉƚĂĕĆŽĂŽĐĂƌŐŽĞĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐƵďŵĞƚĞƌŽ
servidor a programas de treinamento;
VI - a responsabilidade pela elaboração e encaminhamento ao órgão setorial ou subsetorial de recursos humanos de relatório da avaliação do servidor, com
ĞůƵĐŝĚĂĕĆŽĚŽĐŽŶũƵŶƚŽĨĄƟĐŽƋƵĞŽƐƵďƐƚĂŶĐŝĂ͘
ƌƟŐŽ ϭϲ Ͳ ĞĐŽƌƌŝĚŽƐ ϯϬ ;ƚƌŝŶƚĂͿ ŵĞƐĞƐ ĚŽ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ĞƐƚĄŐŝŽ ƉƌŽďĂtório, o responsável pelo órgão subsetorial, por intermédio da Comissão de Avaliação
de Desempenho - CAD ou responsável pelo órgão setorial recursos humanos, encaminhará, no prazo de 30 (trinta) dias, à Comissão Especial de Avaliação de Desempenho
Ͳ͕ƌĞůĂƚſƌŝŽĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂĚŽƐŽďƌĞĂĐŽŶĚƵƚĂĞŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽƐĞƌǀŝĚŽƌĂǀĂůŝĂĚŽ͕ĐŽŵƉƌŽƉŽƐƚĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂĚĞĐŽŶĮƌŵĂĕĆŽŶŽĐĂƌŐŽŽƵĞǆŽŶĞƌĂĕĆŽ͘
ƌƟŐŽϭϳͲĂƐŽƉƌŽƉŽƐƚĂĂĞǆŽŶĞƌĂĕĆŽ͕ĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
de Desempenho - CEAD, dará ciência ao servidor, abrindo-lhe prazo de 10 (dez) dias
para o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲhŵĂǀĞǌĚĞĮŶŝĚĂĐŽŶĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂƉƌŽƉŽƐƚĂƐĞƌĄĞŶcaminhada pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD à deliberação
do Secretário de Estado, Procurador Geral do Estado ou Dirigente de Autarquia, conforme o caso.
ƌƟŐŽ ϭϴ Ͳ ĂďĞƌĄ ĂŽƐ ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽƐ ĚĞ ƐƚĂĚŽ͕ ĂŽ WƌŽĐƵƌĂĚŽƌ 'ĞƌĂů ĚŽ
ƐƚĂĚŽĞĂŽƐŝƌŝŐĞŶƚĞƐĚĂƐƵƚĂƌƋƵŝĂƐ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĞƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĂƚƵĂĕƁĞƐ͕ĂĚĞĐŝƐĆŽĮŶĂůƋƵĂŶƚŽăĐŽŶĮƌŵĂĕĆŽŶŽĐĂƌŐŽŽƵĞǆŽŶĞƌĂĕĆŽĚŽƐĞƌǀŝĚŽƌ͕ăǀŝƐƚĂĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
encaminhada pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲKĂƚŽĚĞĐŽŶĮƌŵĂĕĆŽĚŽƐĞƌǀŝĚŽƌŶŽĐĂƌŐŽŽƵĚĞĞǆŽŶĞƌĂĕĆŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌƉƵďůŝĐĂĚŽŶŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͘
ƌƟŐŽϭϵͲKƐĞƌǀŝĚŽƌƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽĞĨĞƟǀŽĚĂƐĐůĂƐƐĞƐĂďƌĂŶŐŝĚĂƐƉĞůĂ
>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϭϱϳ͕ĚĞϮĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϭ͕ĐŽŶĮƌŵĂĚŽŶŽĐĂƌŐŽ͕ĨĂƌĄũƵƐă
ƉƌŽŐƌĞƐƐĆŽĂƵƚŽŵĄƟĐĂĚŽŐƌĂƵ͟͞ƉĂƌĂŽŐƌĂƵ͟͞ĚĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĚĂĐůĂƐƐĞĂ
ƋƵĞƉĞƌƚĞŶĕĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϮĚĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂůĞŝĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͘
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ƌƟŐŽϮϬͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞƐƵĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐƚƌĂŶƐŝƚſƌŝĂƐĞŶƚƌĂŵĞŵǀŝŐŽƌ
na data de sua publicação.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
ƌƟŐŽϭǑͲKďƐĞƌǀĂĚŽŽŝŶƚĞƌƐơĐŝŽĚĞϲ;ƐĞŝƐͿŵĞƐĞƐƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞ
cada avaliação, o servidor que se encontre em estágio probatório na data de publicação
ĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ƐĞƌĄƐƵďŵĞƟĚŽăƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕƁĞƐƋƵĞĨŽƌĞŵƉŽƐƐşǀĞŝƐƌĞĂůŝǌĂƌ͘
ƌƟŐŽϮǑͲKƐĞƌǀŝĚŽƌƋƵĞ͕ŶĂĚĂƚĂĚĞƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ĐŽŶƚĂƌ
ĐŽŵŵĞŶŽƐĚĞϲ;ƐĞŝƐͿŵĞƐĞƐƉĂƌĂĮŶĂůŝǌĂƌŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĞƐƚĄŐŝŽƉƌŽďĂƚſƌŝŽ͕ƐĞƌĄƐƵďŵĞƟĚŽĂƵŵĂƷŶŝĐĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĐƵũŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƌĄƵƟůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽƌĞůĂƚſƌŝŽĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂĚŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϭϲĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͘
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ĄŶŽǀĂƌĞĚĂĕĆŽĂŽĂƌƟŐŽϯǑĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϮ͘ϭϵϳ͕ĚĞϮϲĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϳ͕ƋƵĞ
ĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞĞŶƚƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐ/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŽƐ^ĞƌǀŝĕŽƐWƷďůŝĐŽƐĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ:ƵƐƟĕĂĞĚĂĞĨĞƐĂĚĂŝĚĂĚĂŶŝĂ
ƉĂƌĂĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞ'ĞƐƚĆŽWƷďůŝĐĂĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲKĂƌƟŐŽϯǑĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϮ͘ϭϵϳ͕ĚĞϮϲĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϳ͕
passa a vigorar com a seguinte redação:
͞ƌƟŐŽϯǑͲŽŵŝƐƐĆŽƐĞƌĄĐŽŵƉŽƐƚĂĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŵĞŵďƌŽƐ͕ĚĞƐŝŐŶĂdos pelo Governador do Estado:
I - um representante de cada uma das seguintes Secretarias de Estado:
a) Secretaria de Gestão Pública, cabendo a ele a coordenação dos
trabalhos;
b) Casa Civil;
ĐͿ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ:ƵƐƟĕĂĞĚĂĞĨĞƐĂĚĂŝĚĂĚĂŶŝĂ͖
d) Secretaria da Fazenda;
e) Secretaria da Saúde;
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f) Secretaria da Educação;
g) Secretaria da Segurança Pública;
h) Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional;
II - um representante do POUPATEMPO - Centrais de Atendimento ao
ŝĚĂĚĆŽͲWƌŽŐƌĂŵĂĚŽ'ŽǀĞƌŶŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŝŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůĂ>ĞŝŽŵƉůĞmentar nº 847, de 16 de julho de 1998;
III - um representante de cada uma das seguintes fundações:
a) Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON;
b) Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE;
IV - um representante da Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman - ABO;
V - um representante dos usuários mediante indicação, pelo Secretário
ĚĞ'ĞƐƚĆŽWƷďůŝĐĂ͕ĚĞĞŶƟĚĂĚĞĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉĂƌĂĞƐƐĂĮŶĂůŝĚĂĚĞ͘
§ 1º - Cada membro da Comissão contará com um suplente, também
designado pelo Governador do Estado.
§ 2º - A Comissão poderá convocar qualquer servidor público ou convidar
pessoa da sociedade civil, sem direito de voto, para colaborar na realização de seus
ŽďũĞƟǀŽƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽƌĞƋƵŝƐŝƚĂƌĚŽƐƐĞƚŽƌĞƐƉƌſƉƌŝŽƐĚŽ'ŽǀĞƌŶŽŽƐŵĞŝŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ
ƉĂƌĂĞǆĞƌĐĞƌƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͘
§ 3º - O Regimento Interno da Comissão de Centralização das InformaĕƁĞƐĚŽƐ^ĞƌǀŝĕŽƐWƷďůŝĐŽƐĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽƐĞƌĄŝŶƐƟƚƵşĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞƐŽůƵĕĆŽ
do Secretário de Gestão Pública.”. (NR)
ƌƟŐŽϮǑ - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 13 de agosto de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 13 de agosto de 2013.
_____

NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 847/98 à pág. 27 do vol. XLVI;
Decreto nº 52.197/07 à pág. 124 do vol. LXIV.

ZdKEǑϱϵ͘ϰϰϳ͕ϭϵ'K^dKϮϬϭϯ
ůƚĞƌĂĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϯ͘Ϭϯϳ͕ĚĞϮϴĚĞŵĂŝŽĚĞϮϬϬϴ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐĐŽŶĐƵƌƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐƉĂƌĂƉƌŽǀŝŵĞŶƚŽĚĞĐĂƌŐŽƐĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽ͕ĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ĚĞĮŶĞŶŽƌŵĂƐƌĞůĂƟǀĂƐĂƌĞŵŽĕĆŽ͕ĂƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ
ĞĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais e à vista da manifestação do Secretário da Educação,
Decreta:
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ƌƟŐŽϭǑͲKƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĂĚŝĂŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϯ͘Ϭϯϳ͕ĚĞ
28 de maio de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação:
/ͲŽĂƌƟŐŽϭǑ͗
͞ƌƟŐŽϭǑͲKƐĐŽŶĐƵƌƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐƉĂƌĂŝŶŐƌĞƐƐŽĞŵĐĂƌŐŽƐĚŽYƵĂĚƌŽĚŽ
Magistério da Secretaria da Educação serão realizados regionalmente, observados os
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶŽŶĞǆŽ///ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĂƌƟŐŽϴǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑ
ϴϯϲ͕ĚĞϯϬĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϵϳ͕ĞŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƐĂƌƟŐŽƐϭϯĂϭϲĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
ŶǑϰϰϰ͕ĚĞϮϳĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϴϱ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝŶĚŽͲƐĞĚĞϮ;ĚƵĂƐͿĞƚĂƉĂƐƐƵĐĞƐƐŝǀĂƐ͕ĚĞ
acordo com os critérios estabelecidos na Instrução Especial que reger cada concurso,
integrando seu edital, sendo a primeira etapa de provas, em caráter eliminatório, e a
ƐĞŐƵŶĚĂĞƚĂƉĂ͕ĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞơƚƵůŽƐ͕ĂƉĞŶĂƐĐůĂƐƐŝĮĐĂƚſƌŝĂ͘
ΑϭǑͲƌĞŐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ƉŽĚĞƌĄĞŶŐůŽďĂƌŵĂŝƐĚĞƵŵĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĞƐĞƌĄĚĞĮŶŝĚĂŶŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĞĚŝƚĂů͘
§ 2º - As provas, quando realizadas em mais de uma região, poderão ser
únicas e aplicadas concomitantemente.
§ 3º - A critério da administração, caso o número de candidatos aprovados em uma determinada região seja inferior ao número de vagas oferecidas, as vagas
remanescentes poderão ser ofertadas a candidatos aprovados nas demais regiões.
§ 4º - Excepcionalmente, a Secretaria da Educação poderá promover concurso público de âmbito estadual, para determinada classe do Quadro do Magistério.”; (NR)
//ͲŽĂƌƟŐŽϯǑ͗
͞ƌƟŐŽϯǑͲKĐĂŶĚŝĚĂƚŽĂƉƌŽǀĂĚŽĞĐŽŶǀŽĐĂĚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƐƵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŽƉƚĂƌĄ͕ƐĞƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͕ƉŽƌǀĂŐĂŶĂ:ŽƌŶĂĚĂ/ŶŝĐŝĂůĚĞdƌĂďĂůŚŽŽĐĞŶƚĞ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶĚŽͲƐĞĂǀĂŐĂƋƵĂŶĚŽĞǆŝƐƟƌĞŵĂƵůĂƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŽĐĂƌŐŽĚĞŝŶŐƌĞƐƐŽ
ĞŵƋƵĂŶƟĚĂĚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞăĚĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂĚĞƐƐĂũŽƌŶĂĚĂ͘
Parágrafo único - No caso de o número de aulas disponíveis da disciplina
ĚŽĐĂƌŐŽŶĆŽƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂ:ŽƌŶĂĚĂ/ŶŝĐŝĂůĚĞdƌĂďĂůŚŽŽĐĞŶƚĞ͕ĂǀĂŐĂ
para ingresso poderá ser caracterizada em Jornada Reduzida de Trabalho Docente, a
critério da administração.”; (NR)
///ͲŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĂƌƟŐŽϰǑ͗
͞WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲWŽĚĞƌĄƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĞĐŽŶĐƵƌƐŽĚĞƌĞŵŽĕĆŽŽŝŶƚĞŐƌĂŶte do Quadro do Magistério que se encontre no período de estágio probatório, independentemente de haver, ou não, ingressado mediante concurso regionalizado, de que
ƚƌĂƚĂŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚŽĂƌƟŐŽϭǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͖͘͟;EZͿ
/sͲŽĂƌƟŐŽϲǑ͗
͞ƌƟŐŽϲǑͲƌĞŵŽĕĆŽĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐƉŽĚĞƌĄƐĞĞĨĞƟǀĂƌƉĞůĂũŽƌŶĂĚĂĚĞ
trabalho em que o professor esteja incluído ou por qualquer uma das Jornadas de Trabalho Docente previstas para a classe, exceto pela Jornada Reduzida de Trabalho Docente.”; (NR)
sͲŽĂƌƟŐŽϳǑ͗
͞ƌƟŐŽϳǑͲƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĚƵƌĂŶƚĞŽŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽůĞŐĂůĞƚĞŵƉŽƌĄƌŝŽĚĞ
ŽƵƚƌŽƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽ͕ďĞŵĐŽŵŽŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ
ĚĞĐĂƌŐŽǀĂŐŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϮϮĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϰϰϰ͕ĚĞϮϳĚĞĚĞǌĞŵbro de 1985, dar-se-á mediante designação, atendendo-se às condições estabelecidas
neste decreto e nas demais normas regulamentares.
ΑϭǑͲEŽĐĂƐŽĚĞƐƵďƐƟƚƵŝĕƁĞƐĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽ
correspondente deverá ser igual ou superior a 200 (duzentos) dias e a carga horária do
ƐĞƌǀŝĚŽƌƐƵďƐƟƚƵşĚŽ͕ŝŐƵĂůŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌăƋƵĞŚŽƵǀĞƌƐŝĚŽĂƚƌŝďƵşĚĂĂŽƐĞƌǀŝĚŽƌƐƵďƐƟtuto em sua unidade de origem.
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§ 2º - Na classe de Supervisor de Ensino, o período mínimo para as desigŶĂĕƁĞƐĚĞǀĞƌĄƐĞƌĚĞϲϬ;ƐĞƐƐĞŶƚĂͿĚŝĂƐĞŶĂĐůĂƐƐĞĚĞŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂĂƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ
dar-se-á pelo Vice-Diretor de Escola, independentemente do período do impedimento
legal.”; (NR)
s/ͲŽĂƌƟŐŽϭϴ͗
͞ƌƟŐŽϭϴͲKŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĞŶŽƉĞƌşodo de estágio probatório, de que trata o Decreto nº 52.344, de 9 de novembro de 2007,
independentemente de haver, ou não, ingressado mediante concurso regionalizado, poĚĞƌĄĐŽŶĐŽƌƌĞƌăĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞǀĂŐĂƐƉĂƌĂĞǆĞƌĐĞƌĐĂƌŐŽǀĂŐŽŽƵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐ
ĚŽĂƌƟŐŽϮϮĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϰϰϰ͕ĚĞϮϳĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϴϱ͘͘͟;EZͿ
ƌƟŐŽϮǑͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ĮĐĂŶdo revogadas as disposições em contrário, em especial:
/ͲŽƐŝŶĐŝƐŽƐ/Ğ///ĚŽĂƌƟŐŽϭǑĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϯ͘ϭϲϭ͕ĚĞϮϰĚĞũƵŶŚŽĚĞ
2008;
II - do Decreto nº 55.144, de 10 de dezembro de 2009:
ĂͿŽŝŶĐŝƐŽ/ĚŽĂƌƟŐŽϭǑ͖
ďͿŽĂƌƟŐŽϮǑ͖
III - o Decreto nº 57.379, de 29 de setembro de 2011.
Palácio dos Bandeirantes, 19 de agosto de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 19 de agosto de 2013.
_____

NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 836/97 à pág. 381 do vol. LXI;
Decreto nº 52.344/07 à pág. 137 do vol. LXIV;
Decreto nº 53.037/08 à pág. 154 do vol. LXV;
Decreto nº 55.144/09 à pág. 137 do vol. LXVIII;
Decreto nº 57.379/11 à pág. 206 do vol. LXXII.

ZdKEǑϱϵ͘ϰϰϴ͕ϭϵ'K^dKϮϬϭϯ
ůƚĞƌĂĞĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĂŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϱ͘Ϭϳϴ͕ĚĞϮϱĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϵ͕
ƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƐũŽƌŶĂĚĂƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚŽƉĞƐƐŽĂůĚŽĐĞŶƚĞĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐĞăǀŝƐƚĂĚĂǆƉŽƐŝĕĆŽĚĞDŽƟǀŽƐŽĨĞƌĞĐŝĚĂƉĞůŽ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĂĚƵcação,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲKƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĂĚŝĂŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϱ͘Ϭϳϴ͕ĚĞ
25 de novembro de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação:
/ͲŽĂƌƟŐŽϱǑ͗
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͞ƌƟŐŽ ϱǑ Ͳ K ƉƌŽǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂƌŐŽƐ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ ĨĂƌͲƐĞͲĄ ƐĞŵƉƌĞ Ğŵ
:ŽƌŶĂĚĂ/ŶŝĐŝĂůĚĞdƌĂďĂůŚŽŽĐĞŶƚĞ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶĚŽͲƐĞĂǀĂŐĂƋƵĂŶĚŽĞǆŝƐƟƌĞŵĂƵůĂƐ
ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŽĐĂƌŐŽĚĞŝŶŐƌĞƐƐŽĞŵƋƵĂŶƟĚĂĚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞăĚĂĐĂƌŐĂ
horária dessa jornada.
Parágrafo único - No caso de o número de aulas disponíveis da disciplina
ĚŽĐĂƌŐŽŶĆŽƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂ:ŽƌŶĂĚĂ/ŶŝĐŝĂůĚĞdƌĂďĂůŚŽŽĐĞŶƚĞ͕ĂǀĂŐĂ
para ingresso poderá ser caracterizada em Jornada Reduzida de Trabalho Docente, a
critério da administração.”; (NR)
//ͲŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚŽĂƌƟŐŽϲǑ͗
͞ƌƟŐŽ ϲǑ Ͳ K ĚŽĐĞŶƚĞ ƟƚƵůĂƌ ĚĞ ĐĂƌŐŽ ƉŽĚĞƌĄ ŽƉƚĂƌ͕ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ŶŽ
momento da inscrição para o processo de atribuição de classes e aulas, por jornada
de trabalho diversa daquela em que esteja incluído, exceto pela Jornada Reduzida de
Trabalho Docente.”; (NR)
///ͲĚŽĂƌƟŐŽϴǑ͗
a) os incisos II e III:
“II - para o Professor Educação Básica II, com aulas livres da disciplina
ĞƐƉĞĐşĮĐĂĚŽƐĞƵĐĂƌŐŽ͕ŶŽŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞͬŽƵDĠĚŝŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞ
ŝŶƐƵĮĐŝġŶĐŝĂ͕ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐƉŽƌĂƵůĂƐůŝǀƌĞƐĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ
ĚĂŵĞƐŵĂůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĂŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽƐ͖
III - para o Professor Educação Básica II de Educação Especial, com classes livres de Educação Especial Exclusiva ou aulas livres de salas de recurso, da área de
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĞƐƉĞĐŝĂůƌĞůĂƟǀĂĂŽƐĞƵĐĂƌŐŽ͕ŶŽŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞͬŽƵDĠĚŝŽ͖͘͟;EZͿ
b) os §§ 3º e 4º:
“§ 3º - No processo anual de atribuição de classes e aulas dos integrantes
das classes de docentes do Quadro do Magistério, é vedada a redução da jornada de
ƚƌĂďĂůŚŽ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞĞǆŝƐƟƌĞŵĂƵůĂƐůŝǀƌĞƐĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĐĂƌŐŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐƉĂƌĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽŶĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͘
§ 4º - Excepcionalmente, a critério da administração, poderá ocorrer a
redução da jornada de trabalho, exceto para a Jornada Reduzida de Trabalho Docente,
no ano seguinte ao da vigência da opção, desde que o docente permaneça, no ano correspondente à opção, com a jornada pretendida de menor duração e mais as aulas que
ĂĞǆĐĞĚĞƌĞŵ͕ĂơƚƵůŽĚĞĐĂƌŐĂƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕ĞŵƋƵĂŶƟĚĂĚĞƋƵĞƚŽƚĂůŝǌĞ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕Ă
carga horária correspondente a sua jornada da vigência da opção.”; (NR)
/sͲŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚŽĂƌƟŐŽϵǑ͗
͞ƌƟŐŽϵǑͲEĂŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĞũŽƌŶĂĚĂ͕ŶĂĨŽƌŵĂĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂŶŽΑϮǑĚŽĂƌƟŐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŽĚŽĐĞŶƚĞĐƵŵƉƌŝƌĄŚŽƌĂƐĚĞƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂ͕ŶĂ
ƋƵĂŶƟĚĂĚĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂăĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƐƵĂũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĞǆĞƌĐĞŶĚŽĂƟǀŝdades inerentes às de magistério e com:”; (NR)
sͲŽĂƌƟŐŽϭϬ͗
͞ƌƟŐŽ ϭϬ Ͳ  ĂŵƉůŝĂĕĆŽ ĚĂ ũŽƌŶĂĚĂ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĚŽ WƌŽĨĞƐƐŽƌ ĚƵĐĂĕĆŽ
ĄƐŝĐĂ//ĚĂƌͲƐĞͲĄĐŽŵĂƵůĂƐůŝǀƌĞƐĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĞƐƉĞĐşĮĐĂĚŽĐĂƌŐŽƐĞŶĚŽƋƵĞ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞ
ŝŶƐƵĮĐŝġŶĐŝĂ͕ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐĐŽŵĂƵůĂƐůŝǀƌĞƐĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ
ĚĂŵĞƐŵĂůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĂŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽ͖͘͟;EZͿ
s/ͲŽĂƌƟŐŽϭϮ͗
͞ƌƟŐŽϭϮͲĂĐƵŵƵůĂĕĆŽƌĞŵƵŶĞƌĂĚĂĚĞĚŽŝƐĐĂƌŐŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŽƵĚƵĂƐ
funções docentes ou de um cargo de suporte pedagógico com um cargo ou função
docente poderá ser exercida, desde que:
I - seja observado o limite de 65 (sessenta e cinco) horas semanais para a
carga horária total do acúmulo;
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//ͲŚĂũĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞĂƚŽĚĞĐŝƐſƌŝŽĨĂǀŽƌĄǀĞů͕ĂƉſƐǀĞƌŝĮĐĂĕĆŽĚĂĐŽŵƉĂƟďŝůŝĚĂĚĞĚĞŚŽƌĄƌŝŽƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂĚŝƐƚąŶĐŝĂĞŶƚƌĞŽƐſƌŐĆŽƐͬƵŶŝĚĂĚĞƐ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽ Ͳ K ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ ͞ĐĂƉƵƚ͟ ĚĞƐƚĞ ĂƌƟŐŽ ĂƉůŝĐĂͲƐĞ ĂŽƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐŽĐƵƉĂŶƚĞƐĚĞĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞĞĂŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ>Ğŝ
Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009.”. (NR)
ƌƟŐŽϮǑͲ&ŝĐĂŵĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂĚŽƐĂŽĂƌƟŐŽϵǑĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϱ͘Ϭϳϴ͕ĚĞϮϱ
de novembro de 2009, os incisos V e VI com a seguinte redação:
͞sͲĂĂƚƵĂĕĆŽŶŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐĚŝǀĞƌƐŝĮcadas;
VI - ações que deverão estar voltadas aos alunos, oferecidas nos espaços
e tempos disponíveis, por meio de projetos especiais previstos no plano de trabalho
anual da unidade escolar.”.
ƌƟŐŽϯǑͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
Palácio dos Bandeirantes, 19 de agosto de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 19 de agosto de 2013.
_____

NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. XXVIII;
Decreto nº 55.078/09 à pág. 110 do vol. LXVIII.

ZdKEǑϱϵ͘ϱϬϰ͕ϱ^dDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŽƉƌġŵŝŽĚĞŝŶƚĞƌĐąŵďŝŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽąŵďŝƚŽĚŽWƌŽŐƌĂŵĂ
ĚĞWƌĞŵŝĂĕĆŽĂůƵŶŽƐ͕WƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĞWƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ŝŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůĂ>ĞŝŶǑ
ϭϰ͘ϵϮϯ͕ĚĞϮϴĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϮ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲKƉƌġŵŝŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞŶŽŝŶƚĞƌĐąŵďŝŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƉƌĞǀŝƐƚŽ
ŶŽąŵďŝƚŽĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞWƌĞŵŝĂĕĆŽĂůƵŶŽƐ͕WƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĞWƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂĚƵĐĂĕĆŽŝŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůĂ>ĞŝŶǑϭϰ͘ϵϮϯ͕ĚĞϮϴĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϮ͕ƐĞƌĄĐŽŶĐĞĚŝĚŽĂĂůƵnos, Professores e Professores Coordenadores de Centros de Estudos de Línguas - CEL,
bem como a Professores Coordenadores de Núcleos Pedagógicos, na área de língua
estrangeira moderna, das Diretorias de Ensino, da rede pública estadual, observado o
disposto neste decreto e no Regulamento que o acompanha.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲKƉƌġŵŝŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͗
1. poderá ser atribuído a até 500 (quinhentos) alunos dos CELs, 100
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(cem) Professores dos CELs, 10 (dez) Professores Coordenadores dos CELs e 10 (dez)
Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico de língua estrangeira moderna;
2. deverá ser obrigatoriamente operacionalizado por meio de empresa
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂĞŵŝŶƚĞƌĐąŵďŝŽĞƐƚƵĚĂŶƟůĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂŶĂĨŽƌŵĂĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĚĞƌĞŐġŶĐŝĂ͘
ƌƟŐŽϮǑͲKƉƌġŵŝŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϭǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵ
uma viagem ao exterior em que será oferecido curso intensivo de língua estrangeira
ŶŽŝĚŝŽŵĂŽĮĐŝĂůĚŽƉĂşƐĚĞĚĞƐƟŶŽ͕ĐŽŶĐĞĚŝĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ
seleção dos interessados.
ΑϭǑͲǀŝĂŐĞŵĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽƚĞƌĄĚƵƌĂĕĆŽĚĞ͕ŶŽ
ŵĄǆŝŵŽ͕ϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĚĂƚĂĚŽĞŵďĂƌƋƵĞ͕ĞĐŽŵĚĞƐƟŶŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͕ĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝĚŝŽŵĂƐĚŽƐĐƵƌƐŽƐƋƵĞĞƐƟǀĞƌĞŵŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ
premiação, observada a necessidade:
1. de autorização expressa dos pais ou responsáveis, nos termos da legisůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂĂůƵŶŽƐŵĞŶŽƌĞƐĚĞϭϴ;ĚĞǌŽŝƚŽͿĂŶŽƐĚĞŝĚĂĚĞ͖
2. de anuência do superior imediato, para Professores, Professores Coordenadores e Professores Coordenadores de Núcleos Pedagógicos.
§ 2º - As despesas não previstas no Regulamento da premiação de que
ƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϱǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽ ĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞƚŽĚŽƐ ŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
solicitados, serão de responsabilidade do premiado.
ƌƟŐŽ ϯǑ Ͳ WŽĚĞƌĆŽ ĐŽŶĐŽƌƌĞƌ ĂŽ ƉƌġŵŝŽ ĚĞ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ ĞƐƚĞ ĚĞĐƌĞƚŽ ŽƐ
Professores e alunos que preencham os seguintes requisitos:
I - se Professores, Professores Coordenadores dos CELs e Professores Coordenadores da área de língua estrangeira moderna, do Núcleo Pedagógico das Diretorias de Ensino:
a) não ter sido contemplado com este prêmio anteriormente;
ďͿƐĞƌƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽĞĨĞƟǀŽŽƵŽĐƵƉĂŶƚĞĚĞĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞĂďƌĂŶŐŝĚŽ
ƉĞůŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽΑϮǑĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϬϭϬ͕ĚĞϭǑĚĞũƵŶŚŽĚĞ
2007;
c) ter diploma de licenciatura ou Registro Especial referente ao idioma
pelo qual está se candidatando;
ĚͿ ĂƚƵĂƌŶŽƐ >Ɛ ĞŵĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ŽƵ ĚĞ ĐŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽ͕ ƌĞůĂĐŝŽnadas ao idioma estrangeiro objeto do intercâmbio, ou em Diretoria de Ensino como
Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico, na área de língua estrangeira moderna;
ĞͿŶĆŽƚĞƌƐŽĨƌŝĚŽƉĞŶĂůŝĚĂĚĞ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌƟƉŽĚĞŝůşĐŝƚŽ͕ŶŽƐƷůƟŵŽƐ
ϱ;ĐŝŶĐŽͿĂŶŽƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐƌĞƚƌŽĂƟǀĂŵĞŶƚĞăĚĂƚĂĚĞĂďĞƌƚƵƌĂĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͖
ĨͿŶĆŽĞƐƚĂƌƵƐƵĨƌƵŝŶĚŽ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽƉƌġŵŝŽ͕ĚĞŶĞŶŚƵŵƟƉŽ
de bolsa de estudos concedida por órgão público municipal, estadual ou federal;
II - se aluno de um dos cursos do CEL:
a) não ter sido contemplado com este prêmio anteriormente;
b) estar matriculado e frequentando o curso de Ensino Médio regular ou
da Educação de Jovens Adultos - EJA, da rede estadual de ensino;
c) estar matriculado e frequentando um dos cursos de idiomas integrantes do processo de premiação;
d) apresentar frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das
aulas, desde o primeiro estágio do primeiro nível do curso no CEL;
ĞͿĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĂƟƐĨĂƚſƌŝŽĞŵƚŽĚŽƐŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĐƵƌƌŝĐƵlares cursados no Ensino Médio;

91

ĨͿƚĞƌŽďƟĚŽŵĠĚŝĂŝŐƵĂůŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌĂϳ͕Ϭ;ƐĞƚĞͿĞŵ>şŶŐƵĂ/ŶŐůĞƐĂ͕ĐŽŵ
ďĂƐĞŶŽƐƋƵĂƚƌŽďŝŵĞƐƚƌĞƐĚŽĂŶŽůĞƟǀŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƐĞĚŽĐƵƌƐŽĚĞŶƐŝŶŽDĠĚŝŽƌĞŐƵůĂƌ͕
ŽƵŶŽƐĞŵĞƐƚƌĞůĞƟǀŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞĐƵƌƐŽĚĞŶƐŝŶŽDĠĚŝŽĚĂ:͘
ƌƟŐŽϰǑͲK^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽŝŶƐƟƚƵŝƌĄŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůƉĂƌĂĂ
organização, coordenação e acompanhamento das ações do processo de premiação de
que trata este decreto, integrada por representantes:
I - da equipe de línguas estrangeiras modernas, da Coordenadoria de
Gestão da Educação Básica;
II - de servidores do Centro de Referência em Educação Mário Covas, da
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores - EFAP;
///ͲĚĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂĚĞZĞůĂĕƁĞƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ͕ĚŽ'ĂďŝŶĞƚĞĚŽ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͘
ƌƟŐŽϱǑͲKƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂƐĞůĞĕĆŽĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĞŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐ
ĞůŝŵŝŶĂƚſƌŝŽƐ͕ĐůĂƐƐŝĮĐĂƚſƌŝŽƐĞĚĞĚĞƐĞŵƉĂƚĞ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞĚŝƉůŽŵĂůĞŐĂů͕ĞƐƚĆŽĚĞĮŶŝĚŽƐŶŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚŽŶĞǆŽƋƵĞĨĂǌƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞƐƚĞ
decreto.
ƌƟŐŽϲǑͲĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽƉƌġŵŝŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĚĂƌͲƐĞͲĄ͗
/ͲƉĂƌĂŽƐĂůƵŶŽƐ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ĐŽŵĚŝƐtribuição proporcional ao número de alunos matriculados no CEL, de acordo com o cadastro de alunos da Secretaria da Educação, na data-base de abril do ano de realização
do processo;
II - para Professores, Professores Coordenadores e Professores Coordenadores de Núcleos Pedagógicos, em âmbito estadual.
ΑϭǑͲKƐĂůƵŶŽƐŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽƐĞŵ>ĚĞŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ĐƵũĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞƐƐĞƐĂůƵŶŽƐŶĆŽĂƟŶũĂŽŶƷŵĞƌŽŵşŶŝŵŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚĞƋƵĞ
ƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϱǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ŶĆŽƉĂƌƟĐŝƉĂƌĆŽĚŽĞǀĞŶƚŽ͘
§ 2º - Caso a Diretoria de Ensino não distribua todos os prêmios a ela
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐ͕ĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϰǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽŽƐƌĞĚŝƐƚƌŝbuirá às demais Diretorias de Ensino, de acordo com o número de alunos matriculados
em CELs.
ΑϯǑͲ^ŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĆŽƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƉƌĞŵŝĂĕĆŽWƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ
Coordenadores de Núcleos Pedagógicos de Diretorias de Ensino que tenham CEL.
ƌƟŐŽϳǑͲ^ĞƌĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐŶŽƐĞǀĞŶƚŽƐ͕ĂůĠŵĚŽŶƷŵĞƌŽĚĞĐĂŶĚŝdatos correspondente às vagas disponíveis, suplentes para cada grupo premiado por
ĚĞƐƟŶŽĚĞǀŝĂŐĞŵĞƉŽƌƉƷďůŝĐŽͲĂůǀŽ͘
§ 1º - O suplente assumirá a vaga disponível em caso de desistência, por
ƋƵĂůƋƵĞƌŵŽƟǀŽ͕ĚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ
ŶŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϱǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͘
Α ϮǑ Ͳ ^Ğ Ă ŽŵŝƐƐĆŽ ƐƉĞĐŝĂů ĚĞ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ Ž ĂƌƟŐŽ ϰǑ ĚĞƐƚĞ ĚĞĐƌĞƚŽ͕
ũƵůŐĂƌĂĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƉƌĞŵŝĂĚŽŝŶũƵƐƟĮĐĄǀĞů͕ĞƐƚĞĚĞǀĞƌĄƉƌŽĐĞĚĞƌăƌĞƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐũĄŝŶǀĞƐƟĚŽƐƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŵƐƵĂǀŝĂŐĞŵĚĞŝŶƚĞƌĐąŵďŝŽ͕
no montante correspondente aos pagamentos em seu nome já realizados à empresa
especializada contratada.
ΑϯǑͲKĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽƋƵĞ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŵŽƟǀŽ͕ĚĞƐŝƐƟƌĚŽƉƌġŵŝŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ƉĞƌĚĞƌĄĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞĚŽĚŝƌĞŝƚŽăǀŝĂŐĞŵĚĞŝŶƚĞƌĐąŵďŝŽ͕ĮĐĂŶĚŽŝŵƉĞĚŝĚŽĚĞƌĞĐĞďĞƌƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽďĞŶĞİĐŝŽĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͘
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ƌƟŐŽϴǑͲŶĐĞƌƌĂĚĂĂǀŝĂŐĞŵĚĞŝŶƚĞƌĐąŵďŝŽ͕ŽƐWƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕ŽƐWƌŽfessores Coordenadores e os Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos
ĚĞǀĞƌĆŽƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ͕ƉĞůŽƉĞƌşŽĚŽŵşŶŝŵŽĚĞϮ;ĚŽŝƐͿĂŶŽƐ͕ĞŵĞĨĞƟǀŽĞǆĞƌĐşĐŝŽŶĂ
Secretaria da Educação.
WĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽ Ͳ ĞƐĐƵŵƉƌŝĚŽ Ž ƉƌĂǌŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶŽ ͞ĐĂƉƵƚ͟ ĚĞƐƚĞ ĂƌƟŐŽ͕ŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĂůŝŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐĚĞǀĞƌĆŽƌĞƐƟƚƵŝƌĂŽƐƚĂĚŽŽǀĂůŽƌĚŽƉƌġŵŝŽĞŵ
pecúnia, calculado proporcionalmente aos meses que deixarem de permanecer em
ĞǆĞƌĐşĐŝŽŶŽƉĞƌşŽĚŽĞƐƟƉƵůĂĚŽ͘
ƌƟŐŽϵǑͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽƉŽĚĞƌĄďĂŝǆĂƌŶŽƌŵĂƐĐŽŵƉůĞŵĞŶtares necessárias ao cumprimento deste decreto.
ƌƟŐŽϭϬͲƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĐŽƌƌĞƌĆŽ
à conta de dotações próprias consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲWĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞϮϬϭϯ͕ĮĐĂŵĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ŶŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ĂƚĠ ZΨ ϲ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;ƐĞŝƐ ŵŝůŚƁĞƐ Ğ ƋƵŝŶŚĞŶƚŽƐ ŵŝů
reais) para fazer frente à contratação de empresa especializada de que trata o item 2
ĚŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĂƌƟŐŽϭǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͘
ƌƟŐŽϭϭͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
Palácio dos Bandeirantes, 5 de setembro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 5 de setembro de 2013.
ANEXO
ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĂƌƟŐŽϱǑĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϵ͘ϱϬϰ͕ĚĞϱĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯ
REGULAMENTO
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽƉƌġŵŝŽĚĞŝŶƚĞƌĐąŵďŝŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽąŵďŝƚŽ
ĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞWƌĞŵŝĂĕĆŽĂůƵŶŽƐ͕WƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĞWƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂĚƵĐĂĕĆŽ
ŝŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůĂ>ĞŝŶǑϭϰ͘ϵϮϯ͕ĚĞϮϴĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϮ
SEÇÃO I
ĂWĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
ƌƟŐŽ ϭǑ Ͳ  ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ŶŽ ƉƌġŵŝŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐąŵďŝŽ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĚŽƐ
Alunos e Professores de Espanhol, Francês e Inglês dos Centros de Estudos de Línguas
(CEL), dos Professores Coordenadores do CEL (PC do CEL) e dos Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico de Línguas Estrangeiras Modernas (PCNP de LEM) das
Diretorias de Ensino que possuem CEL vinculadas à Secretaria da Educação, observadas
ĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϵ͘ϱϬϰ͕ĚĞϱĚĞ^ĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯ͕ĮĐĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĂŶŽƐ
termos deste regulamento.
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SEÇÃO II
ŽƐKďũĞƟǀŽƐĚŽWƌġŵŝŽ
ƌƟŐŽϮǑͲKƉƌġŵŝŽǀŝƐĂĂ͗
/ͲƉƌŽŵŽǀĞƌŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƵşƐƟĐĂƐĚŽƐĂůƵnos, oferecendo novas experiências, oportunidades e recursos instrucionais adequaĚŽƐĂŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽŶşǀĞůĚĞĞŶƐŝŶŽĞăŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽĞŵƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĞŵ͖
//ͲĂŵƉůŝĂƌŽƵŶŝǀĞƌƐŽĐƵůƚƵƌĂůĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ĞƐƟŵƵůĂŶĚŽͲŽƐĞŵƐƵĂƚƌĂũĞtória escolar e em seu projeto de vida;
III - aprimorar o uso das tecnologias (TIC) para o ensino de Língua Estrangeira;
/sͲĞƐƟŵƵůĂƌŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĂĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƐŽůƵĕƁĞƐŝŶŽǀĂĚŽƌĂƐŶŽƉƌŽcesso de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras que venham a contribuir para o
ĂǀĂŶĕŽĚĞƉŽůşƟĐĂƐŶĂĄƌĞĂĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽ͖
sͲŝŶĐĞŶƟǀĂƌĂĂƐƐŝĚƵŝĚĂĚĞ͕ĂƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂĞŽƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞƐĐŽůĂƌĚŽƐ
alunos.
SEÇÃO III
ŽƐWĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
ƌƟŐŽϯǑͲ^ĆŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽƉƌġŵŝŽ͗
/ͲĂůƵŶŽƐĚŽ>͗ĂůƵŶŽƐĚŽƐ>ƐƋƵĞĞƐƟǀĞƌĞŵĐƵƌƐĂŶĚŽ͕ŶŽŵŽŵĞŶƚŽ
ĚĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚŽϭǑĞƐƚĄŐŝŽĚŽŶşǀĞů//͕ƐƉĂŶŚŽůŽƵ&ƌĂŶĐġƐĞĂůƵŶŽƐĚŽĐƵƌƐŽ
de Inglês, de único nível/estágio de estudos, das Diretorias de Ensino que mantêm, no
mínimo, 100 alunos matriculados neste idioma e frequentes no ano de realização do
evento, conforme Tabela de Distribuição elaborada anualmente por meio de resolução
e publicada em edital;
II - professores do CEL, PC do CEL e PCNP de LEM: Professores de Espanhol, Francês e Inglês com aulas atribuídas no CEL, PC do CEL e PCNP de LEM, sendo
ƚŽĚŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽĞĨĞƟǀŽŽƵŽĐƵƉĂŶƚĞĚĞĨƵŶĕĆŽĂƟǀŝĚĂĚĞ;K&ͿĐĂƚĞŐŽƌŝĂ&͕Ă
que se refere a Lei Complementar nº 1.010, de 1 de junho de 2007.
SEÇÃO IV
ŽWƌġŵŝŽ
ƌƟŐŽϰǑͲKWƌġŵŝŽĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞĞƐƚĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŵ͗
I - para o aluno do CEL será oferecido curso intensivo de língua estranŐĞŝƌĂŶŽŝĚŝŽŵĂŽĮĐŝĂůĚŽƉĂşƐĚĞĚĞƐƟŶŽ͕ŚŽŵŽůŽŐĂĚŽƉĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕
estabelecido em edital, para aperfeiçoamento do idioma estrangeiro, sendo que o curƐŽƐĞƌĄƉƌŽŵŽǀŝĚŽĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉŽƌƵŵĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƟƉŽƐĚĞŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞĞŶƐŝno: Universidade, Faculdade, Colleges, sendo estas públicas ou privadas, ou Escolas de
/ĚŝŽŵĂƐ͕ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĞĐĞƌƟĮĐĂĚĂƐƉŽƌŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐŶŽƉĂşƐĚĞĚĞƐƟŶŽ͕
com experiência comprovada no ensino do idioma em questão;
//ͲŽWƌġŵŝŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝŶĐŝƐŽ/ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĠĐŽŶƐƟƚƵşĚŽĚĞƵŵƵƌƐŽ
intensivo de Espanhol, Francês ou Inglês, que fornecerá:
ĂͿƚŽĚŽƐŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂŽĐƵƌƐŽ͖
ďͿ ƚĞƐƚĞ ŝŶŝĐŝĂů ĚĞ ŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ ůŝŶŐƵşƐƟĐŽ ŶĂ /ŶƐƟƚƵŝĕĆŽ ĚĞ ŶƐŝŶŽ ƋƵĞ
realizará o curso no exterior;
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ĐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŶŽĐŽŶƚƌĂƚƵƌŶŽĚŽĐƵƌƐŽĞǀŝƐŝƚĂƐĐƵůƚƵƌĂŝƐŶŽŝĚŝŽŵĂĞŵƋƵĞƐƚĆŽ͕ǀŝƐĂŶĚŽŝŶƚĞŶƐŝĮĐĂƌĂŝŵĞƌƐĆŽƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĚŽƐ
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƵƐŽƉƌĄƟĐŽĚĂůşŶŐƵĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ͖
ĚͿ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĮŶĂů ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ĂŽ ĐƵƌƐŽ͕ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉĞůĂ ƉƌſƉƌŝĂ /ŶƐƟƚƵŝĕĆŽ
de Ensino;
ĞͿĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĐŽŶĐůƵƐĆŽĚŽĐƵƌƐŽ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĂƟƐĨĂƚſƌŝŽ͕
ŽƵ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽŝŶƐĂƟƐĨĂƚſƌŝŽ͕ƐĞƌĄĐŽŶĐĞĚŝĚĂƵŵĂĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞƉĂƌƟĐŝpação no curso;
///ͲŽWƌġŵŝŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝŶĐŝƐŽ/ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽŽĨĞƌĞĐĞƌĄĂŝŶĚĂŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐďĞŶĞİĐŝŽƐ͗
a) suporte para a obtenção de Documentação:
1. passaporte: trâmites e custos para a sua obtenção;
2. visto: trâmites e custos para a sua obtenção, caso necessário;
ďͿƐĞŐƵƌŽǀŝĂŐĞŵĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĚŽƉĂşƐĚĞĚĞƐƟŶŽ͕ĐŽŵ
cobertura mínima de Assistência Médico Hospitalar por Acidente, Assistência Médico Hospitalar por enfermidade, Traslado Médico, Medicamentos Prescritos, Acidentes
pessoais, Invalidez permanente, Repatriação, Passagem aérea ida e volta para 1 (um)
familiar e gastos com Hotel para acompanhante em caso de acidente ou enfermidade
grave, Assistência por Perda de Bagagem, Odontologia de urgência ou Acidente odonƚŽůſŐŝĐŽĞ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞŵŽƌƚĞĚŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ͕ƐĞƌǀŝĕŽƐĨƵŶĞƌĄƌŝŽƐĞƚƌĂŶƐůĂĚŽ͖
c) passagens aéreas de ida ao país de intercâmbio e de volta ao país de
origem, incluindo as taxas de embarque previstas;
d) hospedagem:
1. acomodação em casa de família, em quarto individual, respeitando-se
o mix de nacionalidade de, no máximo, 2 (dois) brasileiros por casa, com meia pensão
(café da manhã e jantar) durante todos os dias do Programa;
2. em caso de necessidade de pernoite antes do embarque ou no retorno ao Brasil, será providenciada acomodação em hotel sob supervisão do responsável
pelo grupo.
e) traslados:
1. traslado da DE vinculadora do CEL onde o aluno estuda até o AeroporƚŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞ'ƵĂƌƵůŚŽƐͬ^WŶĂƉĂƌƟĚĂ͖
2. traslado do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP até a de vinculadora do CEL onde o aluno estuda, no retorno ao Brasil;
3. traslado do Aeroporto do país de intercâmbio até a casa de família em
ƋƵĞĮĐĂƌĄĂĐŽŵŽĚĂĚŽ͖
4. traslado da casa de família até o Aeroporto do país de intercâmbio no
retorno;
ϱ͘ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉĂƌĂĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵtura da cidade, podendo ser metrô, ônibus, trens, entre outros;
f) ajuda de custo:
1. cartão internacional com crédito semanal para alimentação;
2. cartão telefônico com crédito semanal;
3. 2 (dois) Vouchers para alimentação: 1 (um) no Aeroporto Internacional
ĚĞ'ƵĂƌƵůŚŽƐͬ^WĂŶƚĞƐĚŽĞŵďĂƌƋƵĞ͕Ğϭ;ƵŵͿŶŽĞƌŽƉŽƌƚŽĚŽƉĂşƐĚĞĚĞƐƟŶŽĂŶƚĞƐ
do retorno;
g) serviços:
1. orientação técnica pré-embarque;
Ϯ͘ŵĂŶƵĂůĚŽĂůƵŶŽ͕ĐŽŵŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐƐŽďƌĞƐƵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽWƌŽŐƌĂŵĂ͖
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3. acompanhamento por Monitores experientes, chancelados pela Coordenação do Prêmio;
4. plantão 24 horas para atendimento por e-mail ou por telefone, durante o intercâmbio;
5. 1 (uma) jaqueta térmica;
ϲ͘ϭ;ƵŵͿ<ŝƚ>ĂŶĐŚĞŶĂĂŶƚĞƐĚĞƉĂƌƟƌƉĂƌĂŽĞƌŽƉŽƌƚŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
de Guarulhos para o embarque;
IV - para o Professor do CEL será oferecido Curso Intensivo de AperfeiçoĂŵĞŶƚŽ>ŝŶŐƵşƐƟĐŽĞDĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽĞŵůşŶŐƵĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ͕ŚŽŵŽůŽŐĂĚŽƉĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ
ĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ŶŽŝĚŝŽŵĂŽĮĐŝĂůĚŽƉĂşƐĚĞĚĞƐƟŶŽĚĞĐĂĚĂƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͕ĚĞĮŶŝĚŽĞŵĞĚŝƚĂů͕
sendo que:
ĂͿŽĐƵƌƐŽƐĞƌĄƉƌŽŵŽǀŝĚŽƉŽƌhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͕&ĂĐƵůĚĂĚĞƐ͕ŽƵŽƵƚƌĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ƉƷďůŝĐĂŽƵƉƌŝǀĂĚĂ͕ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ͕ŶŽƉĂşƐĚĞĚĞƐƟŶŽ͕ĐŽŵĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ
comprovada no ensino do idioma em questão, observando-se para a composição do
curso a ser oferecido, o nível de conhecimento do público-alvo na língua;
ďͿ Ž ĐƵƌƐŽ ĐŽŶƚĂƌĄ ĐŽŵ ƵŵĂ ĂďŽƌĚĂŐĞŵ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽ ƋƵĞ ƐƵďƐƟƚƵŝ ĂƵůĂƐ
ĞǆƉŽƐŝƟǀĂƐƉŽƌĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĂƟǀĂ͕ĞƚĞƌĄĨŽĐŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƉĞƌĮůĚŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ͗
ϭ͘ƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽ>ŝŶŐƵşƐƟĐŽ͕ƐŝƐƚĞŵĂĚĂůşŶŐƵĂ͕ĨƵŶĕĆŽĚĂŐƌĂŵĄƟĐĂ
na aprendizagem do idioma estrangeiro;
2. Oralidade (listening and speaking): o trabalho com a pronúncia e vaƌŝĞĚĂĚĞƐ ůŝŶŐƵşƐƟĐĂƐ ŶĂ ƐĂůĂ ĚĞ ĂƵůĂ͖ dĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĚĂ /ŶĨŽƌŵĂĕĆŽ Ğ ŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ;d/Ϳ
ĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐĞŵĞŶƐŝŶŽĚĞůşŶŐƵĂƐĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐ͖ůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐ
para o ensino de línguas estrangeiras;
ϯ͘ŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƵůƚƵƌĂů͗ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ƉŽůşƟĐŽƐĞĐƵůturais para a aprendizagem de um idioma;
sͲŽWƌġŵŝŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝŶĐŝƐŽ/sĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĠĐŽŶƐƟƚƵşĚŽĚĞƵƌƐŽ
/ŶƚĞŶƐŝǀŽĚĞƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽ>ŝŶŐƵşƐƟĐŽĞDĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽĚĞůşŶŐƵĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ͕ƋƵĞ
fornecerá:
ĂͿƚŽĚŽƐŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂŽĐƵƌƐŽ͖
ďͿ ƚĞƐƚĞ ŝŶŝĐŝĂů ĚĞ ŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ ůŝŶŐƵşƐƟĐŽ ŶĂ /ŶƐƟƚƵŝĕĆŽ ĚĞ ŶƐŝŶŽ ƋƵĞ
realizará o curso no exterior;
ĐͿĂǀĂůŝĂĕĆŽĮŶĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽĐƵƌƐŽ͕ƌĞĂůŝǌĂĚŽƉĞůĂƉƌſƉƌŝĂ/ŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞ
Ensino;
ĚͿĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĐŽŶĐůƵƐĆŽĚŽĐƵƌƐŽ͖
ĞͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŶŽĐŽŶƚƌĂƚƵƌŶŽĚŽĐƵƌƐŽĞǀŝƐŝƚĂƐĐƵůƚƵƌĂŝƐŶŽŝĚŝŽŵĂĞŵƋƵĞƐƚĆŽ͕ǀŝƐĂŶĚŽŝŶƚĞŶƐŝĮĐĂƌĂŝŵĞƌƐĆŽƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĚŽƐ
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƵƐŽƉƌĄƟĐŽĚĂůşŶŐƵĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ͖
s/ Ͳ Ž WƌġŵŝŽ ĚĞ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ Ž ŝŶĐŝƐŽ /s ĚĞƐƚĞ ĂƌƟŐŽ ŽĨĞƌĞĐĞƌĄ ĂŝŶĚĂ ŽƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐďĞŶĞİĐŝŽƐ͗
a) seguro viagem, de acordo com as exigências do país de destino,
com cobertura mínima de Assistência Médico Hospitalar por Acidente, Assistência
Médico Hospitalar por enfermidade, Traslado Médico, Medicamentos Prescritos,
Acidentes pessoais, Invalidez permanente, Repatriação, Passagem aérea ida e volta
para 1 (um) familiar e gastos com Hotel para acompanhante em caso de acidente
ou enfermidade grave, Assistência por Perda de Bagagem, Odontologia de urgência, Acidente odontológico e, em caso de morte do participante, serviços funerários e translado;
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b) passagens aéreas de ida ao país de intercâmbio e de volta ao país de
origem, incluindo as taxas de embarque previstas;
c) hospedagem, preferencialmente em residência universitária, ou em
casa de família;
d) traslados:
1. traslado do Aeroporto do país de intercâmbio até a residência univerƐŝƚĄƌŝĂŽƵĐĂƐĂĚĞĨĂŵşůŝĂĞŵƋƵĞĮĐĂƌĄĂĐŽŵŽĚĂĚŽ͖
2.traslado da residência universitária ou casa de família até o Aeroporto
do país de intercâmbio no retorno;
ϯ͘ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉĂƌĂĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵtura da cidade, podendo ser metrô, ônibus, trens, entre outros;
e) ajuda de custo:
1. cartão internacional com crédito semanal para alimentação;
2. cartão telefônico com crédito semanal;
f) serviços:
1. orientação técnica pré-embarque;
Ϯ͘ŵĂŶƵĂůĐŽŵŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐƐŽďƌĞƐƵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽWƌŽŐƌĂŵĂ͖
3. plantão 24 horas para atendimento por e-mail ou por telefone, durante o intercâmbio;
4. (uma) jaqueta térmica.
VII - para o PC do CEL e PCNP de LEM será oferecido Curso Intensivo de
ƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽ>ŝŶŐƵşƐƟĐŽĞDĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽĞŵůşŶŐƵĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ͕ŚŽŵŽůŽŐĂĚŽƉĞůĂ
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ŶŽŝĚŝŽŵĂŽĮĐŝĂůĚŽƉĂşƐĚĞĚĞƐƟŶŽĚĞWĚŽ>ĞWEWĚĞ
>D͕ĚĞĮŶŝĚŽĞŵĞĚŝƚĂů͕ƐĞŶĚŽƋƵĞ͗
ĂͿŽĐƵƌƐŽƐĞƌĄƉƌŽŵŽǀŝĚŽƉŽƌhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͕&ĂĐƵůĚĂĚĞƐŽƵŽƵƚƌĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ƉƷďůŝĐĂŽƵƉƌŝǀĂĚĂ͕ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŶŽƉĂşƐĚĞĚĞƐƟŶŽĐŽŵĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ
comprovada no ensino do idioma em questão;
ďͿŽŽďũĞƟǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚŽĐƵƌƐŽĠƉƌŽƉŝĐŝĂƌĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂĂŽƐW
do CEL e PCNP de LEM, visando à formação de Professores e Aperfeiçoamento LinguísƟĐŽ͗ƐŝƐƚĞŵĂĚĂůşŶŐƵĂ͕ĨƵŶĕĆŽĚĂŐƌĂŵĄƟĐĂŶĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĚŽŝĚŝŽŵĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽ͖
Oralidade (listening and speaking): o trabalho com a pronúncia e variedades linguísƟĐĂƐŶĂƐĂůĂĚĞĂƵůĂ͖dĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽͲd/ĞŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐ
ĞŵĞŶƐŝŶŽĚĞůşŶŐƵĂƐĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐ͖ůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐƉĂƌĂŽĞŶƐŝŶŽĚĞ
ůşŶŐƵĂƐĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐ͖ŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĐƵůƚƵƌĂů͗ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ƉŽůşƟĐŽƐĞ
culturais para aprendizagem de um idioma;
s///ͲŽWƌġŵŝŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝŶĐŝƐŽs//ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĠĐŽŶƐƟƚƵşĚŽĚĞƵƌƐŽ
/ŶƚĞŶƐŝǀŽĚĞƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽ>ŝŶŐƵşƐƟĐŽĞDĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽĚĞůşŶŐƵĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ͕ƋƵĞ
fornecerá:
ĂͿƚŽĚŽƐŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂŽĐƵƌƐŽ͖
ďͿ ƚĞƐƚĞ ŝŶŝĐŝĂů ĚĞ ŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽ ůŝŶŐƵşƐƟĐŽ ŶĂ /ŶƐƟƚƵŝĕĆŽ ĚĞ ŶƐŝŶŽ ƋƵĞ
realizará o curso no exterior;
ĐͿĂǀĂůŝĂĕĆŽĮŶĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽĐƵƌƐŽ͕ƌĞĂůŝǌĂĚŽƉĞůĂƉƌſƉƌŝĂ/ŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞ
Ensino;
ĚͿĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĐŽŶĐůƵƐĆŽĚŽĐƵƌƐŽ͖
ĞͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŶŽĐŽŶƚƌĂƚƵƌŶŽĚŽĐƵƌƐŽĞǀŝƐŝƚĂƐĐƵůƚƵƌĂŝƐŶŽŝĚŝŽŵĂĞŵƋƵĞƐƚĆŽ͕ǀŝƐĂŶĚŽŝŶƚĞŶƐŝĮĐĂƌĂŝŵĞƌƐĆŽƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĚŽƐ
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƵƐŽƉƌĄƟĐŽĚĂůşŶŐƵĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ͘
/y Ͳ Ž WƌġŵŝŽ ĚĞ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ Ž ŝŶĐŝƐŽ s// ĚĞƐƚĞ ĂƌƟŐŽ ŽĨĞƌĞĐĞƌĄ ĂŝŶĚĂ ŽƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐďĞŶĞİĐŝŽƐ͗
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ĂͿƐĞŐƵƌŽǀŝĂŐĞŵ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĚŽƉĂşƐĚĞĚĞƐƟŶŽ͕ĐŽŵ
cobertura mínima de Assistência Médico Hospitalar por Acidente, Assistência Médico Hospitalar por enfermidade, Traslado Médico, Medicamentos Prescritos, Acidentes
pessoais, Invalidez permanente, Repatriação, Passagem aérea ida e volta para 1 (um)
familiar e gastos com Hotel para acompanhante em caso de acidente ou enfermidade
grave, Assistência por Perda de Bagagem, Odontologia de urgência, Acidente odontolóŐŝĐŽĞ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞŵŽƌƚĞĚŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ͕ƐĞƌǀŝĕŽƐĨƵŶĞƌĄƌŝŽƐĞƚƌĂŶƐůĂĚŽ͖
b) passagens aéreas de ida ao país de intercâmbio e de volta ao país de
origem, incluindo todas as taxas de embarque previstas;
c) acomodação preferencialmente em residência universitária, ou em
casa de família;
d) traslados:
1. traslado do Aeroporto do país de intercâmbio até a residência univerƐŝƚĄƌŝĂŽƵĐĂƐĂĚĞĨĂŵşůŝĂĞŵƋƵĞĮĐĂƌĄĂĐŽŵŽĚĂĚŽ͖
2. traslado da residência universitária ou casa de família até o Aeroporto
do país de intercâmbio no retorno;
ϯ͘ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉĂƌĂĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵtura da cidade, podendo ser metrô, ônibus, trens, entre outros;
e) ajuda de custo:
1. cartão internacional com crédito semanal para alimentação;
2. cartão telefônico com crédito semanal;
f) serviços:
1. orientação técnica pré-embarque;
Ϯ͘ŵĂŶƵĂůĐŽŵŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐƐŽďƌĞƐƵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽWƌŽŐƌĂŵĂ͖
3. plantão 24 horas para atendimento por e-mail ou por telefone, durante o intercâmbio;
4. 1 (uma) Jaqueta Térmica.
SEÇÃO V
ĚŽWƌŽĐĞƐƐŽ^ĞůĞƟǀŽ
ƌƟŐŽϱǑͲKƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽŽďƐĞƌǀĂƌĄŽƐĞŐƵŝŶƚĞ͗
/ͲĂƐƉƌŽǀĂƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽƐĞƌĆŽĂƉůŝĐĂĚĂƐŶĂŵĞƐŵĂ
data e horário nas regiões pertencentes à rede estadual de educação de São Paulo;
//ͲĂĐŽŶĮƌŵĂĕĆŽĚĂĚĂƚĂ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞŚŽƌĄƌŝŽƐĞ
ůŽĐĂŝƐĚĞƉƌŽǀĂƐƐĞƌĆŽĚŝǀƵůŐĂĚĂƐŽƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞĂƚƌĂǀĠƐĚŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ
São Paulo, sendo de inteira responsabilidade do candidato seu acompanhamento, não
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento;
III - a Secretaria da Educação baixará as normas para a aplicação do proĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͕ďĞŵĐŽŵŽŽĐŽŶƚĞƷĚŽƉƌŽŐƌĂŵĄƟĐŽĂƐĞƌĂǀĂůŝĂĚŽ͖
/sͲŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽĐŽŶƐŝƐƟƌĄĚĞƵŵĂƉƌŽǀĂŽďũĞƟǀĂĞĚĞƵŵĂƋƵĞƐƚĆŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂ͕ƐĞŶĚŽ͗
a) para alunos:
ϭ͘ ƉƌŽǀĂ ŽďũĞƟǀĂ͕ ĚĞ ĐĂƌĄƚĞƌ ĐůĂƐƐŝĮĐĂƚſƌŝŽ͕ ƋƵĞ ǀŝƐĂ ĂǀĂůŝĂƌ Ž ŐƌĂƵ ĚĞ
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ ƐŽďƌĞ Ž ŝĚŝŽŵĂ ŶŽ ƋƵĂů ĐŽŶĐŽƌƌĞ͕ ƐĞŶĚŽ ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ ĚĞ
ƋƵĞƐƚƁĞƐĚĞŵƷůƟƉůĂĞƐĐŽůŚĂ͕ĐŽŵϱ;ĐŝŶĐŽͿĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĐĂĚĂ͖
Ϯ͘ ƋƵĞƐƚĆŽ ĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂ͕ ĚĞ ĐĂƌĄƚĞƌ ĐůĂƐƐŝĮĐĂƚſƌŝŽ͕ ƋƵĞ ǀŝƐĂ Ă ĂǀĂůŝĂƌ Ă
capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso da norma-padrão da Língua
Portuguesa, onde o candidato deverá produzir, com base na questão e nas instruções
formuladas, uma resposta em prosa que prime pela coerência e coesão;
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b) para professores, PC do CEL e PCNP de LEM:
ϭ͘ ƉƌŽǀĂ ŽďũĞƟǀĂ͕ ĚĞ ĐĂƌĄƚĞƌ ĐůĂƐƐŝĮĐĂƚſƌŝŽ͕ ƋƵĞ ǀŝƐĂ ĂǀĂůŝĂƌ Ž ŐƌĂƵ ĚĞ
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ ƐŽďƌĞ Ž ŝĚŝŽŵĂ ŶŽ ƋƵĂů ĐŽŶĐŽƌƌĞ͕ ƐĞŶĚŽ ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ ĚĞ
ƋƵĞƐƚƁĞƐĚĞŵƷůƟƉůĂĞƐĐŽůŚĂ͕ĐŽŵϱ;ĐŝŶĐŽͿĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĐĂĚĂ͖
Ϯ͘ƋƵĞƐƚĆŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂ͕ĚĞĐĂƌĄƚĞƌĐůĂƐƐŝĮĐĂƚſƌŝŽ͕ǀŝƐĂĂǀĂůŝĂƌĂĐĂƉĂĐŝĚĂde de expressão na modalidade escrita, e o uso das normas do registro formal culto
do idioma o qual concorre, com base na questão e nas instruções formuladas, uma
resposta em prosa que prime pela coerência e coesão.
SEÇÃO VI
ŽƐZĞĐƵƌƐŽƐ
ƌƟŐŽϲǑͲKĐĂŶĚŝĚĂƚŽƉŽĚĞƌĄŝŶƚĞƌƉŽƌƌĞĐƵƌƐŽĞŵƵŵƉƌĂǌŽĚĞϰϴ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞŽŝƚŽͿŚŽƌĂƐĂƉſƐĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĂƐŶŽƚĂƐĮŶĂŝƐĞĂƉſƐĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂůŝƐƚĂĚĞ
selecionados e suplentes, cabendo à Comissão Avaliadora na Diretoria de Ensino ou à
Coordenação do Prêmio na Secretaria da Educação, a análise do recurso.
SEÇÃO VII
ĂWŽŶƚƵĂĕĆŽƉĂƌĂĮŶƐĚĞůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ
ƌƟŐŽϳǑͲƉŽŶƚƵĂĕĆŽĮŶĂůĚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽŶŽĐŽŶĐƵƌƐŽƐĞƌĄŽďƟĚĂƉĞůĂ
ƐŽŵĂĚĞƉŽŶƚŽƐĚĂƉƌŽǀĂŽďũĞƟǀĂĞĚĂƋƵĞƐƚĆŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂ͘
SEÇÃO VIII
ĂůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ
ƌƟŐŽϴǑͲKƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐƐĞƌĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐƉŽƌƉƷďůŝĐŽͲĂůǀŽĞĚĞƐƟŶŽ͕
ĞŵŽƌĚĞŵĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚĞƉŽŶƚƵĂĕĆŽŽďƟĚĂ͕ĞŵůŝƐƚĂĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĮŶĂůĂƐĞƌƉƵďůŝĐĂĚĂĞŵŝĄƌŝŽKĮĐŝĂů͕ƐĞŶĚŽ͗
/ͲŶŽĐĂƐŽĚĞĂůƵŶŽƐ͕ĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŽĐŽƌƌĞƌĄĞŵŶşǀĞůƌĞŐŝŽŶĂů͕ĚĞĂĐŽƌĚŽ
ĐŽŵĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƉƌġŵŝŽƐƉŽƌŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽ͕ĂƐĞƌĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚĂƐĞŵĞĚŝƚĂů͖
//ͲŶŽĐĂƐŽĚĞWƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕WĚŽ>ĞWEWĚĞ>D͕ĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽƐĞƌĄ
ĞŵŶşǀĞůĞƐƚĂĚƵĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƉƌġŵŝŽƐƉŽƌĚĞƐƟŶŽ͕ĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚĂƐ
em edital.
SEÇÃO IX
ŽĞƐĞŵƉĂƚĞ
ƌƟŐŽ ϵǑ Ͳ ^ĞƌĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ŽƐ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ĮŶƐ ĚĞ ĚĞƐĞŵƉĂƚĞ ŶĂ
seguinte ordem:
I - aluno do CEL:
ĂͿŵĂŝŽƌƉŽŶƚƵĂĕĆŽŽďƟĚĂŶĂƋƵĞƐƚĆŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂĞŵ>şŶŐƵĂWŽƌƚƵŐƵĞƐĂ͖
b) maior índice de frequência nas aulas no CEL, desde o ingresso no curso;
c) maior rendimento nas avaliações do curso desde seu ingresso de acorĚŽĐŽŵĂŵĠĚŝĂĚĂƐŶŽƚĂƐŽďƟĚĂƐ͖
d) caso persistam situações de empate, será feita uma entrevista por teůĞĨŽŶĞĐŽŵŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ŶŽŝĚŝŽŵĂĞŵƋƵĞĐŽŶĐŽƌƌĞ͕ƉŽƌƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚĞƐŝŐŶĂĚŽƉĞůĂ
Coordenação do Prêmio;
II - professor do CEL:
ĂͿ ŵĂŝŽƌ ƉŽŶƚƵĂĕĆŽ ŶĂ ƋƵĞƐƚĆŽ ĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂ Ğŵ ůşŶŐƵĂ ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ ŶĂ
qual concorre;
99

ďͿŵĂŝŽƌŶƷŵĞƌŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂƐŶĂƐKƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐdĠĐŶŝcas oferecidas pela Secretaria da Educação, em que tenha sido convocado como públiĐŽͲĂůǀŽ͕ŶŽƐƷůƟŵŽƐϮ;ĚŽŝƐͿĂŶŽƐ͖
ĐͿĐĞƌƟĮĐĂĚŽŽƵĚŝƉůŽŵĂŽĮĐŝĂůĚĞƉƌŽĮĐŝġŶĐŝĂĐŽŵƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƋƵĞĐŽŵƉƌŽǀĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐůŝŶŐƵşƐƟĐŽƐŶŽŝĚŝŽŵĂŶŽƋƵĂůĐŽŶĐŽƌƌĞ͖
d) caso persistam situações de empate, será feita uma entrevista por teůĞĨŽŶĞĐŽŵŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ŶŽŝĚŝŽŵĂĞŵƋƵĞĐŽŶĐŽƌƌĞ͕ƉŽƌƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚĞƐŝŐŶĂĚŽƉĞůĂ
Coordenação do Prêmio;
III - para o PC do CEL:
ĂͿŵĂŝŽƌƉŽŶƚƵĂĕĆŽŶĂƋƵĞƐƚĆŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂĞŵůşŶŐƵĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂĂƋƵĂů
concorre;
b) maior período ininterrupto na função, na rede Estadual de Ensino do
ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞƚĞŵƉŽĚĞĞĨĞƟǀŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͖
ĐͿĐĞƌƟĮĐĂĚŽŽƵĚŝƉůŽŵĂŽĮĐŝĂůĚĞƉƌŽĮĐŝġŶĐŝĂĐŽŵƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƋƵĞĐŽŵƉƌŽǀĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐůŝŶŐƵşƐƟĐŽƐŶŽŝĚŝŽŵĂŶŽƋƵĂůĐŽŶĐŽƌƌĞ͖
d) caso persistam situações de empate, será feita uma entrevista por teůĞĨŽŶĞĐŽŵŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ŶŽŝĚŝŽŵĂĞŵƋƵĞĐŽŶĐŽƌƌĞ͕ƉŽƌƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚĞƐŝŐŶĂĚŽƉĞůĂ
Coordenação do Prêmio;
IV - para o PCNP de LEM:
ĂͿŵĂŝŽƌƉŽŶƚƵĂĕĆŽŶĂƋƵĞƐƚĆŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂĞŵůşŶŐƵĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂŽƋƵĂů
concorre;
b) maior número de cursos descentralizados propostos, homologados
ƉĞůĂ&W͕ŶŽƐƷůƟŵŽƐϮ;ĚŽŝƐͿĂŶŽƐ͖
c) maior período ininterrupto na função, na rede Estadual de Ensino do
ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞƚĞŵƉŽĚĞĞĨĞƟǀŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͖
ĚͿ ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ ŽƵ ĚŝƉůŽŵĂ ŽĮĐŝĂů ĚĞ ƉƌŽĮĐŝġŶĐŝĂ ĐŽŵ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƋƵĞĐŽŵƉƌŽǀĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐůŝŶŐƵşƐƟĐŽƐŶŽŝĚŝŽŵĂŶŽƋƵĂůĐŽŶĐŽƌƌĞ͖
e) caso persistam situações de empate, será feita uma entrevista por teůĞĨŽŶĞĐŽŵŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ŶŽŝĚŝŽŵĂĞŵƋƵĞĐŽŶĐŽƌƌĞ͕ƉŽƌƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚĞƐŝŐŶĂĚŽƉĞůĂ
Coordenação do Prêmio.
SEÇÃO X
Ă^ƵƉůġŶĐŝĂ
ƌƟŐŽϭϬͲ^ĞƌĆŽƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽƐƐƵƉůĞŶƚĞƐƉŽƌƉƷďůŝĐŽͲĂůǀŽĞĚĞƐƟŶŽ͕Ğŵ
ŽƌĚĞŵĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƉŽŶƚƵĂĕĆŽŽďƟĚĂŶĂůŝƐƚĂĮŶĂůĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͕ŽƐƋƵĂŝƐƐƵďƐƟƚƵŝƌĆŽŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐƋƵĞ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŵŽƟǀŽ͕ĚĞƐŝƐƟƌĞŵĚĂǀŝĂŐĞŵ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞ͗
I - em caso de contato pela Coordenação do Programa, o suplente deverá
ĐŽŶĮƌŵĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵ͕ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕Ϯϰ;ǀŝŶƚĞĞƋƵĂƚƌŽͿŚŽƌĂƐ͖
II - caso o suplente não responda ao contato no prazo estabelecido, ou
declare a desistência, ele perderá o Prêmio, e a Coordenação do Prêmio entrará em
ĐŽŶƚĂƚŽĐŽŵŽƉƌſǆŝŵŽƐƵƉůĞŶƚĞ͕ŶĂŽƌĚĞŵĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͖
III- a lista de suplentes será valida somente para um evento, sendo que
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽƉŽĚĞƌĄĐŽŶĐŽƌƌĞƌĂŶŽǀŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͕ĐĂƐŽŶĆŽƐĞũĂ
contemplado;
/sͲŽƐƐƵƉůĞŶƚĞƐŶĆŽĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐŶĆŽƚĞƌĆŽĚŝƌĞŝƚŽĂƋƵĂůƋƵĞƌƟƉŽĚĞ
ĂƌŐƵŝĕĆŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂŽĮŶĂůĚŽĞǀĞŶƚŽ͘
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SEÇÃO XI
ŽƐƌŝƚĠƌŝŽƐůŝŵŝŶĂƚſƌŝŽƐ
que:

ƌƟŐŽϭϭͲ^ĞƌĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĞůŝŵŝŶĂĚŽƐĚĂƉƌĞŵŝĂĕĆŽŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ

I - não apresentarem a totalidade da documentação exigida desde a inscrição ao embarque;
II - não realizarem uma das fases do processo de seleção;
III - apresentarem documentação cujas informações não sejam verídicas;
/sͲƵƟůŝǌĂƌĞŵͲƐĞĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŵĞŝŽŝůşĐŝƚŽƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽǀĂƐĚŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͖
V - não cumprirem os prazos estabelecidos ou não atender as solicitações da Coordenação do Programa;
VI - terem o visto negado.
SEÇÃO XII
ĂƐĞƐŝƐƚġŶĐŝĂƐĞWĞŶĂůŝĚĂĚĞƐ
ƌƟŐŽϭϮͲŵĐĂƐŽĚĞĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌĂŽĞŵďĂƌƋƵĞ͕ŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ
ƉĞƌĚĞƌĄĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞŽĚŝƌĞŝƚŽĂŽƉƌġŵŝŽĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞŚĂǀĞƌƐƵƉůĞŶƚĞ
apto a embarcar em seu lugar, haverá ressarcimento proporcional ao valor do prêmio
ĂƚĠĞŶƚĆŽŐĂƐƚŽ͕ƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞŽƵĚŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů͕ĐĂƐŽĂŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽĚŽ
WƌŽŐƌĂŵĂĐŽŶƐŝĚĞƌĞĂĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂŝŶũƵƐƟĮĐĄǀĞů͘
ƌƟŐŽϭϯͲKĂůƵŶŽƋƵĞĚĞƐŝƐƟƌĚŽƉƌġŵŝŽĚƵƌĂŶƚĞƐƵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ͕ƐŽmente retornará ao Brasil mediante a autorização dos responsáveis, devendo haver
ƌĞƐƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽǀĂůŽƌĚŽƉƌġŵŝŽ͕ƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞŽƵĚŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů͕ĐĂƐŽĂŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĐŽŶƐŝĚĞƌĞĂĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂŝŶũƵƐƟĮĐĄǀĞů͘
ƌƟŐŽϭϰͲKWƌŽĨĞƐƐŽƌĚŽ>͕WĚŽ>ĞWEWĚĞ>DƋƵĞĚĞƐŝƐƟƌĚŽ
ƉƌġŵŝŽĚƵƌĂŶƚĞƐƵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞǀĞƌĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽƵŵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂƋƵĞ
ƐĞƌĄĂŶĂůŝƐĂĚĂƉĞůĂŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĞ͕ĐĂƐŽĞƐƚĂĂĐŽŶƐŝĚĞƌĞŝŶũƵƐƟĮĐĄǀĞů͕
ŚĂǀĞƌĄƌĞƐƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚŽǀĂůŽƌĚŽƉƌġŵŝŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞƐƐĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ͘
ƌƟŐŽϭϱͲĂƐŽŽWƌŽĨĞƐƐŽƌĚŽ>͕WĚŽ>ĞWEWĚĞ>DŶĆŽƉĞƌŵĂŶĞĕĂŶĂƌĞĚĞƉŽƌƵŵƉĞƌşŽĚŽĚĞϮ;ĚŽŝƐͿĂŶŽƐĂƉſƐŽWƌŽŐƌĂŵĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƌƟŐŽϴǑ
do Decreto nº 59.504,de 5 de Setembro de 2013, o mesmo deverá ressarcir o valor do
prêmio, em pecúnia, calculado proporcionalmente ao tempo, em meses, que deixar de
permanecer em exercício.
ƌƟŐŽϭϲͲK^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽĚĞĮŶŝƌĄĞŵƌĞƐŽůƵĕĆŽŽǀĂůŽƌŝŶĚŝvidual de cada premiação e indicará o método de cálculo de reembolso total ou parcial
em caso de desistência.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII;
Lei nº 14.923/12 à pág. 49 do vol. LXXIV.
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ZdKEǑϱϵ͘ϱϭϭ͕ϲ^dDZKϮϬϭϯ
ĐƌĞƐĐĞŶƚĂĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽĂŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϰ͘ϴϴϳ͕ĚĞϳĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϬϵ͕ƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂĂ
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽƐƚĂĚŽŶĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚĞĐŽŶǀġŶŝŽƐĐŽŵŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐƐĞŵĮŶƐůƵĐƌĂƟǀŽƐ͕ĂƚƵĂŶƚĞƐĞŵĞĚƵĐĂĕĆŽĞƐƉĞĐŝĂů͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽƉƌŽŵŽǀĞƌŽ
ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂĞĚƵĐĂŶĚŽƐĐŽŵŐƌĂǀĞƐĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐƋƵĞŶĆŽƉƵĚĞƌĞŵƐĞƌďĞŶĞĮĐŝĂĚŽƐ
ƉĞůĂŝŶĐůƵƐĆŽĞŵĐůĂƐƐĞƐĐŽŵƵŶƐĚĞĞŶƐŝŶŽƌĞŐƵůĂƌ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂĂĐƌĞƐĐŝĚŽĂŽĂƌƟŐŽϭǑĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϰ͘ϴϴϳ͕ĚĞϳĚĞŽƵtubro de 2009, parágrafo único com a seguinte redação:
͞WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽƉŽĚĞƌĄ͕ĂŝŶĚĂ͕ƉĞƌŵŝƟƌŽƵƐŽ
ĚĞǀĞşĐƵůŽƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĞƐĐŽůĂƌĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐƉĞůŽƉƌſƉƌŝŽƐƚĂĚŽăƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĂƋƵĞ
ƐĞƌĞĨĞƌĞŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚĞdĞƌŵŽĚĞWĞƌŵŝƐƐĆŽĚĞhƐŽ͕
conforme disposto no Anexo II que integra este decreto.”.
ƌƟŐŽϮǑͲKŶĞǆŽĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĂƌƟŐŽϰǑĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϰ͘ϴϴϳ͕ĚĞ
ϳĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϬϵ͕ƉĂƐƐĂĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌͲƐĞĐŽŵŽŶĞǆŽ/͘
ƌƟŐŽϯǑͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
Palácio dos Bandeirantes, 6 de setembro de 2013
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 6 de setembro de 2013.
_____

NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 9.543/77 à pág. 252 do vol. II;
Decreto nº 54.887/09 à pág. 96 do vol. LXVIII;
Decreto nº 57.141/11 à pág. 116 do vol. LXXII.

ANEXO II
ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĂƌƟŐŽϭǑĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϰ͘ϴϴϳ͕ĚĞϳĚĞŽƵƚƵďƌŽ
de 2009, acrescido pelo Decreto nº 59.511, de 6 de setembro de 2013
TERMO DE PERMISSÃO DE USO
dĞƌŵŽĚĞWĞƌŵŝƐƐĆŽĚĞhƐŽƋƵĞĞŶƚƌĞƐŝĐĞůĞďƌĂŵŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƉŽƌŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ĞĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽƐŝƚƵĂĚĂăZƵĂŶǑŶŽDƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ͕
ŽďũĞƟǀĂŶĚŽĂƉĞƌŵŝƐƐĆŽĚĞƵƐŽĚŽǀĞşĐƵůŽƋƵĞĞƐƉĞĐŝĮĐĂ
O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da Secretaria da Educação,
com sede na Capital de São Paulo, à Praça da República, nº 53, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 46.384.111/0001-40, representada neste ato na pessoa de seu representante
ůĞŐĂů͕Ž^ĞŶŚŽƌ͕ĐŽŵĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽŶŽĂƌƟŐŽϳǑ͕ŝŶĐŝƐŽ///͕ĂůşŶĞĂ͞ď͕͟ĞŶŽĂƌƟŐŽϭϬϲ͕ŝŶĐŝƐŽ/͕ĂůşŶĞĂƐ͞Ă͕͟͞Ŭ͘ϭ͟Ğ͞Ɖ͕͟ĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϳ͘ϭϰϭ͕ĚĞϭϴĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϭ͕ĞŶŽĂƌƟŐŽ
15 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977, doravante denominada PERMITENTE,
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ĮƌŵĂŽƉƌĞƐĞŶƚĞdĞƌŵŽĐŽŵĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽƐŝƚĂă͕ŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕
inscrita no CNPJ/MF sob o nº , por seu representante legal , doravante denominada
PERMISSIONÁRIA, conforme as cláusulas e condições a seguir acordadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto
O presente instrumento tem por objeto a Permissão de Uso pela PERMIdEdĚŽǀĞşĐƵůŽƟƉŽ͕ŵĂƌĐĂ͕ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƉŽƌŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽ^ŶǑ͕
ăWZD/^^/KEZ/͕ƉĂƌĂƐĞƌƵƟůŝǌĂĚŽĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞĞĚƵĐĂŶĚŽƐĐŽŵ
ŐƌĂǀĞƐĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐ͕ĐƵũĂƐŝƚƵĂĕĆŽŶĆŽƉĞƌŵŝƚĂĂŝŶĐůƵƐĆŽĞŵĐůĂƐƐĞƐĐŽŵƵŶƐĚĞĞŶƐŝŶŽ
regular, comportando transportar ( ) alunos sentados.
CLÁUSULA SEGUNDA
Da Permissão de Uso
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a PERMITENTE
ĐĞĚĞăWZD/^^/KEZ/͕ĂơƚƵůŽƉƌĞĐĄƌŝŽ͕ŽǀĞşĐƵůŽĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚŽŶĂĐůĄƵƐƵůĂƉƌŝŵĞŝƌĂ
ĚĞƐƚĞ  ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕ ƷŶŝĐĂ Ğ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ž Įŵ Ăůŝ ĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚŽ͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ŶŽ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞĞĚƵĐĂŶĚŽƐĐŽŵŐƌĂǀĞƐĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐĐƵũĂƐŝƚƵĂĕĆŽŶĆŽƉĞƌŵŝƚĂĂƐƵĂŝŶĐůƵƐĆŽĞŵĐůĂƐƐĞƐĐŽŵƵŶƐĚĞĞŶƐŝŶŽƌĞŐƵůĂƌ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐŽŶǀġŶŝŽĮƌŵĂĚŽĞŶƚƌĞƐŝ;ǀŝŐġŶĐŝĂ
ano).
CLÁUSULA TERCEIRA
Do Uso
KǀĞşĐƵůŽŽďũĞƚŽĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞƚĞƌŵŽĚĞǀĞƌĄŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞƐĞƌƵƟůŝǌĂdo pela PERMISSIONÁRIA em sua área territorial, devendo ser conduzido por motorisƚĂĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚŽĞŵŽŶŝƚŽƌ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐƉĞůĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ
ĐŽŵĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
CLÁUSULA QUARTA
Das Responsabilidades das Partes
A PERMISSIONÁRIA compromete-se a manter o bem objeto deste instrumento sob sua guarda e inteira responsabilidade, bem como se obriga a contratar o Seguro Geral para veículo com cobertura no caso de colisão, furto, roubo, incêndio, danos
ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ͕ƉĞƐƐŽĂŝƐĞĐŽŶƚƌĂƚĞƌĐĞŝƌŽƐ;ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĐŝǀŝůͿ͕ĮŐƵƌĂŶĚŽĐŽŵŽďĞŶĞĮĐŝĄƌŝĂĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ
ĚŽǀĞşĐƵůŽ;ĂŶĞǆŽĚĞƐƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽͿĂƚĠĂĚĂƚĂĚĂĞĨĞƟǀĂĞƌĞĂůĚĞǀŽůƵĕĆŽĚŽǀĞşĐƵůŽ͘
§ 1º - A PERMISSIONÁRIA obriga-se a encaminhar, anualmente, ao Centro de Transporte do Departamento de Administração da Secretaria da Educação, cópia
da Apólice do Seguro Global do veiculo discriminado na cláusula primeira deste Termo.
§ 2º - Durante o prazo de vigência deste instrumento, ou de suas prorrogações, correrão por conta exclusiva da PERMISSIONÁRIA PERMISSIONÁRIA o licenĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵŵƵůƚĂƐ͕ƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽƉƌĞǀĞŶƟǀĂĞĐŽƌƌĞƟǀĂ͕ďĞŵ
ĐŽŵŽƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐƀŶƵƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƵƟůŝǌĂĕĆŽƋƵĞƐĞĨĂĕĂŵŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ͘
§ 3º - A qualquer tempo a PERMITENTE poderá, por seus servidores, proŵŽǀĞƌĂǀŝƐƚŽƌŝĂƋƵĞũƵůŐĂƌŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂŶŽďĞŵŽƌĂƉĞƌŵŝƟĚŽ͘
§ 4º - A PERMISSIONÁRIA compromete-se a devolver o bem objeto deste
Termo em bom estado de conservação e uso, a juízo da PERMITENTE, no prazo previsto
na cláusula quinta do presente instrumento.
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§ 5º - A PERMISSIONÁRIA obriga-se no prazo de cobertura mínima de
ŐĂƌĂŶƟĂĚŽǀĞşĐƵůŽĚĞ;ͿŵĞƐĞƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĞŶƚƌĞŐĂĚŽǀĞşĐƵůŽ͕ĂƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂŵĞŶƚŽĚŽǀĞşĐƵůŽƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐ;ͿŵĂŶƵƚĞŶĕƁĞƐƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂƐ͕
conforme consta do Manual de Operações do Fabricante, a ser realizada na , observando-se que a periodicidade deverá ser levada em consideração.
ΑϲǑͲEŽĐĂƐŽĚĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽĞƐƚĂƌƐŝƚƵĂĚĂŚĄŵĂŝƐĚĞ;Ϳ<ŵĚĞĚŝƐƚąŶĐŝĂ
ĚĂƌĞĚĞĚĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝĂƐĚŽĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͕ĂƐŵĂŶƵƚĞŶĕƁĞƐƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂƐƐĞrão feitas pelo fabricante (concessionárias ou prepostos) no próprio local de entrega.
§ 7º - Findo o prazo de permissão, e uma vez constatado que o veículo
apresenta avarias ocasionadas pelo mau uso, serão providenciados pela Secretaria da
ĚƵĐĂĕĆŽŽƐƌĞƉĂƌŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐĚŽǀĞşĐƵůŽĞŽĐƵƐƚŽĚŽƐĞƌǀŝĕŽƐĞƌĄĂďĂƟĚŽĚŽǀĂůŽƌ
ĂƐĞƌƌĞƉĂƐƐĂĚŽăĞŶƟĚĂĚĞƉŽƌŵĞŝŽĚŽĐŽŶǀġŶŝŽ͘
CLÁUSULA QUINTA
Da Vigência
Esta permissão de uso terá vigência pelo mesmo período do convênio celebrado entre a PERMITENTE e a PERMISSIONÁRIA, podendo este prazo ser prorrogado
e/ou alterado de comum acordo entre as partes, caso ocorram alterações nos termos
desse convênio.
CLÁUSULA SEXTA
Do Foro
O foro competente para dirimir qualquer controvérsia relacionada com o
presente Termo é o da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
E, por estarem de acordo, assinam as partes o presente instrumento em
Ϯ;ĚƵĂƐͿǀŝĂƐĚĞŝŐƵĂůƚĞŽƌ͕ĨŽƌŵĂĞŝĚġŶƟĐŽǀĂůŽƌũƵƌşĚŝĐŽ͕ƉĂƌĂƵŵƐſĞĨĞŝƚŽ͕ũƵŶƚĂŵĞŶte com as testemunhas abaixo assinadas.
São Paulo, de de 2013
nária

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo Instituição permissioTestemunhas:
1. _____________________
Nome:
R.G.:
CPF:
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2. ___________________
Nome:
R.G.:
CPF:

ZdKEǑϱϵ͘ϱϲϲ͕ϭǑKhdhZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐŶĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ
ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂŵĐƌŝĂĚĂƐŶĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽͲZĞŐŝĆŽ^Ƶůϭ͕ĚĂ^ĞĐƌĞƚĂria da Educação, no Município de São Paulo, as seguintes unidades escolares:
I - a Escola Estadual Jardim Maria Sampaio II;
II - a Escola Estadual Jardim Campo Limpo Ó.
ƌƟŐŽϮǑͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽĂĚŽƚĂƌĄĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ
para o funcionamento das unidades escolares ora criadas e designará o pessoal técniĐŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽŵşŶŝŵŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂŽƐĞƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐ
estabelecidos pelo Decreto nº 52.630 de 16 de janeiro de 2008.
ƌƟŐŽϯǑͲƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĐŽƌƌĞƌĆŽ
à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.
ƌƟŐŽϰǑͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƌĞƚƌŽagindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2013.
Palácio dos Bandeirantes, 1º de outubro de 2013
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, a 1º de outubro de 2013.
_____
NOTA:
O Decreto nº 52.630/08 encontra-se à pág. 81 do vol. LXV.

ZdKEǑϱϵ͘ϱϴϵ͕ϭϬKhdhZKϮϬϭϯ
ůƚĞƌĂĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϳ͘ϯϰϰ͕ĚĞϭϵĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϭ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞ
ĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽŐƌĞƐƐĆŽĞĚĂƉƌŽŵŽĕĆŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŵŽƐĂƌƟŐŽƐϮϬĂϮϱĚĂ
>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϭϮϮ͕ĚĞϯϬĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϭϬ͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲKƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĂĚŝĂŶƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƐĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϳ͘ϯϰϰ͕ĚĞϭϵ
de setembro de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:
/ͲŽĂƌƟŐŽϰǑ͗
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͞ƌƟŐŽϰǑͲ/ŶƚĞƌƌŽŵƉĞƌͲƐĞͲĄŽŝŶƚĞƌƐơĐŝŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŵŽƐŝƚĞŶƐϭĞϮĚĂ
ĂůşŶĞĂ͞ď͟ĚŽŝŶĐŝƐŽ/ĚŽĂƌƟŐŽϯǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽƋƵĂŶĚŽŽƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƟǀĞƌĂĨĂƐƚĂĚŽĚĞ
ƐĞƵĐĂƌŐŽŽƵĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͕ĞǆĐĞƚŽƐĞ͗
/ͲŶŽƐĞƵĐĂƌŐŽŽƵŶĂĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞĚĞŽƌŝŐĞŵĨŽƌ͗
a) nomeado para cargo de provimento em comissão no órgão de origem
ĚŽƐĞƵĐĂƌŐŽŽƵĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͖
ďͿĚĞƐŝŐŶĂĚŽĐŽŵŽƐƵďƐƟƚƵƚŽŽƵƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌƉŽƌĐĂƌŐŽǀĂŐŽĚĞƉƌŽǀŝŵĞŶƚŽĞŵĐŽŵŝƐƐĆŽŶŽſƌŐĆŽĚĞŽƌŝŐĞŵĚŽƐĞƵĐĂƌŐŽŽƵĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͖
c) designado para função de serviço público retribuída mediante “pro
ůĂďŽƌĞ͕͟ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϮϴĚĂ>ĞŝŶǑϭϬ͘ϭϲϴ͕ĚĞϭϬĚĞũƵůŚŽĚĞϭϵϲϴ͕ŶŽſƌŐĆŽĚĞ
ŽƌŝŐĞŵĚŽƐĞƵĐĂƌŐŽŽƵĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͖
//ͲĂĨĂƐƚĂĚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽΑϭǑĚŽĂƌƟŐŽϭϮϱĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ͖
///ͲĂĨĂƐƚĂĚŽ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚŽƐǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĂƌƟŐŽƐϲϴĞ
69 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968;
/sͲĂĨĂƐƚĂĚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĂƌƟŐŽƐϳϴ͕ϳϵĞϴϬĚĂ>ĞŝŶǑϭϬ͘Ϯϲϭ͕ĚĞϮϴ
de outubro de 1968;
V - afastado nos termos da Lei Complementar nº 367, de 14 de dezembro
de 1984, alterada pela Lei Complementar nº 1.054, de 7 de julho de 2008;
s/ͲĂĨĂƐƚĂĚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϲϳĚĂ>ĞŝŶǑϭϬ͘Ϯϲϭ͕ĚĞϮϴĚĞŽƵƚƵďƌŽ
de 1968;
VII - licenciado para tratamento de saúde, no limite de 45 (quarenta e
cinco) dias por ano;
VIII - ausente em virtude de consulta ou sessão de tratamento de saúde,
nos termos da Lei Complementar nº 1.041, de 14 de abril de 2008.”; (NR)
//ͲŽĂƌƟŐŽϴǑ͗
͞ƌƟŐŽϴǑͲKƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĞƐĞŵƉĞŶŚŽƉĂƌĂĮŶƐĚĂƉƌŽgressão de que trata este decreto, compreenderá avaliação de:
I - capacitação;
//ͲĐŽŵƉƌŽŵĞƟŵĞŶƚŽ͖
III - competências;
IV - inovação.
Parágrafo único - Por ato do Secretário da Fazenda ou do Dirigente de
Autarquia, serão:
ϭ͘ĮǆĂĚŽƐƉĞƐŽƐƉĂƌĂĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ƉĂƌĂĮŶƐ
de determinação do resultado da avaliação individual do servidor;
2. estabelecidos os demais critérios e procedimentos relacionados a cada
ƵŵĂĚĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͘͘͟;EZͿ
ƌƟŐŽϮǑͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƌĞƚƌŽagindo seus efeitos a 1º de junho de 2010.
Palácio dos Bandeirantes, 10 de outubro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 10 de outubro de 2013.

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽƐƚĂĚƵĂůăƉĄŐ͘ϮϵĚŽǀŽů͘yys///͖
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Lei Complementar nº 367/84 à pág. 60 do vol. XVIIII;
Lei Complementar nº 1.041/08 à pág. 31 do vol. LXV;
Lei Complementar nº 1.054/08 à pág. 30 do vol. LXVI;
Lei nº 10.168/68 à pág. 355 do vol. 1;
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV.

;ΎͿZdKEǑϱϵ͘ϱϵϭ͕ϭϰKhdhZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƵƌƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ
ĚĞƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϲϴϯ͕ĚĞϭϴĚĞ
ƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϭϵϵϮ͕ĂůƚĞƌĂĚĂƉĞůĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϵϯϮ͕ĚĞϴĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞ
ϮϬϬϮ͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais e considerando o disposto na Lei Complementar nº 683, de 18 de
setembro de 1992, alterada pela Lei Complementar nº 932, de 8 de novembro de 2002,
ĞĐƌĞƚĂ:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂŵĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉŽƌĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂĞŵĐŽŶĐƵƌƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ŶŽ
âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado, em observância ao disposto na
Lei Complementar nº 683, de 18 de setembro de 1992, alterada pela Lei Complementar
nº 932, de 8 de novembro de 2002.
WĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽ Ͳ ŽŶƐŝĚĞƌĂŵͲƐĞ ƉĞƐƐŽĂƐ ĐŽŵ ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ ĂƋƵĞůĂƐ ƋƵĞ
ƚġŵŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂİƐŝĐĂ͕ŵĞŶƚĂů͕ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͕ŽƵƐĞŶƐŽƌŝĂů͕
ŽƐƋƵĂŝƐ͕ĞŵŝŶƚĞƌĂĕĆŽĐŽŵĚŝǀĞƌƐĂƐďĂƌƌĞŝƌĂƐ͕ƉŽĚĞŵŽďƐƚƌƵŝƌƐƵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƉůĞŶĂ
ĞĞĨĞƟǀĂŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞŵŝŐƵĂůĚĂĚĞĚĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐĐŽŵĂƐĚĞŵĂŝƐƉĞƐƐŽĂƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐ
ĚŽĂƌƟŐŽϭǑĚĂŽŶǀĞŶĕĆŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƐŽďƌĞŽƐŝƌĞŝƚŽƐĚĂWĞƐƐŽĂĐŽŵĞĮĐŝġŶĐŝĂĚĂ
KƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂƐEĂĕƁĞƐhŶŝĚĂƐͲKEh͕ĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞůŽĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƟǀŽŶǑϭϴϲ͕ĚĞϵ
de julho de 2008 e incorporada pelo Decreto federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.
ƌƟŐŽ ϮǑͲ K ƉƌŽǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂƌŐŽƐ Ğ ĞŵƉƌĞŐŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ͕ ŽďĞĚĞĐŝĚŽ Ž
ƉƌŝŶĐşƉŝŽĚŽĐŽŶĐƵƌƐŽƉƷďůŝĐŽĚĞƉƌŽǀĂƐŽƵĚĞƉƌŽǀĂƐĞơƚƵůŽƐ͕ĨĂƌͲƐĞͲĄĐŽŵƌĞƐĞƌǀĂĚŽ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚĂƐǀĂŐĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƉĂƌĂƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ͕
ĐĂůĐƵůĂĚŽŶĂĨŽƌŵĂŝŶĚŝĐĂĚĂŶŽĂƌƟŐŽϭǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϲϴϯ͕ĚĞϭϴĚĞƐĞtembro de 1992, alterado pela Lei Complementar nº 932, de 8 de novembro de 2002.
ΑϭǑͲƌĞƐĞƌǀĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞǀĂŐĂƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ
será aplicada:
1. no caso de concurso público regionalizado, o percentual deverá obƐĞƌǀĂƌĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞǀĂŐĂƐĚĞƐƟŶĂĚĂƐĂĐĂĚĂƌĞŐŝĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭǑĚĂ>Ğŝ
Complementar nº 683, de 18 de setembro de 1992, alterado pela Lei Complementar nº
932, de 8 de novembro de 2002;
2. em todas as etapas do concurso público, quando houver mais de uma,
proporcionalmente ao número de candidatos considerados habilitados;
* Com as alterações introduzidas pelo Decreto n 60.449/14.
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3. na hipótese de aproveitamento de remanescentes.
ΑϮǑͲƐǀĂŐĂƐƌĞƐĞƌǀĂĚĂƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĮĐĂƌĆŽůŝďĞƌĂĚĂƐƐĞ
ŶĆŽ ŚŽƵǀĞƌ ŝŶƐĐƌŝĕĆŽ ŶŽ ĐŽŶĐƵƌƐŽ ŽƵ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ ĐŽŵ ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ͕ Ğŵ
ŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽΑϮǑĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϲϴϯ͕ĚĞϭϴĚĞ
setembro de 1992.
ƌƟŐŽϯǑͲĂƐƐĞŐƵƌĂĚŽăƉĞƐƐŽĂĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂŝŶƐĐƌĞǀĞƌƐĞĞŵĐŽŶcurso público, em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere
ao conteúdo e à avaliação das provas, para provimento de cargo ou preenchimento de
ĞŵƉƌĞŐŽƉƷďůŝĐŽĐƵũĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƐĞũĂŵĐŽŵƉĂơǀĞŝƐĐŽŵĂƐƵĂĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ͘
ΑϭǑͲWĂƌĂŽƐĮŶƐĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĂƉĞƐƐŽĂĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂĚĞǀĞƌĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͕ŶŽĂƚŽĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽŶŽĐŽŶĐƵƌƐŽƉƷďůŝĐŽ͗
ϭ͘ůĂƵĚŽŵĠĚŝĐŽĂƚĞƐƚĂŶĚŽŽƟƉŽĚĞĚĞĮĐŝġŶĐŝĂĞŽƐĞƵŐƌĂƵ͕ĐŽŵĞǆƉƌĞƐsa referência ao Código Internacional de Doenças - CID 10;
Ϯ͘ŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚĞĂũƵĚĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
a realização da prova.
ΑϮǑͲǀĂůŝĚĂĚĞĚŽůĂƵĚŽŵĠĚŝĐŽĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽΑϭǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽƐĞƌĄĚĞ͗
1. 2 (dois) anos a contar da data de início da inscrição do concurso quanĚŽĂĚĞĮĐŝġŶĐŝĂĨŽƌƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŽƵĚĞůŽŶŐĂĚƵƌĂĕĆŽ͖
2. 1 (um) ano a contar da data de início da inscrição do concurso nas
demais situações que não se enquadrarem no item 1 deste parágrafo.
ΑϯǑͲƐĂũƵĚĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐŽŶĐƵƌƐŽƉƷďůŝĐŽƉŽĚĞƌĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĞŶǀŽůǀĞƌ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĞŽƵƚƌĂƐƋƵĞƐĞĮǌĞrem necessárias, as seguintes ações:
ϭ͘ĂŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂǀŝƐƵĂů͗
a) prova impressa em Braille;
b) prova impressa em caracteres ampliados, indicando o tamanho da
fonte;
ĐͿĮƐĐĂůůĞĚŽƌ͕ĐŽŵůĞŝƚƵƌĂŇƵĞŶƚĞ͕ĚĞǀĞŶĚŽŶĞƐƚĂƐŝƚƵĂĕĆŽĂƉƌŽǀĂƐĞƌ
gravada em áudio;
ĚͿƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĐŽŵƐŽŌǁĂƌĞĚĞůĞŝƚƵƌĂĚĞƚĞůĂĞŽƵĂŵƉůŝĂĕĆŽĚĞƚĞůĂĚĞĮŶŝĚŽƉĞůĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞĐŽŶĐƵƌƐŽƉƷďůŝĐŽ͖
Ϯ͘ĂŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂĂƵĚŝƟǀĂ͗
ĂͿ ĮƐĐĂů ŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞ ĚĞ >/Z^͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ >Ğŝ ĨĞĚĞƌĂů ŶǑ ϭϮ͘ϯϭϵ͕ĚĞ
ϭǑĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϬ͕ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŵŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽŶŽĞǆĂŵĞĚĞƉƌŽĮĐŝġŶĐŝĂ
em LIBRAS (PRÓ-LIBRAS),nos casos de prova oral, devendo nesta situação a prova ser
gravada em vídeo, sendo que na impossibilidade da gravação, esta deverá ser devidaŵĞŶƚĞŵŽƟǀĂĚĂƉĞůĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞĐŽŶĐƵƌƐŽƉƷďůŝĐŽ͖
ďͿĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽƉĂƌĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞĂƉĂƌĞůŚŽĂƵƌŝĐƵůĂƌ͕ƐƵũĞŝƚŽĂŝŶƐƉĞĕĆŽĞ
ĂƉƌŽǀĂĕĆŽƉĞůĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞĐŽŶĐƵƌƐŽƉƷďůŝĐŽ͕ĐŽŵĂĮŶĂůŝĚĂĚĞĚĞŐĂƌĂŶƟƌĂ
lisura do certame;
ϯ͘ĂŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂİƐŝĐĂ͗
a) mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização da prova;
ďͿĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĚĞĮƐĐĂůƉĂƌĂĂƵǆŝůŝĂƌŶŽŵĂŶƵƐĞŝŽĚĂƉƌŽǀĂĞƚƌĂŶƐĐƌŝĕĆŽ
das respostas;
c) facilidade de acesso às salas de provas e demais instalações relacionadas ao certame.
ΑϰǑͲKƚĞŵƉŽƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌŽǀĂƐĂƋƵĞƐĞƌĆŽƐƵďŵĞƟĚŽƐŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƉŽĚĞƌĄƐĞƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĂƋƵĞůĞƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂŽƐĚĞŵĂŝƐĐĂŶĚŝĚĂ-
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ƚŽƐ͕ůĞǀĂŶĚŽͲƐĞĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽŽŐƌĂƵĚĞĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƉƌŽǀŽĐĂĚŽƉĞůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ
ĚĞĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ͘
ƌƟŐŽϰǑͲKƐĞĚŝƚĂŝƐĚĞĐŽŶĐƵƌƐŽƉƷďůŝĐŽĚĞǀĞƌĆŽ͗
/ͲŝŶĚŝĐĂƌĂƐĂũƵĚĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĂƐĞƌĞŵĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝzadas para realização das provas, em todas as fases do concurso, inclusive no curso de
formação quando este for etapa do concurso público;
II - indicar o prazo para que a Comissão Especial de concurso público
analise a solicitação de ajuda técnica feita pelo candidato;
III - indicar o prazo para interposição de recurso referente à decisão de
ƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĞĂũƵĚĂƚĠĐŶŝĐĂŽƵĐŽŶĚŝĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ͖
IV - indicar o número de vagas existentes e as reservadas às pessoas com
ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ͕ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽͲĂƐƉŽƌƌĞŐŝĆŽ͕ƋƵĂŶĚŽĨŽƌŽĐĂƐŽ͖
sͲŐĂƌĂŶƟƌŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞǀĂŐĂĞŵĐĂĚĂĞƚĂƉĂĚŽĐŽŶĐƵƌƐŽ
público, quando for o caso;
s/ͲŝŶĚŝĐĂƌĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ͕ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽĐĂƌŐŽ
ŽƵĞŵƉƌĞŐŽƉƷďůŝĐŽ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƉŽƐƐĂĂǀĂůŝĂƌĂƐƵĂĞĨĞƟǀĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂƐƐƵŵŝƌĂǀĂŐĂ͘
Parágrafo único - O atendimento às ajudas técnicas ou condições especíĮĐĂƐŶĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŵĞĚŝƚĂůĮĐĂƌĄƐƵũĞŝƚŽăĂŶĄůŝƐĞĚĂƌĂǌŽĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƉĞĚŝĚŽ͘
ƌƟŐŽϱǑͲƐƉƌŽǀĂƐĚĞĐŽŶĐƵƌƐŽƉƷďůŝĐŽĚĞǀĞƌĆŽŽĐŽƌƌĞƌĞŵůŽĐĂŝƐĂĐĞƐƐşǀĞŝƐ ĂŽƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ ĐŽŵ ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ Ğ͕ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƉŽƐƐşǀĞů͕ ƉƌſǆŝŵŽƐ ă ƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ
declarada na inscrição.
Parágrafo único - O órgão responsável pela realização do concurso deveƌĄŐĂƌĂŶƟƌƋƵĞŶĆŽŚĂǀĞƌĄĂůŽĐĂĕĆŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂŽƵĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĐŽŵ
ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ͕ƐĂůǀŽƐĞŶĆŽŚŽƵǀĞƌŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂĚĞƐĞĂƐƐĞŐƵƌĂƌĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞĂĐĞƐƐŝďŝlidade solicitadas no período de inscrição.
ƌƟŐŽϲǑͲƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚŽƐĂƉƌŽǀĂĚŽƐĞŵĐŽŶĐƵƌƐŽƉƷďůŝĐŽƐĞƌĄĨĞŝƚĂ
ĞŵĚƵĂƐůŝƐƚĂƐ͕ƵŵĂƉŽƌŽƌĚĞŵĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŐĞƌĂůĐŽŵƚŽĚŽƐŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĞƵŵĂ
ĞƐƉĞĐŝĂůĂƉĞŶĂƐĐŽŵŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ͘
͞ƌƟŐŽϳǑʹKƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐĞƌĆŽĐŽŶǀŽĐĂĚŽƐĂŽĐƵƉĂƌ
a 5ª (quinta), 30ª (trigésima), 50ª (quinquagésima), 70ª (septuagésima) vagas do concurso público, e assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 (vinte) cargos providos
ou empregos públicos preenchidos, em observância ao disposto na Lei Complementar
nº 683, de 18 de setembro de 1992, alterada pela Lei Complementar nº 932, de 08 de
novembro de 2002.
§ 1º - Fica dispensada a observância da regra de convocação disposta no
͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĂŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽĐƵũĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŶĂůŝƐƚĂŐĞƌĂůĨŽƌŵĂŝƐďĞŶĠĮĐĂƉĂƌĂ
seu ingresso no serviço público.
§ 2º - No caso de convocação de candidato nos termos do §1º deste
ĂƌƟŐŽ͕ŽƉƌſǆŝŵŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽĚĂůŝƐƚĂĞƐƉĞĐŝĂůƐĞƌĄĐŽŶǀŽĐĂĚŽĂŽĐƵƉĂƌĂƉŽƐŝĕĆŽĚŽŝŶƚĞƌǀĂůŽƐĞŐƵŝŶƚĞ͕ĚĞŶƚƌĞĂƋƵĞůĂƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĞŵŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂ
ao princípio da proporcionalidade.
ΑϯǑͲŵŚĂǀĞŶĚŽŵĂŝƐĚĞƵŵĐĂŶĚŝĚĂƚŽĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĞŵ
ƵŵŵĞƐŵŽŝŶƚĞƌǀĂůŽ͕ĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞƐƵĂƐĐůĂƐƐŝĮĐĂĕƁĞƐŶĂůŝƐƚĂŐĞƌĂů͕ĮĐĂĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂĂ
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ŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞǀĂŐĂƐŶŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽŝŶƚĞƌǀĂůŽĞŶŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͕ĂƚĠƋƵĞĞƐƚĂ
volte a se fazer necessária em razão da proporcionalidade.
ΑϰǑͲƌĞŐƌĂĚĞŶŽŵĞĂĕĆŽŽƵĂĚŵŝƐƐĆŽĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ
ĚĞƐĐƌŝƚĂŶĞƐƚĞĂƌƟŐŽĂƉůŝĐĂͲƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞĂĐĂĚĂƌĞŐŝĆŽŶŽƐĐĂƐŽƐĚĞĐŽŶĐƵƌƐŽƐ
públicos regionalizados.”. (NR)
ƌƟŐŽϴǑͲKƐĂƚŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƌĞůĂƟǀŽƐĂŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽĐŽŶĐƵƌso público deverão ser disponibilizados e operacionalizados em linguagem e recursos
ĐŽŵƉĂơǀĞŝƐĐŽŵĂƐĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐĚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͘
ƌƟŐŽϵǑͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞ'ĞƐƚĆŽWƷďůŝĐĂ͕ƉŽƌŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽĚŽſƌŐĆŽĐĞŶtral de recursos humanos, poderá expedir instruções complementares, em especial
ƋƵĂŶƚŽăŝŶĐůƵƐĆŽĚĞĂĕƁĞƐĂůĠŵĚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƐΑΑϯǑĞϰǑĚŽĂƌƟŐŽϯǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͘
ƌƟŐŽϭϬͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
Disposição Transitória
ƌƟŐŽƷŶŝĐŽͲKĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽŶĆŽƐĞĂƉůŝĐĂĂŽƐĞĚŝƚĂŝƐũĄƉƵďůŝĐĂĚŽƐŽƵƋƵĞũĄŽďƟǀĞƌĂŵĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂhŶŝĚĂĚĞĞŶƚƌĂůĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͕
ĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞ'ĞƐƚĆŽWƷďůŝĐĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŝŶĐŝƐŽs//ĚŽĂƌƟŐŽϰϯ͕ĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑ
51.463, de 1º de janeiro de 2007, alterado pelo Decreto nº 52.833, de 24 de março de
2008.
Palácio dos Bandeirantes, 14 de outubro de 2013
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 14 de outubro de 2013.
_____
NOTAS:
A Lei nº 12.319/10 encontra-se à pág. 53 do vol. 37 na Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 683/92 à pág. 40 do vol. XXXIV;
Lei complementar nº 932/02 à pág. 39 do vol. LIV;
Decreto nº 51.463/07 à pág. 114 do vol. LXIII;
Decreto nº 52.833/08 à pág. 113 do vol. LXV.
O art. 7º está com a redação dada pelo Decreto nº 60.449/14.

ZdKEǑϱϵ͘ϲϭϴ͕ϭϴKhdhZKϮϬϭϯ
ůƚĞƌĂĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϳ͘ϰϲϮ͕ĚĞϮϲĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϭϭ͕ƋƵĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂ
ŶŽąŵďŝƚŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĂ
ĨƵŶĕĆŽĚĞ'ĞƌĞŶƚĞĚĞKƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽƐĐŽůĂƌĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐĞĐŽŵĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽŶŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽΑϭǑĚŽĂƌƟŐŽϭϴĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞ-
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mentar nº 1.144, de 11 de julho de 2011, e considerando a necessidade de tornar o
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĨƵŶĕĆŽĚĞ'ĞƌĞŶƚĞĚĞKƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽƐĐŽůĂƌ
ŵĂŝƐĞĮĐŝĞŶƚĞĞĞĮĐĂǌ͕ďĞŵĐŽŵŽĚĞĂŵƉůŝĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐŶŽƌĞĨĞƌŝĚŽ
processo,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲKƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĂĚŝĂŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϳ͘ϰϲϮ͕ĚĞ
26 de outubro de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:
/ͲŽĂƌƟŐŽϮǑ͗
͞ƌƟŐŽ ϮǑ Ͳ ^ĆŽ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽ
ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů͕ŶĂĚĂƚĂĚĞĂďĞƌƚƵƌĂĚĞĐĂĚĂƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽ͗
/ Ͳ ƐĞƌ ƟƚƵůĂƌ ĚĞ ĐĂƌŐŽ ŽƵ ŽĐƵƉĂŶƚĞ ĚĞ ĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ ĚĞ ŐĞŶƚĞ ĚĞ
Organização Escolar, de Secretário de Escola ou de Assistente de Administração Escolar,
do Quadro de Apoio Escolar, da Secretaria da Educação;
//ͲƚĞƌĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĐŽŶĐůƵƐĆŽĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽŽƵĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͖
/// Ͳ ĞƐƚĂƌ Ğŵ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ŶŽ ĐĂƌŐŽ ŽƵ ĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ ŚĄ ƉĞůŽ ŵĞŶŽƐ Ϯ
(dois) anos.
WĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽͲEŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĮĐĂ
ǀĞĚĂĚĂĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĚŽƌƋƵĞĞƐƚĞũĂ͗
1. na condição de readaptado;
2. contratado nos termos da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho
de 2009.”; (NR)
//ͲŽĂƌƟŐŽϵǑ͗
͞ƌƟŐŽϵǑͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞ'ĞƐƚĆŽWƷďůŝĐĂ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĂhŶŝĚĂĚĞĞŶƚƌĂů
de Recursos Humanos, caberá:
/ͲĐŽŽƌĚĞŶĂƌ ĞŵŽŶŝƚŽƌĂƌ ĂƐĂĕƁĞƐ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽŽĐƵƉĂcional;
//ͲĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĞŶƟĚĂĚĞĐĞƌƟĮĐĂĚŽƌĂĞǆƚĞƌŶĂ͕ĐŽŵŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĂƐ
ŶŽƌŵĂƐůĞŐĂŝƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐăŵĂƚĠƌŝĂ͕ĞŵĞƐƉĞĐŝĂůĂ>ĞŝĨĞĚĞƌĂůŶǑϴ͘ϲϲϲ͕ĚĞϮϭĚĞũƵŶŚŽ
de 1993;
III - adotar as providências necessárias à formação e manutenção do banĐŽĚĞĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽ͕ĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌĚĂĚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐĂŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲĞŶƟĚĂĚĞĐĞƌƟĮĐĂĚŽƌĂĞǆƚĞƌŶĂ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝŶĐŝƐŽ
//ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĐĂďĞƌĄ͗
ϭ͘ĂƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐƌĞůĂƟǀĂƐăĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ͖
Ϯ͘ĂĞŵŝƐƐĆŽĚŽĐĞƌƟĮĐĂĚŽŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů͖͘͟;EZͿ
///ͲŽĂƌƟŐŽϭϬ͗
͞ƌƟŐŽϭϬͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽĐĂďĞƌĄ͗
I - celebrar termo de cooperação com a Secretaria de Gestão Pública,
ǀŝƐĂŶĚŽăĞǆĞĐƵĕĆŽĐŽŶƚƌĂƚƵĂůŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽ͖
//ͲĂŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů͕ĐŽŵďĂƐĞ
ŶŽƐĚĂĚŽƐŽďƟĚŽƐŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͖
III - adotar as providências necessárias ao desenvolvimento de compeƚġŶĐŝĂƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝŶĐŝƐŽ///ĚŽĂƌƟŐŽϯǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͖͘͟;EZͿ
/sͲŽĂƌƟŐŽϭϰ͗
͞ƌƟŐŽ ϭϰ Ͳ ĂďĞƌĄ ĂŽ ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ ĚĂ ĚƵĐĂĕĆŽ ĞĚŝƚĂƌ ŶŽƌŵĂƐ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐĂĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ƋƵĞƌĞŐƵůĞŵĂŝŶĚŝĐĂĕĆŽĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽ͕ƐƵďƐƟtuição e cessação na função de Gerente de Organização Escolar.
ΑϭǑͲƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽ'ĞƌĞŶƚĞĚĞKƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽƐĐŽůĂƌƐĞƌĄƉƌŽĐĞƐƐĂĚĂ͕
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ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌƐĞƌǀŝĚŽƌĐĞƌƟĮĐĂĚŽĞƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞăŵĞƐŵĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌĚŽ
ƐƵďƐƟƚƵşĚŽ͘
ΑϮǑͲ/ŶĞǆŝƐƟŶĚŽƐĞƌǀŝĚŽƌĐĞƌƟĮĐĂĚŽŶŽąŵďŝƚŽĚĂŵĞƐŵĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƐĞƌĆŽĂǀŽĐĂĚĂƐƉĞůŽƐƵƉĞƌŝŽƌŝŵĞĚŝĂƚŽ͖͘͟;EZͿ
sͲŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĂƌƟŐŽϭϴ͗
͞WĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽ Ͳ Ɛ ĐĞƐƐĂĕƁĞƐ ŶĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĞƐƚĞ ĂƌƟŐŽ͕ Ğŵ
ƐĞƵƐŝŶĐŝƐŽƐ/Ğ//͕ŶĞƐƚĞƷůƟŵŽƋƵĂŶĚŽŵŽƟǀĂĚĂƉŽƌŝŶĞĮĐŝġŶĐŝĂ͕ƉƌĞĐĞĚŝĚĂĚŽĚŝƌĞŝƚŽ
ao contraditório e da ampla defesa, vedam nova designação do mesmo servidor para a
função de Gerente de Organização Escolar pelo prazo de 2 (dois) anos.”; (NR)
s/ͲŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚŽĂƌƟŐŽϮϬ͗
͞ƌƟŐŽϮϬͲ^ĞƌĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĚĞĞĨĞƟǀŽĞǆĞƌĐşĐŝŽŽƐĚŝĂƐĞŵƋƵĞŽƐĞƌǀŝĚŽƌƐĞĂĨĂƐƚĂƌƉĂƌĂĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌăĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝŶĐŝƐŽ//ĚŽĂƌƟŐŽϯǑĚĞƐƚĞ
ĚĞĐƌĞƚŽ͕ĐĂƐŽŽĐŽƌƌĂĞŵĚŝĂƷƟů͘͘͟;EZͿ
ƌƟŐŽϮǑͲ&ŝĐĂĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂĚŽĂŽĂƌƟŐŽϭϭĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϳ͘ϰϲϮ͕ĚĞϮϲĚĞ
outubro de 2011, o inciso IX, com a seguinte redação:
“IX - esclarecer e responder às dúvidas dos interessados no processo de
ĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽ͕ŶŽƐůŝŵŝƚĞƐĚĞƐƵĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ͘͟
ƌƟŐŽϯǑͲKƐĞƌǀŝĚŽƌĐĞƌƟĮĐĂĚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽΑϭǑĚŽĂƌƟŐŽϭϴĚĂ>Ğŝ
Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011, para ser designado na função de Gerente de Organização Escolar deverá apresentar:
/ͲĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞŶĆŽƚĞƌƐŽĨƌŝĚŽƉĞŶĂůŝĚĂĚĞƐŶŽƐƷůƟŵŽƐϱ;ĐŝŶĐŽͿĂŶŽƐ͕
contados da data de início de exercício na função;
II - comprovante de que esteja desempenhando as atribuições do cargo
por no mínimo 1 (um) ano exclusivamente em unidade escolar.
ƌƟŐŽϰǑͲĂďĞƌĄĂŽ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽĞĚŝƚĂƌƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞƚĂůŚĂŶĚŽĂƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĞĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚĂĨƵŶĕĆŽĚĞ'ĞƌĞŶƚĞĚĞKƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽƐĐŽůĂƌ͕ĂƉĂƌƟƌ
ĚĂŵĂƚƌŝǌĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƉĞůŽŽŵŝƚġdĠĐŶŝĐŽĚĞĞƌƟĮĐĂĕĆŽ͘
ƌƟŐŽϱǑͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ĮĐĂŶĚŽ
ƌĞǀŽŐĂĚĂƐĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĞŵĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ĞŵĞƐƉĞĐŝĂůŽĂƌƟŐŽϭϱĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϳ͘ϰϲϮ͕
de 26 de outubro de 2011.
Palácio dos Bandeirantes, 18 de outubro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 18 de outubro de 2013.
_____

NOTAS:
A Lei nº 8.666/93 encontra-se à pág. 36 do vol. 20/21 da Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei complementar nº 1.144/11 à pág. 54 do vol. LXXII;
Decreto nº 57.462/11 à pág. 212 do vol. LXXII.
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ZdKEǑϱϵ͘ϲϱϬ͕ϮϱKhdhZKϮϬϭϯ
ƐƚĂďĞůĞĐĞŶŽƌŵĂƐƌĞůĂƟǀĂƐĂŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĂĞǆĞĐƵĕĆŽŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂ
ĚĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕƁĞƐŝƌĞƚĂĞ/ŶĚŝƌĞƚĂ͕ǀŝƐĂŶĚŽŽůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽĚŽĂůĂŶĕŽ'ĞƌĂůĚŽ
ƐƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞϮϬϭϯ͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐŶŽƌŵĂƐŐĞƌĂŝƐĐŽŶƟĚĂƐŶĂ>ĞŝĨĞĚĞƌĂůŶǑϰ͘ϯϮϬ͕ĚĞϭϳ
ĚĞŵĂƌĕŽĚĞϭϵϲϰ͕ĞĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĮǆĂĚĂƐŶĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĨĞĚĞƌĂůŶǑϭϬϭ͕ĚĞϰĚĞ
maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal;
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽĚĞϮϬϭϯĞŽ
consequente levantamento do Balanço Geral do Estado serão efetuados por meio do
Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/
SP, envolvendo providências cujas formalizações devem ser, prévia e adequadamente,
ordenadas;
Considerando que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
6º bimestre de 2013 e o Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2013 devem
ser publicados até 30 de janeiro de 2014, em cumprimento às disposições da Lei de
Responsabilidade Fiscal;
Considerando que o resultado patrimonial das Autarquias, inclusive Universidades Estaduais, Fundações e Empresas Dependentes deve ser incorporado ao
Balanço Geral do Estado; e,
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐĂƚĂŝƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĞvem ser cumpridos de maneira uniforme e rigorosamente de acordo com os prazos
ĮǆĂĚŽƐ͕
Decreta:
SEÇÃO I
ŽƐMƌŐĆŽƐďƌĂŶŐŝĚŽƐ
ƌƟŐŽ ϭǑ Ͳ KƐ MƌŐĆŽƐ ĚĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ŝƌĞƚĂ͕ ƵƚĂƌƋƵŝĂƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ ƐƚĂĚƵĂŝƐ͕ &ƵŶĚĂĕƁĞƐ Ğ ŵƉƌĞƐĂƐ ĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĆŽ ƐƵĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂĚĞĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐ
ĮǆĂĚĂƐŶĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͘
SEÇÃO II
ŽŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĂƐǆĞĐƵĕƁĞƐKƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂĞ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ
ƌƟŐŽϮǑͲKƐƉĞĚŝĚŽƐĚĞĐŽŶĮƌŵĂĕĆŽĚŽĞǆĐĞƐƐŽĚĞĂƌƌĞĐĂĚĂĕĆŽĚĞƌĞceitas próprias, vinculadas ou operações de crédito deverão ser formalizados mediante
ĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂĚŽĚĂZĞĐĞŝƚĂͲ^/Z͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽŶŽĞŶĚĞƌĞĕŽĞůĞƚƌƀnico www.fazenda.sp.gov.br, em Acesso Restrito, Opção: Integrado da Receita, até 25
de novembro de 2013.
ƌƟŐŽ ϯǑ Ͳ Ɛ ƐŽůŝĐŝƚĂĕƁĞƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͕ ůŝďĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ĚŽƚĂĕĆŽ
ĐŽŶƟŶŐĞŶĐŝĂĚĂ͕ĂŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽĚĞƋƵŽƚĂƐ͕ƌĞƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĞŶƚƌĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĞƚƌĂŶƐƉŽƐŝção de quotas, inclusive as referentes a despesas com pessoal e encargos, deverão ser
ĨŽƌŵĂůŝǌĂĚĂƐŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞůƚĞƌĂĕƁĞƐKƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂƐͲ^K͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽŶŽƐşƟŽ
www.sao.sp.gov.br, até 29 de novembro de 2013.
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ƌƟŐŽϰǑͲĞŵŝƐƐĆŽĚĞĞŵƉĞŶŚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐĂŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĚĞϮϬϭϯƐĞƌĄ
ĂĚŵŝƟĚĂƐŽŵĞŶƚĞĂƚĠϲĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯ͘
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no “caput” os empenhos decorrentes de créditos suplementares concedidos posteriormente, bem como, os empeŶŚŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂǀŝŶĐƵůĂĕƁĞƐĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ͕ƉĞƐƐŽĂůĞĞŶĐĂƌŐŽƐ͕ƐĞƌǀŝĕŽĚĂĚşǀŝĚĂĞ
ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ͕ĐƵũĂĚĂƚĂůŝŵŝƚĞƐĞƌĄϯϬĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯ͘
ƌƟŐŽϱǑͲKƐĞŵƉĞŶŚŽƐĚĞĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐŶĆŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌŝŶƐĐƌŝƚŽƐĞŵ
restos a pagar, devendo ser anulados até 30 de dezembro de 2013.
ƌƟŐŽ ϲǑ Ͳ KƐ ƐĂůĚŽƐ ĚŽƐ ĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐ Ğ ŶĆŽ ƵƟůŝǌĂĚŽƐ͕
ĐƵũŽƉƌĂǌŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĞŶĐĞƌƌĂͲƐĞŶŽĮŶĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌƌĞĐŽůŚŝĚŽƐĞĂŶƵlados até 30 de dezembro de 2013.
ƌƟŐŽϳǑͲůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĂĚĞƐƉĞƐĂĚĞƉĞƐƐŽĂůĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŝƌĞƚĂ
ĚĞǀĞƌĄƐĞƌƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂĚĂƉĞůĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐhŶŝĚĂĚĞƐ'ĞƐƚŽƌĂƐǆĞĐƵƚŽƌĂƐͲh'Ɛ͕ŶŽ
ƉƌĂǌŽĚĞϯ;ƚƌġƐͿĚŝĂƐƷƚĞŝƐ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĕĆŽŶŽ^/&Dͬ^WĚŽƐĚĂĚŽƐƌĞůĂƟvos a dezembro de 2013.
ƌƟŐŽϴǑͲĚĞƐƉĞƐĂĚĞƉĞƐƐŽĂůĚŽŵġƐĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĂWŽůşĐŝĂDŝůŝƚĂƌ
ĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂŶŽ^/&Dͬ^W͕ƉĞůŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĞŶƚƌŽĚĞ
ĞƐƉĞƐĂĚĞWĞƐƐŽĂů͕ĂƚĠŽƚĞƌĐĞŝƌŽĚŝĂƷƟůĚŽŵġƐĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϰ͘
SEÇÃO III
ŽƐZĞƐƚŽƐĂWĂŐĂƌ
ƌƟŐŽϵǑͲƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƉĞŶĚĞŶƚĞƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
poderão ser inscritas como restos a pagar processados ou não processados, até 10 de
janeiro de 2014.
§ 1º - O registro dos restos a pagar far-se-á por credor e empenho correspondente.
§ 2º - Os restos a pagar não processados serão inscritos pelas próprias
Unidades Gestoras Executoras - UGEs, restritos às despesas de caráter essencial, deviĚĂŵĞŶƚĞũƵƐƟĮĐĂĚĂĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂăĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂŶĞĐĞƐƐĄria à sua cobertura.
§ 3º - O empenho da despesa não inscrito em restos a pagar será autoŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞĂŶƵůĂĚŽŶŽ^/&Dͬ^W͘
ƌƟŐŽϭϬͲKƐƌĞƐƚŽƐĂƉĂŐĂƌŝŶƐĐƌŝƚŽƐĞŵϮϬϭϯƚĞƌĆŽǀĂůŝĚĂĚĞĂƚĠϯϭĚĞ
ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϰ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƉĂƌĂĞĨĞŝƚŽĚĂĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽƐůŝŵŝƚĞƐĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐĚĞ
aplicação de recursos nas áreas do ensino e da saúde.
§ 1º - Os saldos de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores a
ϮϬϭϯ͕ĞǆĐĞƚŽŽƐĚĂƐǀŝŶĐƵůĂĕƁĞƐĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ͕ƐĞƌĆŽďůŽƋƵĞĂĚŽƐŶŽ^/&Dͬ^WĞŵ
30 de dezembro de 2013.
§ 2º - As Unidades Gestoras Executoras - UGEs poderão assegurar a manutenção dos saldos de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores a 2013 providenciando os seus desbloqueios até 10 de janeiro de 2014, condicionada a real conforŵŝĚĂĚĞĚĂŽďƌŝŐĂĕĆŽĐŽŵŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐĞƌĞƐƉĂůĚĂĚĂŶĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞ
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ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂƉĂƌĂƐƵĂĐŽďĞƌƚƵƌĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽ
ĚŽĂƌƟŐŽϯϳĚĂ>ĞŝŶǑϭϰ͘ϴϯϳ͕ĚĞϮϯĚĞũƵůŚŽĚĞϮ͘ϬϭϮ͘
§ 3º - Os saldos desbloqueados pelas UGEs, nos termos do parágrafo
anterior, terão validade até 31 de dezembro de 2014.
§ 4º - Os saldos que permanecerem bloqueados em 11 de janeiro de
ϮϬϭϰƐĞƌĆŽĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞĐĂŶĐĞůĂĚŽƐŶŽ^/&Dͬ^W͘
SEÇÃO IV
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ/ŶĚŝƌĞƚĂ
ƌƟŐŽϭϭͲĞƐĐƌŝƚƵƌĂĕĆŽĚŽƐĂũƵƐƚĞƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐŶŽ^/&Dͬ^W͕ƉĂƌĂ
efeitos do levantamento dos Balanços pelas Autarquias, inclusive Universidades Estaduais, Fundações e Empresas Dependentes, deverá ser concluída até 7 de fevereiro de
2014.
SEÇÃO V
ĂƐŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ'ĞƌĂŝƐ
ƌƟŐŽϭϮͲKƐŐĞƐƚŽƌĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚŽƐſƌŐĆŽƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŝƌĞƚĂ͕
Autarquias, inclusive Universidades Estaduais, Fundações e Empresas Dependentes
deverão proceder, obrigatoriamente, até 02 de janeiro de 2014, a conciliação dos reŐŝƐƚƌŽƐĐŽŶƚĄďĞŝƐŶŽ^/&Dͬ^WĐŽŵĂƐĞĨĞƟǀĂƐĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞϯϭĚĞ
dezembro de 2013.
ƌƟŐŽϭϯͲKĚŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ͕ĚŽƐ&ƵŶĚŽƐƐƉĞĐŝĂŝƐ
de Despesa e das receitas próprias da Administração Indireta deverá ser processado
ƉĞůĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐhŶŝĚĂĚĞƐ'ĞƐƚŽƌĂƐĂƚĠϭϬĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϰ͘
Parágrafo único - O diferimento processado pelas Unidades Gestoras deǀĞƌĄƐĞƌĐŽŶĮƌŵĂĚŽĞĞĨĞƟǀĂĚŽƉĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ&ĂǌĞŶĚĂ͘
ƌƟŐŽϭϰͲKƐ'ƌƵƉŽƐ^ĞƚŽƌŝĂŝƐĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕KƌĕĂŵĞŶƚŽĞ&ŝŶĂŶĕĂƐ
WƷďůŝĐĂƐŽƌŝĞŶƚĂƌĆŽĂƐhŶŝĚĂĚĞƐ'ĞƐƚŽƌĂƐĚĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐĞĚĂWƌŽĐƵƌĂĚŽƌŝĂ
Geral do Estado para o cumprimento das disposições deste decreto, especialmente
ƋƵĂŶƚŽĂŽƐƉƌĂǌŽƐĞƐƟƉƵůĂĚŽƐƉĂƌĂŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘
ƌƟŐŽ ϭϱ Ͳ K ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽŶƚƌŽůĞ Ğ ǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ
Fazenda, por intermédio dos seus Centros de Controle e Avaliação e Centros Regionais
de Controle e Avaliação, aos quais se vinculam as Unidades Gestoras Executoras - UGEs,
adotará as providências com vistas ao cumprimento das disposições deste decreto.
ƌƟŐŽϭϲͲKĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĂƉůŝĐĂͲƐĞ͕ŶŽƋƵĞĐŽƵďĞƌ͕ĂŽƐſƌŐĆŽƐ
ĚŽƐWŽĚĞƌĞƐ>ĞŐŝƐůĂƟǀŽĞ:ƵĚŝĐŝĄƌŝŽ͕ĂŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽWƷďůŝĐŽ͕ăĞĨĞŶƐŽƌŝĂWƷďůŝĐĂĚŽƐtado e ao Tribunal de Contas do Estado.
ƌƟŐŽϭϳͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ&ĂǌĞŶĚĂƉŽĚĞƌĄ͕ƉŽƌŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽĚĂŽŽƌĚĞŶĂção da Administração Financeira - CAF, editar instruções complementares à execução
deste decreto e decidir sobre casos especiais.
ƌƟŐŽϭϴͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘

115

Palácio dos Bandeirantes, 25 de outubro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 25 de outubro de 2013.
_____
NOTA:
A Lei nº 14.837/12 encontra-se à pág. 37 do vol. LXXIV.

ZdKEǑϱϵ͘ϲϲϰ͕ϮϱKhdhZKϮϬϭϯ
ƌŝĂŽWƌŽŐƌĂŵĂĞŽĂƌƚĆŽĚĞĞŶĞİĐŝŽƐƉĂƌĂŽƐhƐƵĄƌŝŽƐĚŽ/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ
DĠĚŝĐĂĂŽ^ĞƌǀŝĚŽƌWƷďůŝĐŽƐƚĂĚƵĂůͲ/D^WĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂŝŶƐƟƚƵşĚŽŶŽąŵďŝƚŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽŽWƌŽŐƌĂŵĂ
ĚĞĞŶĞİĐŝŽƐƉĂƌĂŽƐhƐƵĄƌŝŽƐĚŽ/D^W͕ĚĞĐĂƌĄƚĞƌĨĂĐƵůƚĂƟǀŽ͕ĞŵĐŽŶƐŽŶąŶĐŝĂĐŽŵ
ĂƉŽůşƟĐĂĚĞǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐ͕ƉĂƌĂĂŵĞůŚŽƌŝĂĚĂƋƵĂůŝdade de vida do servidor com foco em ações de prevenção de doenças e promoção da
saúde, disciplinado pelas normas constantes deste decreto.
ƌƟŐŽϮǑͲWŽĚĞƌĆŽĂĚĞƌŝƌĂŽƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞďĞŶĞİĐŝŽƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽ
ĂƌƟŐŽϭǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ŽƐĐŽŶƚƌŝďƵŝŶƚĞƐ͕ďĞŶĞĮĐŝĄƌŝŽƐĞĂŐƌĞŐĂĚŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐƌĞŐƵůĂƌmente no IAMSPE nos termos do Decreto-Lei nº 257, de 29 de maio de 1970.
Parágrafo único - Os serviços à saúde já prestados pelo IAMSPE aos seus
ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶƚĞƐ͕ďĞŶĞĮĐŝĄƌŝŽƐĞĂŐƌĞŐĂĚŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĞĐƌĞƚŽͲ>ĞŝŶǑϮϱϳ͕ĚĞϮϵĚĞŵĂŝŽĚĞϭϵϳϬ͕ĐŽŶƟŶƵĂƌĆŽĞŵĞǆĞĐƵĕĆŽŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĚĂĂĚĞƐĆŽĂŽƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞďĞŶĞİĐŝŽƐ͘
ƌƟŐŽϯǑͲKƐƵƐƵĄƌŝŽƐĚŽ/D^WƚĞƌĆŽĂĐĞƐƐŽĂŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐƉĞůŽƉƌŽŐƌĂŵĂƉŽƌŵĞŝŽĚŽĂƌƚĆŽĚĞĞŶĞİĐŝŽƐĚŽ^ĞƌǀŝĚŽƌ͕ĂŐƌĞŐĂŶĚŽŽƐĂƚƵĂŝƐ
serviços de assistência médica oferecidos pela autarquia aos novos, criados no âmbito
do referido programa.
ƌƟŐŽϰǑͲKWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĞŶĞİĐŝŽƐƉĂƌĂŽƐhƐƵĄƌŝŽƐĚŽ/D^WĠĐŽŵposto inicialmente pelo Programa de Assistência à Saúde Odontológica dos servidores
ƉƷďůŝĐŽƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐĞĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ƚĞŶĚŽĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĂĕƁĞƐĚĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ͕
prevenção e proteção à saúde bucal.
ƌƟŐŽϱǑͲĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂăƐĂƷĚĞŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂĚŽƐĐŽŶƚƌŝďƵŝŶƚĞƐ͕ďĞŶĞĮĐŝĄƌŝŽƐĞĂŐƌĞŐĂĚŽƐĚŽ/D^W͕ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƐďĄƐŝĐĂƐĞĚĞĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ͕
ĞǆĂŵĞƐ Ğ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞĮŶŝĚŽƐ ŶŽ WƌŽŐƌĂŵĂ ĄƐŝĐŽ ĚĞ ^ĂƷĚĞ KĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂ͕ ĞůĂďŽ-
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ƌĂĚŽĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƉĞůĂĂƵƚĂƌƋƵŝĂĞŵĐŽŶƐŽŶąŶĐŝĂĐŽŵŽĂƌƟŐŽϮϬĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ
EŽƌŵĂƟǀĂŶǑϮϭϭ͕ĚĞϭϭĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϬ͕ĂůƚĞƌĂĚŽƉĞůŽĂƌƟŐŽϮǑĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽEŽƌŵĂƟǀĂŶǑϮϲϮ͕ĚĞϮĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϭ͕ĚĂŐġŶĐŝĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞ^ĂƷĚĞ͘
Parágrafo único - A cobertura assistencial a que se refere o “caput” deste
ĂƌƟŐŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌĂŵƉůŝĂĚĂĐŽŵĂĂĚŽĕĆŽĚĞŶŽǀŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ͕ĞǀĞŶtos e segmentação da atenção à saúde odontológica.
ƌƟŐŽϲǑͲWĂƌĂŽƐĮŶƐĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ƉŽĚĞƌĄŽ/D^WĐŽŶƚƌĂƚĂƌƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂĞŵĨĂǀŽƌĚĞƐĞƵƐĐŽŶƚƌŝďƵŝŶƚĞƐ͕ďĞŶĞĮĐŝĄrios e agregados, operados por planos privados de assistência à saúde, operadoras ou
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐĚĞďĞŶĞİĐŝŽƐ͘
Parágrafo único - Os serviços de assistência odontológica disponibilizados pelo IAMSPE aos usuários que optarem por sua contratação, serão por eles integralmente custeados, mediante pagamento mensal correspondente ao custo individual
dos planos contratados.
ƌƟŐŽ ϳǑ Ͳ EŽƌŵĂƐ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ ƌĞůĂƟǀĂƐ ĂŽ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͕
ĂďƌĂŶŐġŶĐŝĂĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĞĚĞŵĂŝƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞƐƵĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽƐĞƌĆŽĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĂƐ
por portaria do Superintendente do IAMSPE.
ƌƟŐŽϴǑͲ&ŝĐĂŽ/D^WĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽĂĂŐƌĞŐĂƌŽƵƚƌŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐĂŽWƌŽgrama criado por este decreto a seus usuários.
ƌƟŐŽϵǑͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
Palácio dos Bandeirantes, 25 de outubro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 25 de outubro de 2013.
_____
NOTA:
A Decreto-lei nº 257/70 encontra-se à pág. 441 do vol. 2.

ZdKEǑϱϵ͘ϲϲϵ͕ϮϵKhdhZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐŶĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽĞĚĄ
ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂŵĐƌŝĂĚĂƐŶĂƐŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽĂĚŝĂŶƚĞŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕ĚĂ
Secretaria da Educação, as seguintes unidades escolares:
I - na Diretoria de Ensino - Região Jaú, no Município de Jaú, o Centro
Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Jaú;
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II - na Diretoria de Ensino - Região Santos, no Município de Guarujá, o
Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Guarujá.
ƌƟŐŽϮǑͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽĂĚŽƚĂƌĄĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ
para o funcionamento das unidades escolares ora criadas e designará o pessoal técniĐŽͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽŵşŶŝŵŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂŽƐĞƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐ
estabelecidos pelo Decreto nº 52.630, de 16 de janeiro de 2008.
ƌƟŐŽϯǑͲƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĐŽƌƌĞƌĆŽ
à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.
ƌƟŐŽϰǑͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƌĞƚƌŽĂŐŝŶĚŽƐĞƵƐĞĨĞŝƚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞϭǑĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϯ͘
Palácio dos Bandeirantes, 29 de outubro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 29 de outubro de 2013.
_____
NOTA:
O Decreto nº 52.630/08 encontra-se à pág. 81 do vol. LXV.

ZdKEǑϱϵ͘ϲϵϯ͕ϭǑEKsDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌŶĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽĞĚĄ
ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂĐƌŝĂĚĂŶĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽͲZĞŐŝĆŽ^ŽƌŽĐĂďĂ͕ŶŽDƵŶŝcípio de Sorocaba, a Escola Estadual Vila Barão.
ƌƟŐŽϮǑͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽĂĚŽƚĂƌĄĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ
para o funcionamento da unidade escolar ora criada e designará o pessoal técnico adŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽŵşŶŝŵŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂŽƐĞƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞŐƵŶĚŽŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƐƚĂbelecidos pelo Decreto nº 52.630, de 16 de janeiro de 2008.
ƌƟŐŽϯǑͲƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĐŽƌƌĞƌĆŽ
à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.
ƌƟŐŽϰǑͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƌĞƚƌŽagindo seus efeitos a 1º de julho de 2013.
Palácio dos Bandeirantes, 1º de novembro de 2013.
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GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, a 1º de novembro de 2013.
_____
NOTA:
Decreto nº 52.630/08 encontra-se à pág. 81 do vol. LXV.

ZdKEǑϱϵ͘ϲϵϵ͕ϰEKsDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌŶĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽĞĚĄ
ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂĐƌŝĂĚĂŶĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽͲZĞŐŝĆŽEŽƌƚĞϭ͕ĚĂ^ĞĐƌĞtaria da Educação, no Município de São Paulo, a Escola Estadual Jardim Nossa Senhora
Aparecida II.
ƌƟŐŽϮǑͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽĂĚŽƚĂƌĄĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ
para o funcionamento da unidade escolar ora criada e designará o pessoal técnico adŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽŵşŶŝŵŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂŽƐĞƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞŐƵŶĚŽŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƐƚĂbelecidos pelo Decreto nº 52.630, de 16 de janeiro de 2008.
ƌƟŐŽϯǑͲƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĐŽƌƌĞƌĆŽ
à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.
ƌƟŐŽ ϰǑ Ͳ ƐƚĞ ĚĞĐƌĞƚŽ ĞŶƚƌĂ Ğŵ ǀŝŐŽƌ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ƐƵĂ ƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕
retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 2013.
Palácio dos Bandeirantes, 4 de novembro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 4 de novembro de 2013.
_____
NOTA:
O Decreto nº 52.630/08 encontra-se à pág. 81 do vol. LXV.
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ZdKEǑϱϵ͘ϳϯϮ͕ϳEKsDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌŝŶĚşŐĞŶĂŶĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽĞĚĄ
ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂĐƌŝĂĚĂŶĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽͲZĞŐŝĆŽZĞŐŝƐƚƌŽ͕ĚĂ^ĞĐƌĞtaria da Educação, no Município de Registro, a Escola Estadual Indígena Aldeia Itapu
Mirim.
ƌƟŐŽϮǑͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽĂĚŽƚĂƌĄĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ
para o funcionamento da unidade escolar ora criada e designará o pessoal técnico adŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽŵşŶŝŵŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂŽƐĞƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞŐƵŶĚŽŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƐƚĂbelecidos pelo Decreto nº 48.754 de 25 de junho de 2004.
ƌƟŐŽϯǑͲƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĐŽƌƌĞƌĆŽ
à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.
ƌƟŐŽϰǑͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƌĞƚƌŽagindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2013.
Palácio dos Bandeirantes, 7 de novembro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 7 de novembro de 2013.
_____
NOTA:
O Decreto nº 48.754/04 encontra-se à pág. 99 do vol. LVII.

ZdKEǑϱϵ͘ϳϲϱ͕ϭϵEKsDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĐƌŝĂĕĆŽĚĞƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌŶĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ
ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂĐƌŝĂĚĂŶĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽͲZĞŐŝĆŽ^Ƶůϯ͕ĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ
da Educação, no Município de São Paulo, a Escola Estadual Jardim Noronha V.
ƌƟŐŽ ϮǑ Ͳ  ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ĚƵĐĂĕĆŽ ĂĚŽƚĂƌĄ ĂƐ ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ ŶĞĐĞƐƐĄrias ao funcionamento da unidade escolar ora criada e designará o pessoal técnico-
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ͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽŵşŶŝŵŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ƐĞŐƵŶĚŽŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉĞůŽĞĐƌĞƚŽŶǑ
52.630, de 16 de janeiro de 2008.
ƌƟŐŽϯǑͲƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĐŽƌƌĞƌĆŽ
à conta das dotações orçamentárias da Secretaria da Educação.
ƌƟŐŽϰǑͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƌĞƚƌŽĂgindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2013.
Palácio dos Bandeirantes, 19 de novembro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 19 de novembro de 2013.
_____
NOTA:
Decreto nº 52.630/08 à pág. 81 do vol. LXV.

ZdKEǑϱϵ͘ϳϵϲ͕ϮϮEKsDZKϮϬϭϯ
ĄŶŽǀĂƌĞĚĂĕĆŽĂĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϳ͘ϳϴϭ͕ĚĞϭϬĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϭϮ͕
ƋƵĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĂƐŶŽƌŵĂƐĞĐƌŝƚĠƌŝŽƐƉĂƌĂĮŶƐĚĞĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚŽWƌġŵŝŽĚĞ
ĞƐĞŵƉĞŶŚŽ/ŶĚŝǀŝĚƵĂůͲW/͕ŝŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϭϱϴ͕
ĚĞϮĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϭ͕ĂŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂƐĐůĂƐƐĞƐƌĞŐŝĚĂƐ
ƉĞůĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϬϴϬ͕ĚĞϭϳĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϴ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲKƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĂĚŝĂŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϳ͘ϳϴϭ͕ĚĞ
10 de fevereiro de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação:
/ͲŽΑϮǑĚŽĂƌƟŐŽϯǑ͗
͞ΑϮǑͲKƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŽďƟĚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽƐĞƌĄĂƉůŝĐĂĚŽŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŽĐĂƌŐŽŽƵĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞĞǆĞƌĐŝĚŽƉĞůŽƐĞƌǀŝĚŽƌĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽdo de concessão, desde que regido pela Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008, nas seguintes condições:
ϭ͘ƋƵĂŶĚŽ͕ƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽĞĨĞƟǀŽŽƵŽĐƵƉĂŶƚĞĚĞĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞĚĞ
ŶĂƚƵƌĞǌĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ǀŝĞƌĂƐĞƌŶŽŵĞĂĚŽŽƵĂĚŵŝƟĚŽĞŵĐĂƌŐŽĞŵĐŽŵŝƐƐĆŽŽƵĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞĞŵĐŽŶĮĂŶĕĂ͖
Ϯ͘ƋƵĂŶĚŽ͕ƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽĞĨĞƟǀŽŽƵŽĐƵƉĂŶƚĞĚĞĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞĚĞ
ŶĂƚƵƌĞǌĂƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ĚĞŝǆĂƌĚĞƚĞƌĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŵĐĂƌŐŽĞŵĐŽŵŝƐƐĆŽŽƵĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞĞŵĐŽŶĮĂŶĕĂ͖
3. quando, cessado o vínculo anterior, não houver interrupção de exercício superior a 10 (dez) dias.”; (NR)
//ͲŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĂƌƟŐŽϲǑ͗
͞WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲKĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞĂƌƟŐŽĂƉůŝĐĂͲƐĞĂŽƐĞƌǀŝĚŽƌƋƵĞŶĆŽ
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conte com Avaliação de Desempenho Individual - ADI no ciclo correspondente ao do
pagamento do Prêmio de Desempenho Individual - PDI, por ocasião do seu retorno à
origem.”. (NR)
ƌƟŐŽϮǑ - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 22 de novembro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 22 de novembro de 2013.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.080/08 à pág. 29 do vol. LXVII;
Lei Complementar nº 1.158/11 à pág. 68 do vol. LXXII;
Decreto nº 57.781/12 à pág. 64 do vol. LXXIII.

ZdKEǑϱϵ͘ϴϱϬ͕ϮϴEKsDZKϮϬϭϯ
ůƚĞƌĂĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϰϵ͘ϯϵϰ͕ĚĞϮϮĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϬϱ͕
ƋƵĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĂǀŽůƵĕĆŽ&ƵŶĐŝŽŶĂů͕ƉĞůĂǀŝĂŶĆŽĂĐĂĚġŵŝĐĂ͕
ĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais e à vista da manifestação do Secretário da Educação,
ĞĐƌĞƚĂ͗
ƌƟŐŽϭǑͲKƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ͕ĂďĂŝǆŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϰϵ͘ϯϵϰ͕ĚĞ
22 de fevereiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:
/ͲŽĂƌƟŐŽϭǑ͗
͞ƌƟŐŽϭǑͲǀŽůƵĕĆŽ&ƵŶĐŝŽŶĂůƉĞůĂǀŝĂŶĆŽĂĐĂĚġŵŝĐĂ͕ƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽŝŶĐŝƐŽ//ĚŽĂƌƟŐŽϭϵĞŶŽƐĂƌƟŐŽƐϮϭĂϮϰĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϴϯϲ͕ĚĞϯϬĚĞĚĞǌĞŵbro de 1997, alterada pelas Leis Complementares nº 958, de 13 de setembro de 2004,
e nº 1.143, de 11 de julho de 2011, far-se-á de acordo com as normas estabelecidas
neste decreto.”; (NR)
//ʹŽĂƌƟŐŽϯǑ͗
͞ƌƟŐŽϯǑͲKĐĂŵƉŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͕ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĂƌƟŐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĚĞůŝŵŝƚĂͲƐĞƉŽƌƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͕ŶĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ͗
I – para as classes de docentes:
a) pelas áreas curriculares que integram a formação acadêmica do professor que ministra aulas ou rege classes no ensino fundamental do 1º ao 5º ano;
b) pelas áreas curriculares que integram a formação acadêmica do professor que ministra aulas em classes do ensino fundamental do 6º ao 9º ano, do ensino
médio e das demais modalidades de educação.
//ʹƉĂƌĂĂƐĐůĂƐƐĞƐĚĞƐƵƉŽƌƚĞƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ͕ƉĞůĂŶĂƚƵƌĞǌĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ŝŶĞƌĞŶƚĞƐĂŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽƚƌĂďĂůŚŽĚĞŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂĞĚĞ^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌĚĞŶƐŝŶŽ͖
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲWĂƌĂĮŶƐĚĞĚĞůŝŵŝƚĂĕĆŽĚŽĐĂŵƉŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽĚĞƋƵĞ
122

ƚƌĂƚĂĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌͲƐĞͲĆŽĂĐƌĞƐĐŝĚĂƐăƐĄƌĞĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĚĞ>ŝŶŐƵĂŐĞŶƐĞſĚŝŐŽƐ͕ ŝġŶĐŝĂƐ ĚĂ EĂƚƵƌĞǌĂ͕ DĂƚĞŵĄƟĐĂ Ğ ŝġŶĐŝĂƐ ,ƵŵĂŶĂƐ͕ ĐŽŵ ƐƵĂƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ͕ĂƐƚĞŵĄƟĐĂƐĚĞĂƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽĞĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͖͘͟(NR)
///ʹŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĂƌƟŐŽϳǑ͗
͞EĆŽƐĞƌĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞƉŽŶƚƵĂĕĆŽ͕ĐƵƌƐŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĚĞ
ďĂĐŚĂƌĞůĂĚŽŽƵĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂ͕ŽƵĐƵƌƐŽƐĚĞƉſƐͲŐƌĂĚƵĂĕĆŽ͕ƋƵĞƐĞĐŽŶƐƟƚƵşƌĂŵĞŵ
ďĂƐĞƉĂƌĂƉƌŽǀŝŵĞŶƚŽĚŽĐĂƌŐŽŽƵƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĚĂĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͖͘͟(NR)
/sʹŽĂƌƟŐŽϴǑ͗
͞ƌƟŐŽϴǑͲŽŶƐŝĚĞƌĂŵͲƐĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚŽ&ĂƚŽƌWƌŽĚƵĕĆŽWƌŽĮƐƐŝŽŶĂů
todos os documentos, projetos curriculares e materiais de natureza educacional, indiviĚƵĂŝƐŽƵĐŽůĞƟǀŽƐ͕ƉƌŽĚƵǌŝĚŽƐƉĞůŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽ͕ŶŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ
ambientes de atuação, devidamente registrados, no âmbito da Secretaria da Educação,
ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵĂŵ ƉĂƌĂ Ă ŵĞůŚŽƌŝĂ ĚĂ ƉƌĄƟĐĂ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ͕ ĚĂ ŐĞƐƚĆŽ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů Ğ ĚĂ
supervisão de ensino. (NR)
sʹŽĂƌƟŐŽϵǑ͗
͞ƌƟŐŽϵǑͲKƐƉƌŽũĞƚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͕ƉĞƐƋƵŝƐĂƐĞĚĞŵĂŝƐƚƌĂďĂůŚŽƐƋƵĞƐĞ
ĐŽŶƐƟƚƵĞŵĞŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚŽ&ĂƚŽƌWƌŽĚƵĕĆŽWƌŽĮƐƐŝŽŶĂůƐŽŵĞŶƚĞƐĞƌĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐƋƵĂŶĚŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĞͬŽƵĂƌƟĐƵůĂĚŽƐĐŽŵŽƉƌŽũĞƚŽƉŽůşƟĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĚĂƐƵŶŝĚĂdes escolares, de planos de trabalho de Diretorias de Ensino ou de implementação de
estudos, programas ou projetos dos órgãos centrais da Pasta da Educação, e desde que
ĂƉƌŽǀĂĚŽƐƉĞůŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŽŶƐĞůŚŽƐ͘(NR)
VI – o caputĚŽĂƌƟŐŽϭϬ͗
͞ƌƟŐŽϭϬʹƵŵƉƌŝĚŽƐŽƐŝŶƚĞƌƐơĐŝŽƐŵşŶŝŵŽƐĮǆĂĚŽƐŶŽĂƌƟŐŽϮϮĚĂ>Ğŝ
Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, alterada pelas Leis Complementares nº 958, de 13 de setembro de 2004, e nº 1.143, de 11 de julho de 2011, a passagem
ƉĂƌĂŶşǀĞůƐƵƉĞƌŝŽƌĚĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂĐůĂƐƐĞƐĞĞĨĞƟǀĂƌĄĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƉŽŶƚƵĂĕĆŽŽďƟĚĂ
ƉĞůŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕ĐŽŵďĂƐĞŶŽƐơƚƵůŽƐŽƵƚƌĂďĂůŚŽƐƉŽƌĞůĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ
ŝŶƚĞƌƐơĐŝŽƐ͕ ƉŽŶƚƵĂĕƁĞƐ ŵşŶŝŵĂƐ͕ ƉŽŶƚŽƐ Ğ ƉĞƐŽƐ ƉŽƌ ĨĂƚŽƌ Ğ ǀĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ơƚƵůŽƐ͕ ŶĂ
conformidade do Anexo que faz parte integrante deste decreto.”. (NR)
ƌƟŐŽϮǑͲ&ŝĐĂŵĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂĚŽƐĂŽĞĐƌĞƚŽŶǑϰϵ͘ϯϵϰ͕ĚĞϮϮĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽ
ĚĞϮϬϬϱ͕ŽƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĂĚŝĂŶƚĞĞŶƵŵĞƌĂĚŽƐ͕ĐŽŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞƌĞĚĂĕĆŽ͗
/ʹŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĂƌƟŐŽϮǑ͗
͞WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹWĂƌĂĮŶƐĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽcaputĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕
considera-se campo de atuação do integrante do Quadro do Magistério aquele diretaŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽăƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐĂŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĐĂƌŐŽŽƵĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͘͟(NR)
//ʹŽƐĂƌƟŐŽƐϴǑ͕ϴǑ͕ϴǑĞϴǑ͗
͞ƌƟŐŽ ϴǑ  ʹ EĂ ĞǀŽůƵĕĆŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ƉĞůĂ ǀŝĂ ŶĆŽ ĂĐĂĚġŵŝĐĂ͕ Ž &ĂƚŽƌ
WƌŽĚƵĕĆŽ WƌŽĮƐƐŝŽŶĂů ƐĞƌĄ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĂƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ
ĐŽŵŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽƐ^hEyK^/s͕sĞs/͕ĚŽĂŶĞǆŽƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂ
este decreto:
I - para as classes de docentes:
ĂͿĂƟǀŝĚĂĚĞĚŽĐĞŶƚĞŶĂƐĂůĂĚĞĂƵůĂ͖
ďͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐŶŽĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͖
ĐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂƐ͖
ĚͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐĞĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĐŝǀŝůŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂ
(conselhos, colegiados, fóruns e outros);
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II - para o Diretor de Escola:
ĂͿĂƟǀŝĚĂĚĞĚĞĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ͖
ďͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐŶŽĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͖
ĐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂƐ͖
ĚͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐĞĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĐŝǀŝůŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂ
(conselhos, colegiados, fóruns e outros);
III - para o Supervisor de Ensino:
a) atuação nas escolas do setor;
b) atuação na Diretoria de Ensino;
ĐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂƐŶŽƐſƌŐĆŽƐĐĞŶƚƌĂŝƐ͖
ĚͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐĞĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĐŝǀŝůŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂ
(conselhos, colegiados, fóruns e outros).
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐƉĞůŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ŶĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐ͕ĚĞǀĞƌĆŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌ ŽĐŽŵƉƌŽŵĞƟŵĞŶƚŽ͕ĂĚĞĚŝĐĂĕĆŽĞĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƉƌŽƉŽƌĞĞǆĞĐƵƚĂƌŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ͕ƋƵĞǀŝƐĞŵă ŵĞůŚŽƌŝĂĚĂƉƌĄƟĐĂ
pedagógica, da gestão educacional e da supervisão de ensino, observado o constante
dos subanexos referidos no caputĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͘͟(NR)
͞ƌƟŐŽ ϴǑ  ʹ ^ĞƌĄ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ͕ ĚĞŶƚƌĞ ĂƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂĕĆŽ
ĐŽŶƟŶƵĂĚĂ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞĞǀŽůƵĕĆŽĨƵŶĐŝŽŶĂůƉĞůĂǀŝĂŶĆŽĂĐĂĚġŵŝĐĂ͕ŽŝƟŶĞƌĄƌŝŽĨŽƌŵĂƟǀŽĚŽƐĞƌǀŝĚŽƌ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ.
ΑϭǑͲKŝƟŶĞƌĄƌŝŽĨŽƌŵĂƟǀŽ͕ƌĞĨĞƌŝĚŽŶŽcaput ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĐŽŶƐƟƚƵŝŽ
ƉĞƌĐƵƌƐŽĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂĚŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͕ĚŽĚŝƌĞƚŽƌĚĞĞƐĐŽůĂĞĚŽƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌ
ĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ĚĞĮŶŝĚŽĂƉĂƌƟƌĚĂĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽŽƌŝĞŶƚĂĚĂ͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽĂƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽĚŽ
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽYDĞĚĞƚŽĚŽŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞŶƐŝŶŽ͘
§ 2º – Em decorrência do processo de autoavaliação, orientado pelo Professor Coordenador, pelo Conselho de Escola e pelo Conselho de Diretoria, em suas
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ ĞƐĨĞƌĂƐ ĚĞ ĂƚƵĂĕĆŽ͕ ƐĞƌĆŽ ĚĞĮŶŝĚŽƐ ŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŵ ĂŽ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů ĚŽ YD͕ ĐĂďĞŶĚŽ ĂŽ ƐƚĂĚŽ ƉƌŽǀĞƌ ŽƐ ŵĞŝŽƐ ƉĂƌĂ Ă ĐŽŶƐĞĐƵĕĆŽ ĚŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐŶŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͘
ΑϯǑʹKƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽŵĂŐŝƐƚĠƌŝŽƉŽĚĞƌĄŝŶŝĐŝĂƌƐĞƵŝƟŶĞƌĄƌŝŽĨŽƌŵĂƟǀŽ
em qualquer momento da carreira para efeito de pontuação.
§ 4º – A frequência regular, com aproveitamento, aos cursos propostos
ŶŽŝƟŶĞƌĄƌŝŽĨŽƌŵĂƟǀŽ͕ĠƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĂƉŽŶƚƵĂĕĆŽŶŽ&ĂƚŽƌWƌŽĚƵĕĆŽWƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͘
§ 5º – Caberá aos Conselhos de Escola e de Diretoria, no âmbito de
ƐƵĂ ĂƚƵĂĕĆŽ͕ ĂǀĂůŝĂƌ ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ Ž ŝƟŶĞƌĄƌŝŽ ĨŽƌŵĂƟǀŽ͕ ǀĂůŝĚĂŶĚŽͲŽ ĐŽŶƐŽĂŶƚĞ Ž
ƉĞƌĐƵƌƐŽĚĞĮŶŝĚŽƉĞůĂĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽŽƌŝĞŶƚĂĚĂĞĂƵƚŽƌŝǌĂŶĚŽŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞƐƐĂĚŽĐƵmentação.
§ 6º – O Conselho de Diretoria de Ensino homologará o resultado do
ŝƟŶĞƌĄƌŝŽĨŽƌŵĂƟǀŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉĞůŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽŵĂŐŝƐƚĠƌŝŽ͘͟(NR)
͞ƌƟŐŽϴǑʹƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂĚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽŵĂŐŝƐƚĠƌŝŽĞŵƵŵĂŵĞƐŵĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĐŽŵďŝŶĂĚĂĐŽŵĂĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂ͕ĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚŽŽŝŶƚĞƌƐơĐŝŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƉĂƌĂĂĞǀŽůƵĕĆŽĨƵŶĐŝŽŶĂůƉĞůĂǀŝĂŶĆŽĂĐĂĚġŵŝĐĂ͕ƐĞƌĄƐƵĮĐŝĞŶƚĞ
ĐŽŵŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚŽ&ĂƚŽƌWƌŽĚƵĕĆŽWƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͘
Α ϭǑ Ͳ  ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĐŽŶƟŶƵĂĚĂ ĚŽ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚŽ YƵĂĚƌŽ ĚŽ DĂŐŝƐƚĠƌŝŽ
ĐŽŶƐƟƚƵŝͲƐĞĚĞĐƵƌƐŽƐĞŽƵƚƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĞƐƚƵĚŽĞƉĞƐƋƵŝƐĂƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĐŽŵŽƉĂƌƚĞ
ĚĞƐĞƵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĂƉĂƌƟƌĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĂƐƐƵĂƐĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐĐŽƟĚŝĂŶĂƐ͘
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ΑϮǑͲŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƋƵĞŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽŽďƚĞŶŚĂ
ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ŶŽƐ ĐƵƌƐŽƐ Ğ ĚĞŵĂŝƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĐŽŶƟŶƵĂĚĂ ĚŽƐ ƋƵĂŝƐ ƚĞŶŚĂ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽƉĂƌĂĮŶƐĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽcaputĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͘
ΑϯǑͲƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂƐĞƌĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŶŽƉƌſprio local de trabalho, na Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores
ĚŽ ƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ ʹ WĂƵůŽ ZĞŶĂƚŽ ŽƐƚĂ ^ŽƵǌĂ ;&WͿ ŽƵ Ğŵ ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ ĚĞ
ĞĚƵĐĂĕĆŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĐƵƌƐŽƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕ĐƵƌƐŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĚĞ
educação plena ou tecnológicos e de pós-graduação, em consonância com o disposƚŽŶŽĂƌƟŐŽϲϮͲ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽ͕ĚĂ>ĞŝĨĞĚĞƌĂůŶǑϵ͘ϯϵϰͬϵϲʹ>Ğ͕ƚĂŵďĠŵ͕Ğŵ
ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐƉƷďůŝĐĂƐŶĆŽĞƐƚĂƚĂŝƐĞĞŶƟĚĂĚĞƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂƐ͕ĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚĂƐ
junto à EFAP.
§ 4º - O ato de credenciamento, de que trata o parágrafo anterior será
ĞǆƉĞĚŝĚŽƉĞůĂ&W͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞϵϬĚŝĂƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂĚŽƉƌŽƚŽĐŽůĂŵĞŶƚŽ
do pedido.
ΑϱǑͲƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐƉƷďůŝĐĂƐŶĆŽĞƐƚĂƚĂŝƐĞĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐŝŶteressadas em obter o credenciamento deverão encaminhar à EFAP expediente próprio
contendo:
1 - solicitação de credenciamento;
2 - comprovante de idoneidade, capacidade e experiência na área educacional;
ϯͲĐſƉŝĂĚŽĞƐƚĂƚƵƚŽĚĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽͬĞŶƟĚĂĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĞŵĐĂƌƚſƌŝŽ͖
4 - comprovação completa da capacidade jurídica;
ϱͲƉůĂŶŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽͬĞŶƟĚĂĚĞĞƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚŽ͗ũƵƐƟĮĐĂƟǀĂ͕
ĮŶĂůŝĚĂĚĞ͕ŵĞƚĂƐ͕ƋƵĂĚƌŽĞĨĞƟǀŽĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞƌĞůĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐİƐŝĐŽƐĞƚĞĐnológicos disponibilizados;
ϲͲŶŽŵĞĚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽͬĞŶƟĚĂĚĞƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĄƌĞĂ
de capacitação;
ϳͲŽƵƚƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐũƵůŐĂĚĂƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ͘
ΑϲǑͲWĂƌĂŽƐĮŶƐĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽcaput, a permanência na mesma unidaĚĞĚĞƚƌĂďĂůŚŽĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƚŽĚŽŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚŽŝŶƚĞƌƐơĐŝŽĞǆŝŐşǀĞůƉĂƌĂƋƵĞŽŝŶƚĞŐƌĂŶte do Quadro do Magistério passe ao nível seguinte da carreira por meio da evolução
funcional pela via não acadêmica.
ΑϳǑͲEŽƐĐĂƐŽƐĞŵƋƵĞŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůƐĞũĂƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƉŽƌŝŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽ
ƐŝƐƚĞŵĂ͕ŽƚĞŵƉŽƌĞƐƚĂŶƚĞƉĂƌĂĐŽŵƉůĞƚĂƌŽŝŶƚĞƌƐơĐŝŽƐĞƌĄĐŽŵƉƵƚĂĚŽĐŽŵŽƐĞŚŽƵvesse permanecido todo o período na mesma unidade de trabalho.” (NR)
͞ƌƟŐŽϴǑʹWĂƌĂĂŶĄůŝƐĞ͕ĂǀĂůŝĂĕĆŽĞǀĂůŝĚĂĕĆŽĚŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚŽ
&ĂƚŽƌWƌŽĚƵĕĆŽWƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕ĚĂĞǀŽůƵĕĆŽĨƵŶĐŝŽŶĂůƉĞůĂǀŝĂŶĆŽĂĐĂĚġŵŝĐĂ͕ƐĞƌĄĐŽŶƐƟƚƵşĚŽ͕ĞŵĐĂĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ƵŵŽŶƐĞůŚŽĚĞŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂĚĞůŝďĞƌĂƟǀĂ͕ƉƌĞƐŝĚŝĚŽƉĞůŽŝƌŝŐĞŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĚĞŶƐŝŶŽ͕ĐŽŵƵŵƚŽƚĂůŵşŶŝŵŽĚĞϭϬ;ĚĞǌͿĞ
máximo de 20 (vinte) componentes, dentre os quais Supervisores de Ensino, Professor
Coordenador do Núcleo Pedagógico, Diretores de Escola e Professores representantes
de unidades da diretoria, na seguinte proporção:
I – Supervisor de Ensino, 20%;
II – Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico, 10%;
III – Diretor de Escola, 10%;
IV – Professor, representante de unidades escolares da Diretoria, 10%.
§ 1º - Integrarão o Conselho de Diretoria, de que trata o caputĚĞƐƚĞĂƌƟ-
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ŐŽ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞĐůĂƐƐĞĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ĞŵĐŽŶĚŝĕĆŽ
de paridade com os da diretoria de ensino.
§ 2º - Os componentes do Conselho de Diretoria, com direito a voz e
ǀŽƚŽ͕ƐĞƌĆŽĞƐĐŽůŚŝĚŽƐĞŶƚƌĞƐĞƵƐŽƐƉĂƌĞƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĞůĞƟǀŽ͘
§ 3º - São atribuições do Conselho de Diretoria:
1. deliberar sobre:
a) a divisão dos integrantes do Conselho em dois grupos (G1 e G2), para
ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂĮŶĂůŝĚĂĚĞƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽcaputĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͖
b) a alternância das funções de avaliador e validador, do G1 e G2;
ĐͿŽƐĂũƵƐƚĞƐƋƵĞƐĞĮǌĞƌĞŵŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĂǀĂůŝĂƚſƌŝŽĚŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽ͖
d) o regimento interno do Conselho de Diretoria;
2. observar os critérios e procedimentos da evolução funcional não acadêmica e os instrumentos de avaliação empregados no processo de evolução;
ϯ͘ƉůĂŶĞũĂƌĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ
à evolução funcional pela via não acadêmica do supervisor de ensino.
§ 4º - O Conselho de Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, 2 (duas) vezes
por semestre e, extraordinariamente, por convocação do Dirigente Regional de Ensino
ou por proposta de, no mínimo, 1/3 de seus membros.” (NR)
ƌƟŐŽϯǑͲKEyKƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂŽĞĐƌĞƚŽŶǑϰϵ͘ϯϵϰ͕ĚĞϮϮĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽ
ĚĞϮϬϬϱ͕ĮĐĂƐƵďƐƟƚƵşĚŽƉĞůŽƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂŽƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ĐŽŵŽƐ^hEyK^/Ă
VI.
ƌƟŐŽϰǑͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƌĞƚƌŽagindo seus efeitos a 1º de julho de 2011.
Palácio dos Bandeirantes, 28 de novembro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil em 28 de novembro de 2013.
_____
NOTAS:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23 na Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 836/97 à pág. 381 do vol. LXI;
Lei complementar nº 958/04 à pág. 29 do vol. LVIII;
Lei Complementar nº 1.143/11 à pág. 29 do vol. LXXII;
Decreto nº 49.394/05 à pág. 72 do vol. LIX.
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ANEXO
ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĂƌƟŐŽϭϬĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϰϵ͘ϯϵϰ͕ĚĞϮϮĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϬϱ͕ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂ>ŶǑϭ͘ϭϰϯͬϭϭ
SUBANEXO I
CLASSES DOCENTES – PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I E II
PESOS POR FATOR

NÍVEIS

INTERSTÍCIO

PONTUAÇÃO
MÍNIMA
EXIGIDA

ATUALIZAÇÃO

APERFEIÇOAMENTO

PRODUÇÃO
PROFISSIONAL
2

I para II

4 anos

35

4

4

II para III

4 anos

40

4

4

2

III para IV

5 anos

50

3

3

4

IV para V

5 anos

60

3

3

4

V para VI

4 anos

60

3

3

4

VI para VII

4 anos

60

3

3

4

VII para VIII

4 anos

60

3

3

4

SUBANEXO II
CLASSES DE SUPORTE PEDAGÓGICO – DIRETOR DE ESCOLA E SUPERVIOR DE ENSINO
PESOS POR FATOR

NÍVEIS

INTERSTÍCIO

PONTUAÇÃO
MÍNIMA
EXIGIDA

ATUALIZAÇÃO

APERFEIÇOAMENTO

PRODUÇÃO
PROFISSIONAL

I para II

4 anos

35

4

4

2

II para III

5 anos

40

4

4

2

III para IV

6 anos

50

3

3

4

IV para V

6 anos

60

3

3

4

V para VI

5 anos

60

3

3

4

VI para VII

5 anos

60

3

3

4

VII para VIII

4 anos

60

3

3

4
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SUBANEXO III
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͕WŽŶƚƵĂĕƁĞƐĞsĂůŝĚĂĚĞƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŵŽƐĂƌƟŐŽƐϰǑ͕ϱǑĞϴǑĚŽ
ĞĐƌĞƚŽŶǑϰϵ͘ϯϵϰ͕ĚĞϮϮĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϬϱ
QUADRO I
FATOR ATUALIZAÇÃO
COMPONENTES
Ciclo de Palestras
Conferências e/ou ciclo de
conferências
Videoconferências
Congressos
ƵƌƐŽƐ;ĐŽŵŽƵƐĞŵŽĮĐŝŶĂƐͿ
Encontros
Fóruns
Seminários
Ciclos de Estudos
Simpósios

PONTOS

VALIDADE

Carga horária de 30 a 59 horas = 3,0 pontos
Carga horária de 60 a 89 horas = 5,0 pontos
Carga horária de 90 a 179 horas = 7,0 pontos
Carga horária superior a 180 horas = 9,0 pontos

ƉĂƌƟƌĚĞϭǑͬϮͬϭϵϵϴ

QUADRO II
FATOR APERFEIÇOAMENTO
COMPONENTES

PONTOS

Doutorado

14,0

Mestrado

12,0

Pós-graduação
Especialização/

De acordo com as normas do CEE

11,0

Aperfeiçoamento

De acordo com as normas do CEE

9,0

Pós-graduação em
ĄƌĞĂŶĆŽĞƐƉĞĐŝĮĐĂ

Extensão
universitária/cultural

De 30 a 59 horas

3,0

De 60 a 89 horas

5,0

De 90 a 179 horas

7,0

Igual ou superior a 180 horas
Créditos de cursos pós-graduação
Licenciatura Plena
Bacharelado
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Curso de duração
mínima de 3 anos

VALIDADE
Aberta

1º/2/98

9,0
1,0 por crédito

Até 8,0

10,0
8,0

Aberta

QUADRO III
FATOR PRODUÇÃO PROFISSIONAL
COMPONENTES
Publicações por
Único autor
editoras ou em
Até três
Livros
revistas, jornais,
autores
periódicos de
Mais autores
veiculação
ĐŝĞŶơĮĐŽͲ
cultural com alta
ƌƟŐŽƐ
circulação ou via
Internet
Materiais
ĚŝĚĄƟĐŽͲ
pedagógicos
ĚĞŵƵůƟŵşĚŝĂ
^ŽŌǁĂƌĞ
acompanhados educacional e Até 3 autores
vídeo
ĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽ
manual de
suporte

Produção de
comprovada
relevância
educacional,
individual
ŽƵĐŽůĞƟǀĂ͕
passível
de ampla
divulgação
e adaptação
na rede
de ensino,
devidamente
formalizada
em
documento e/
ou material Documento que explicite estudo
ou pesquisa, devidamente
impresso e/ou
ĚĞŵƵůƟŵşĚŝĂ fundamentado em princípios
Até 3 autores
teórico-metodológicos, já
implementado e vinculado à
ĄƌĞĂĚĞĂƚƵĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů

Aprovação em Concurso Público da Secretaria da
ĞƌƟĮĐĂĚŽ
Educação do Estado de São Paulo, não objeto de
de aprovação
ƉƌŽǀŝŵĞŶƚŽĚŽĐĂƌŐŽĚŽƋƵĂůĠƟƚƵůĂƌ

PONTOS

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

VALIDADE

12,0
8,0
5,0
3,0

9,0

5,0

15,0

5,0

15,0

5,0

10,0

ƉĂƌƟƌĚĞ
1º/2/98
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2.3 Conselhos/
colegiados da Escola

2.2 Formação
ŽŶƟŶƵĂĚĂ

Ϯ͘ϭŽŵƉƌŽŵĞƟŵĞŶƚŽ
e responsabilidade

Conselho de Escola

Conselho de Escola

Professor
Coordenador
Professor
Coordenador

Conselho de Escola

sĂůŝĚĂĚŽƌ

Professor
Coordenador

ϭ͘ƟǀŝĚĂĚĞĚŽĐĞŶƚĞ

ǀĂůŝĂĚŽƌ

Súmula Curricular

dƌĂďĂůŚŽĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽ;ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͕
ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵŽďŝůŝǌĂĕĆŽŶĂ
unidade escolar)

Súmula Curricular

Projeto de desenvolvimento
curricular para a unidade
escolar.
Súmula Curricular

Cadastro funcional

Permanência na mesma
unidade, combinada com a
ĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂ

/ƟŶĞƌĄƌŝŽ&ŽƌŵĂƟǀŽ

Cadastro funcional

Conselho de Escola

EFAP

Professor
Coordenador
Professor
Coordenador

Conselho de Escola

CRH

CRH

Professor
Coordenador

Conselho de
Escola

Conselho de
Escola

Ϯ͘ŽŵŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůŶŽĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƚƌĂďĂůŚŽ

Súmula Curricular

Súmula Curricular

Súmula Curricular

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ

Frequência

Análise da avaliação
dos alunos e plano de
acompanhamento

Análise de Planos de curso

1.2 Conhecimento

1.3 Avaliação e
acompanhamento dos
alunos

Análise de Situações de
Aprendizagem

1.1 Planejamento e
preparo das aulas

ŝŵĞŶƐƁĞƐ

4,0 pontos

7,0 pontos

7,0 pontos

7,0 pontos

DĄǆŝŵĂŶŽ/ŶƚĞƌƐơĐŝŽĚŽEşǀĞů
/ƉĂƌĂ//

WŽŶƚƵĂĕĆŽ

0,75 ponto

-

0,75 ponto

3,0 pontos

6,0 pontos

3,0 pontos

;ĐŽŶƚ͘Ϳ

͞ƌƚ͘ϴǑͲƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂĚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽ
magistério em uma mesma unidade de trabalho,
ĐŽŵďŝŶĂĚĂĐŽŵĂĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂ͕ĚƵƌĂŶƚĞ
ƚŽĚŽŽŝŶƚĞƌƐơĐŝŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƉĂƌĂĂĞǀŽůƵĕĆŽ
ĨƵŶĐŝŽŶĂůƉĞůĂǀŝĂŶĆŽĂĐĂĚġŵŝĐĂ͕ƐĞƌĄƐƵĮĐŝĞŶƚĞ
ĐŽŵŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚŽ&ĂƚŽƌWƌŽĚƵĕĆŽWƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͘Η

1,0 ponto

1,75 ponto

1,75 ponto

1,75 ponto

ŶƵĂů

SUBANEXO IV (DOCENTES)
ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĂƌƟŐŽϴǑĚŽ
ĞĐƌĞƚŽŶǑϰϵ͘ϯϵϰ͕ĚĞϮϮĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϬϱ͕ĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂĚŽƉĞůŽŝŶĐŝƐŽ//ĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚŽ
ĞĐƌĞƚŽϱϵ͘ϴϱϬĚĞϮϴĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯ

131

ƌƟĐƵůĂĕĆŽĞŶƚƌĞĞĞƐĐŽůĂ
na função de capacitação

ƚƵĂĕĆŽĐŽŵŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ
na elaboração do projeto
ƚĠĐŶŝĐŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ
pedagógico da escola e como
implementador desse projeto

Atuação técnico pedagógica
junto aos órgãos centrais

Professor
Coordenador de
KĮĐŝŶĂWĞĚĂŐſŐŝĐĂ

Vice-diretor

Atuação em áreas
pedagógicas e de
formação dos órgão
centrais - CGEB e EFAP

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵ
colegiados, conselhos
e fóruns

Supervisor de Ensino

Diretor

Área Educacional
(não remunerado)

Registro documentado
de sua atuação

Conselho de
Escola

Conselho de
Diretoria

Súmula Curricular

Conselho de
Escola

Conselho de
Diretoria

ϰ͘ƟǀŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐĞĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĐŝǀŝůŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂ

Atuação dentro do rol
ĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŝĚĄƟĐĂƐĞ
pedagógicas

ƚƵĂĕĆŽĂƌƟĐƵůĂĚŽƌĂŶĂ
implementação do currículo
ĞĚŽƉƌŽũĞƚŽƉŽůşƟĐŽ
pedagógico na unidade
escolar

Professor
Coordenador

Atuação como
readaptado

Atuação transformadora
junto à comunidade escolar

DĞĚŝĂĚŽƌ;ĂƌƟĐƵůĂĕĆŽ
com alunos, família,
comunidade e órgãos
públicos)

ϯ͘ƟǀŝĚĂĚĞƐĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂƐ

0,75 ponto

5,25 pontos

3 pontos

21,0 pontos
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ANÁLISE DA AÇÃO DO
'^dKZ͕D/Ed
AVALIAÇÃO INTERNA E
EXTERNA

DIRETOR DE ESCOLA

Análise da ação do Diretor ŐĞƐƚĆŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ŐĞƐƚĆŽ
da infraestrutura, gestão
ĮŶĂŶĐĞŝƌĂĞŐĞƐƚĆŽƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ
Idem

ϭ͘ϭͲƌƟĐƵůĂƌĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽ
Plano de Gestão da Escola e do Projeto
WĞĚĂŐſŐŝĐŽ͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽ
ĐŽůĞƟǀŽĞƐĐŽůĂƌ;ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͕
pais e alunos)

1.2 - Integrar os pais na vida da escola

1. ATIVIDADE DE ESPECIALISTA

INDICADORES

DIMENSÕES A SEREM AVALIADAS

Idem

ZŽƚĞŝƌŽƐƉĞĐşĮĐŽ
/ Súmula
Curricular

INSTRUMENTOS

CONSELHO DE
ESCOLA

AVALIADOR

CONSELHO DE
DIRETORIA DE
ENSINO

VALIDADOR

SUBANEXO V (DIRETOR DE ESCOLA)
ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĂƌƟŐŽϴǑĚŽ
ĞĐƌĞƚŽŶǑϰϵ͘ϯϵϰ͕ĚĞϮϮĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϬϱ͕ĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂĚŽƉĞůŽŝŶĐŝƐŽ//ĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚŽ
ĞĐƌĞƚŽŶǑϱϵ͘ϴϱϬĚĞϮϴĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯ

Ϯ͕ϬϬ

Ϯ͕ϬϬ

PONTUAÇÃO
ANUAL

ϴ͕ϬϬ

ϴ͕ϬϬ

;ĐŽŶƚ͘Ϳ

PONTUAÇÃO
MÁXIMA
P/INTERSTÍCIO

ϱͿ&ŽƌĂĂƐĨƵŶĕƁĞƐũĄĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŵƉŽƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚĞW͕WKWĞsŝĐĞ͕ĚĞŝǆĂƌĂƐĂƚƵĂĕƁĞƐĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂƐĚĂĐĂƌƌĞŝƌĂĚŽĐĞŶƚĞ;ƚƵƚŽƌ͕ĂǀĂůŝĂĚŽƌ͕ĞůĂďŽƌĂĚŽƌĚĞŝƚĞŶƐĞƚĐͿĐŽŵƉŽŶĚŽ
ĂƐŽƉĕƁĞƐĚĂƉƌŽŐƌĞƐƐĆŽǀĞƌƟĐĂů͖

ϰͿKƵĐƌŝĂƌƵŵĂĐŽŵŝƐƐĆŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƋƵĞƚƌĂďĂůŚĞŝŶƚĞŶƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞŵƉĞƌşŽĚŽĞƐƉĞĐşĮĐŽĞƌĞĐĞďĂŽƐƉŽƌƞſůŝŽƐ͞ĂŶƀŶŝŵŽƐ͖͟

ϯͿƌŝĂƌƵŵĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƉĂƌĂƌĞŐŝƐƚƌĂƌŽWŽƌƞſůŝŽǀŝƌƚƵĂůŵĞŶƚĞ͗ƌĞŐŝƐƚƌĂĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŶƵŵ͞ďĂŶĐŽĚĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͖͟ƉĞƌŵŝƚĞŽĚŝƌĞĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂĂŶĄůŝƐĞƉĂƌĂƵŵ
ĂǀĂůŝĂĚŽƌĚĞĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĐŽŵƉĂơǀĞů;ƉŽĚĞŶĚŽĂƚĠĞŶǀŝĂƌƉƌĂŵĂŝƐĚĞƵŵͿ͕ƋƵĞŶĆŽƐĞũĂĐŽůĞŐĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽ;ĂǀĂůŝĂĕĆŽŝŵƉĂƌĐŝĂů͕͞ďůŝŶĚ͟Ϳ͕ĚĞĨŽƌŵĂĄŐŝů;ŚŝůĞ͗ŽWŽƌƞſůŝŽĠĂǀĂůŝĂĚŽ
por professores com no mínimo 5 anos de experiência no nível, setor ou modalidade do avaliado, e capacitados para aplicar a rubrica pautada na matriz de referência de avaliação);

2) As questões de simulação todas compõem a mesma prova que avalia o conteúdo/conhecimento;

ϭͿEĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂůŝŶŚĂƌŽĐŽŶĐĞŝƚŽƵƟůŝǌĂĚŽĐŽŵŽƚƌĂďĂůŚĂĚŽŶĂƌĞĚĞŶŽąŵďŝƚŽĚŽƵƌƌşĐƵůŽ͘ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌĞǆƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƐ;ŐůŽƐƐĄƌŝŽͿ͗ƉůĂŶŽ
ĚĞĐƵƌƐŽǆƵŶŝĚĂĚĞƉĞĚĂŐſŐŝĐĂǆƐĞƋƵġŶĐŝĂĚŝĚĄƟĐĂ͖

Observações
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Análise da ação do gestor
Análise das avaliações internas

Análise dos fundamentos
teóricos da ação e produção
ĚĞƚĞǆƚŽƐ͘ŝďůŝŽŐƌĂĮĂ

Análise da ação do gestor
Análise das avaliações externas

Atuação junto às comunidades
escolar e local

1.4 - Criar instrumentos de implementação
e acompanhamento da ação dos demais
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂĞƐĐŽůĂ

ϭ͘ϱͲƉĂƌƟƌĚĂĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ
ĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ŶĂƐƐƵĂƐ
ĄƌĞĂƐĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͕ĞƐƟŵƵůĂƌĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌ
ĂƐƵĂĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂ

ϭ͘ϲͲZĞĂůŝǌĂƌĂĕƁĞƐĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞ
ĞƐƟŵƵůĞŵŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŶĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞ
projetos curriculares visando à melhoria
da aprendizagem e à formação do aluno
para a cidadania, conforme o Projeto
Pedagógico da Escola.

ϭ͘ϳͲZĞĂůŝǌĂƌĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
com a comunidade escolar e local

Ϭ͕ϱϬ

Ϭ͕Ϯϱ

Súmula
Curricular/Roteiro
ƐƉĞĐşĮĐŽ
Idem
Súmula
Curricular/Roteiro
ƐƉĞĐşĮĐŽ

Projeto de desenvolvimento
curricular e projeto
pedagógico
ŶĄůŝƐĞĚŽŝƟŶĞƌĄƌŝŽĨŽƌŵĂƟǀŽ
(cursos, congressos, fóruns,
etc.)
dƌĂďĂůŚŽĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽŶĂ
unidade escolar

Ϯ͘ϮͲ&ŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂ

Ϯ͘ϯͲWĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵĐŽŶƐĞůŚŽƐͬĐŽůĞŐŝĂĚŽƐ
da escola

ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϱϬ

Súmula
Curricular/Roteiro
ƐƉĞĐşĮĐŽ

ϭ͕ϬϬ

Roteiro de
observações à
autoavaliação
ĚŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐͬ
ZŽƚĞŝƌŽƐƉĞĐşĮĐŽ

Ϭ͕ϱϬ

Ϭ͕ϱϬ

Roteiro de
observações
das ações dos
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ

Súmula
Curricular/Roteiro
ƐƉĞĐşĮĐŽ

Ϭ͕ϳϱ

ZŽƚĞŝƌŽƐƉĞĐşĮĐŽ

Ϯ͘ϭͲŽŵƉƌŽŵĞƟŵĞŶƚŽĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ

2. COMO PROFISSIONAL NO AMBIENTE DE TRABALHO

Análise da ação do gestor
Análise das avaliações externas

1.3 - Criar instrumentos de implementação
e acompanhamento da aprendizagem dos
alunos, por meio de apoio à ação docente

ϭ͕ϬϬ

Ϯ͕ϬϬ

ϰ͕ϬϬ

Ϯ͕ϬϬ

Ϯ͕ϬϬ

ϰ͕ϬϬ

Ϯ͕ϬϬ

ϯ͕ϬϬ

;ĐŽŶƚ͘Ϳ
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Súmula
Curricular/Roteiro
ƐƉĞĐşĮĐŽ
Súmula
Curricular/Roteiro
ƐƉĞĐşĮĐŽ

Atuação junto às comunidades
escolar e local
Atuação técnicO-pedagógica
junto aos órgãos centrais/
regionais

3.2 - Atuação em áreas pedagógicas dos
órgãos centrais / regionais

CE

CD

-

TOTAIS

ΎΎǀĂůŝĂĕĆŽƐŽďƌĞƌĞůĂƚſƌŝŽĞƉĂƌĞĐĞƌĚŽſƌŐĆŽĞŶǀŽůǀŝĚŽ

ƚƵĂĕĆŽĞĨĞƟǀĂũƵŶƚŽĂſƌŐĆŽƐ
externos à escola

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵĐŽůĞŐŝĂĚŽƐ͕ĐŽŶƐĞůŚŽƐ
e fóruns da área educacional, não
remunerados
-

Súmula
Curricular/Roteiro
ƐƉĞĐşĮĐŽ
-

**
-

ϰ͘d/s/^h/KE/^͕/E^d/dh/KE/^^K//s/>KZ'E/

**

3. ATIVIDADES DIVERSIFICADAS

3.1 - Exercer ação mediadora

ĂĚĂƐƚƌŽ
ĨƵŶĐŝŽŶĂů

Frequência e Formação

2.4. Permanência na Unidade, combinada
ĐŽŵ&ŽƌŵĂĕĆŽŽŶƟŶƵĂĚĂ

10

Ϭ͕Ϯϱ

Ϭ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϱϬ

40

ϭ͕ϬϬ

ϭ͕ϬϬ

Ϯ͕ϬϬ

“Art. 8º C - A permanência do
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽŵĂŐŝƐƚĠƌŝŽĞŵ
uma mesma unidade de trabalho,
combinada com a formação
ĐŽŶƟŶƵĂĚĂ͕ĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚŽŽ
ŝŶƚĞƌƐơĐŝŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƉĂƌĂĂ
evolução funcional pela via não
ĂĐĂĚġŵŝĐĂ͕ƐĞƌĄƐƵĮĐŝĞŶƚĞĐŽŵŽ
componente do Fator Produção
WƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͘͟
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Plano de Supervisão da Escola e
Registro de Visitas
Plano de Supervisão da Escola e
Registro de Visitas

Análise do Plano de Supervisão
da Escola

Análise do Plano de Supervisão
da Escola

1.2 - Atuação nas Escolas Municipais

1.3 - Atuação nas Escolas Privadas

CE

CE

CE

CE

ǀĂůŝĂĚŽƌ

Análise do Plano de Trabalho da DE

Análise do Plano de Trabalho da DE

Análise do Plano de Trabalho da DE

Ϯ͘ϭͲdƌĂďĂůŚŽĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽĞ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽŶĂ

Ϯ͘ϮͲĕƁĞƐĂƌƟĐƵůĂĚĂƐĚĞƐƵƉŽƌƚĞĞ
acompanhamento das Escolas da DE

2.3 - Proposição de ações para facilitar
ƌŽƟŶĂƐĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽŶĂ

ZŽƚĞŝƌŽĞƐƉĞĐşĮĐŽĚŽWůĂŶŽĚĞ
Supervisão

ZŽƚĞŝƌŽĞƐƉĞĐşĮĐŽĚŽWůĂŶŽĚĞ
Supervisão

ZŽƚĞŝƌŽĞƐƉĞĐşĮĐŽĚŽWůĂŶŽĚĞ
Supervisão

CD - G 1

CD - G 1

CD - G 1

ϮͲŽŵŽWƌŽĮƐƐŝŽŶĂůŶŽŵďŝĞŶƚĞĚĞdƌĂďĂůŚŽ͗ŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ

SARESP/IDESP e registros GDAE

1.1 - Supervisão nas Escolas Estaduais

1.1.2 - Resultados Educacionais

ϭͲƚƵĂĕĆŽŶĂƐƐĐŽůĂƐĚŽ^ĞƚŽƌ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ

Plano de Supervisão da Escola,
Registro de Visitas

/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ

1.1.1 - Análise do Plano de
Trabalho, do Registro de Visitas e
do Registro de Atuação da ação
supervisora na escola

ŝŵĞŶƐƁĞƐĂƐĞƌĞŵĂǀĂůŝĂĚĂƐ

CD - G 2

CD - G 2

CD - G 2

CD

CD

CD

CD

sĂůŝĚĂĚŽƌ

SUBANEXO VI (SUPERVISOR DE ENSINO)
ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĂƌƚ͘ϴǑĚŽ
ĞĐƌĞƚŽŶǑϰϵ͘ϯϵϰ͕ĚĞϮϮĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϬϱ͕ĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂĚŽƉĞůŽŝŶĐŝƐŽ//ĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚŽ
ĞĐƌĞƚŽŶǑϱϵ͘ϴϱϬĚĞϮϴĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯ

1

1

1

0,75

0,75

0,75

1

WŽŶƚƵĂĕĆŽ
ĂŶƵĂů

4

4

4

3

3

3

4

;ĐŽŶƚ͘Ϳ

WŽŶƚƵĂĕĆŽ
ŵĄǆŝŵĂĚŽ
ŝŶƚĞƌƐơĐŝŽ
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Plano de Supervisão

2.5.2 - Análise do Plano de
Trabalho da DE

Plano de Trabalho da DE
Parecer da Coordenadoria
Responsável

Projeto/Plano de Trabalho
e Parecer da Coordenadoria
responsável

Análise da proposta no Plano
de Trabalho e do Parecer da
Coordenadoria responsável

Análise do Projeto referente à
atuação e Análise do Parecer da
Coordenadoria responsável

3.2 - Coordenação de Projetos da Pasta

ϯͲƟǀŝĚĂĚĞƐŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂƐŶŽƐMƌŐĆŽƐĞŶƚƌĂŝƐ

Cadastro Funcional

Registro do acompanhamento
na Plataforma

2.5.1 - Análise do Índice de
Acompanhamento

Frequência e Formação

/ƟŶĞƌĄƌŝŽ&ŽƌŵĂƟǀŽ

ŶĄůŝƐĞĚŽ/ƟŶĞƌĄƌŝŽ&ŽƌŵĂƟǀŽ

ϯ͘ϭͲWĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽ͕
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƉŽůşƟĐĂƐ
públicas no órgão central

2.6. Permanência combinada com
&ŽƌŵĂĕĆŽŽŶƟŶƵĂĚĂ

2.5 - Apoio nas ações de aprimoramento
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůͲEĂƐƐĐŽůĂƐĞŶĂ

2.4 - Apoio nas ações de aprimoramento
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůͲWƌſƉƌŝĂ

CD - G 1

CD - G 1

CD - G 1

CD - G 1

CD - G 1

CD - G 1

CD - G 2

CD - G 2

CD - G 2

CD - G 2

CD - G 2

CD - G 2

2

2

3

0,5

0,5

2

2

;ĐŽŶƚ͘Ϳ

“Art. 8º C - A permanência
ĚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚŽŵĂŐŝƐƚĠƌŝŽ
em uma mesma unidade de
trabalho, combinada com
ĂĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂ͕
ĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚŽŽŝŶƚĞƌƐơĐŝŽ
estabelecido para a evolução
funcional pela via não
ĂĐĂĚġŵŝĐĂ͕ƐĞƌĄƐƵĮĐŝĞŶƚĞ
como componente do Fator
WƌŽĚƵĕĆŽWƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͘͟

0,5

0,5

0,75
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TOTAIS

ϰ͘ϭͲƟǀŝĚĂĚĞƐĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ͕
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐĞĚĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞŝǀŝů
Organizada

3.3 - Tutoria em Projetos da Pasta

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵĐŽůĞŐŝĂĚŽƐ͕
Conselhos e Fóruns

-

Indicadores de Registro de
WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ

-

Súmula Curricular, Súmulas e
ĞƌƟĮĐĂĚŽƐ

ϰͲWĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵŽůĞŐŝĂĚŽƐ͕ŽŶƐĞůŚŽƐĞ&ſƌƵŶƐ

WĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵWƌŽŐƌĂŵĂƐĞ
Projetos da Pasta na condição de
Coordenador e/ou Tutor

-

CD - G 1

CD - G 1

-

CD - G 2

CD - G 2

10

0,5

0,5

40

2

2

ZdKEǑϱϵ͘ϴϱϵ͕ϮϵEKsDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĚŽĂĕĆŽĚĞďĞŶƐŵſǀĞŝƐƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞƐă^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕
ĞŵƵƐŽŶĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĕĆŽĚĞWĂƌĐĞƌŝĂ
ĚƵĐĂĐŝŽŶĂůƐƚĂĚŽͲDƵŶŝĐşƉŝŽ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂŵĚŽĂĚŽƐăƐWƌĞĨĞŝƚƵƌĂƐDƵŶŝĐŝƉĂŝƐŽƐďĞŶƐŵſǀĞŝƐƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞƐă^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ĞŵƵƐŽŶĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽ
Programa Ação de Parceria Educacional Estado-Município.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲKƐďĞŶƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐŶŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĞĚĞƐƟŶĂĚŽƐŶĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚŽ
Anexo que faz parte integrante deste decreto.
ƌƟŐŽϮǑͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
Palácio dos Bandeirantes, 29 de novembro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 29 de novembro de 2013.
_____
NOTA:
Vide Anexos às págs. 1 a 10 do DOE de 30.11.2013 – Seção I.

ZdKEǑϱϵ͘ϴϲϮ͕ϮϵEKsDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐŶĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽĞĚĄ
ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂŵĐƌŝĂĚĂƐ͕ŶĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽͲZĞŐŝĆŽ>ĞƐƚĞϮ͕ĚĂ^Ğcretaria da Educação, no Município de São Paulo, as seguintes unidades escolares:
I - a Escola Estadual Vila Yolanda IV;
II - a Escola Estadual Jardim Romano.
ƌƟŐŽϮǑͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽĂĚŽƚĂƌĄĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ
para o funcionamento das unidades escolares ora criadas e designará o pessoal técniĐŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽŵşŶŝŵŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂŽƐĞƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐ
estabelecidos pelo Decreto nº 52.630 de 16 de janeiro de 2008.
ƌƟŐŽϯǑͲƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĐŽƌƌĞƌĆŽ
à conta das dotações consignadas no orçamento da Secretaria da Educação.
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ƌƟŐŽϰǑͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƌĞƚƌŽĂŐŝŶĚŽƐĞƵƐĞĨĞŝƚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞϭǑĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϯ͘
Palácio dos Bandeirantes, 29 de novembro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 29 de novembro de 2013.
_____
NOTA:
Decreto nº 52.630/08 à pág. 81 do vol. LXV.

ZdKEǑϱϵ͘ϴϲϯ͕ϮϵEKsDZKϮϬϭϯ
ĄŶŽǀĂƌĞĚĂĕĆŽĂĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϰ͘ϱϱϯ͕ĚĞϭϱĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϬϵ͕ƋƵĞ
ŝŶƐƟƚƵŝŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ/ŶƚĞŐƌĂĕĆŽƐƚĂĚŽͬDƵŶŝĐşƉŝŽƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞĂĕƁĞƐ
ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐŶĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĂƐƌĞĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕ĂƵƚŽƌŝǌĂŶĚŽĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ
ĚƵĐĂĕĆŽĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽŶĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚĞĐŽŶǀġŶŝŽƐĐŽŵĂ
&ƵŶĚĂĕĆŽƉĂƌĂŽĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽͲ&ĞŵƵŶŝĐşƉŝŽƐƉĂƵůŝƐƚĂƐ͕ƚĞŶĚŽ
ƉŽƌŽďũĞƚŽĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽĂůƵĚŝĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲKƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĂĚŝĂŶƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƐĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϰ͘ϱϱϯ͕ĚĞϭϱ
de julho de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação:
/ͲŽĂƌƟŐŽϯǑ͗
͞ƌƟŐŽϯǑͲ&ŝĐĂĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽƐƚĂdo na celebração de convênios com os municípios paulistas, tendo por objeto a impleŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞƉƌŽũĞƚŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐŶŽĂƌƟŐŽϮǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ŶĂƐĞƐĐŽůĂƐ
das redes públicas municipais, de forma integrada à rede pública estadual de ensino.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲKƐĐŽŶǀġŶŝŽƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĚĞǀĞƌĆŽŽďĞĚĞĐĞƌĂŽĐŽŶƟĚŽŶŽƐŶĞǆŽƐ/Ğ//ĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͘͘͟;EZͿ
//ͲŽĂƌƟŐŽϰǑ͗
͞ƌƟŐŽϰǑͲŝŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂĐĂĚĂĐŽŶǀġŶŝŽĚĞǀĞƌĄ
incluir parecer da Consultoria Jurídica que serve à Secretaria da Educação e observar,
no que couber, o disposto no Decreto nº 52.479, de 14 de dezembro de 2007, e no
Decreto nº 59.215, de 21 de maio de 2013.”. (NR)
ƌƟŐŽϮǑͲƉĂƌƟƌĚĞϮϬϭϱ͕ĂĂĚĞƐĆŽĚŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĂŽƐĐŽŶǀġŶŝŽƐĚĞ
que trata o Decreto nº 54.553, de 15 de julho de 2009, deverá se dar até o dia 30 de
setembro.
ƌƟŐŽϯǑͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƌĞǀŽŐĂdas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 55.145, de 10 de dezembro
de 2009.
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Palácio dos Bandeirantes, 29 de novembro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 29 de novembro de 2013.
______

NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůăƉĄŐ͘ϮϱĚŽǀŽů͘ϭϱ͖
Lei nº 8.666/93 à pág. 36 do vol. 20/21.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 6.544/89 à pág. 154 do vol. XXVIII;
Decreto nº 54.553/09 à pág. 67 do vol. LXVIII;
Decreto nº 59.215/13 à pág. 78 do vol. LXXV;
Resolução SE nº 86/07 à pág. 194 do vol. LXIV.

ANEXO I
ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĂƌƟŐŽϯǑĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϰ͘ϱϱϯ͕ĚĞϭϱĚĞũƵůŚŽ
ĚĞϮϬϬϵ͕ĐŽŵĂƌĞĚĂĕĆŽĚĂĚĂƉĞůŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϵ͘ϴϲϯ͕ĚĞϮϵĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯ
Convênio que celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da Se͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽ
cretaria da Educação, e o Município de
Programa “Ler e Escrever” na rede pública municipal de Ensino
O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, neste ato representada por seu Titular, Senhor(a)
, nos termos da
autorização constante do Decreto nº
, de
de
de
, doravante designada SECRETARIA, e o Município de
, neste
ato representado pelo(a) Prefeito(a), Senhor(a)
, R.G.
, CPF
, devidamente autorizado pela Lei municipal nº
, de
de
de
, doravante denominado MUNICÍPIO, celebram o presente
convênio, sujeito às normas da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei
estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, no que couber, em conformidade com
as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto
O presente convênio tem por objeto a implementação do programa “Ler
e Escrever”, de que trata a Resolução SE nº 86, de 19 de dezembro de 2007, compreĞŶĚĞŶĚŽĂĕƁĞƐĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞĐŽŶƚĞƷĚŽ
ĚŝĚĄƟĐŽ ƉĂƌĂ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ Ğ ĂůƵŶŽƐ͕ ŶĂƐ ĞƐĐŽůĂƐ ĚĂ ƌĞĚĞ ƉƷďůŝĐĂ ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
integrada à rede pública estadual de ensino, de acordo com o Plano de Trabalho, que
integra o presente instrumento como Anexo.
§ 1º - O Secretário da Educação, amparado em manifestação fundamenƚĂĚĂĚĂĄƌĞĂƚĠĐŶŝĐĂĚĂWĂƐƚĂ͕ƉŽĚĞƌĄĂƵƚŽƌŝǌĂƌŵŽĚŝĮĐĂĕƁĞƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞŽWůĂŶŽ
de Trabalho a que se refere o “caput”, para sua melhor adequação técnica, vedada a
alteração do objeto do ajuste.
§ 2º - As alterações a que se refere o parágrafo anterior serão formalizadas mediante lavratura de termo de aditamento.
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Α ϯǑ Ͳ &ŝĐĂ ĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞ ĚĞŶƵŶĐŝĂĚŽ Ž ĐŽŶǀġŶŝŽ ĚŽ WƌŽĐĞƐƐŽ ŶǑ
ĂƉĂƌƟƌĚĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚĞƐƚĞ͘
CLÁUSULA SEGUNDA
Da Execução
^ZdZ/ĞŽDhE/1W/K͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ŝŶĚŝĐĂŵƐĞƵƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĞŶĐĂƌƌĞŐĂĚŽƐĚĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĞĮƐĐĂůŝǌĂƌĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽĂũƵƐƚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞůĞŶcados a seguir:
I - pela SECRETARIA, como Gestor(a) Técnico(a), Sr (a)
R.G.
;
II - pelo MUNICIPIO, como Coordenador(a) , Sr (a)
, R.G.
.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲKƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƐƵďƐƟƚƵşĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƉƌĠǀŝĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĞŶƚƌĞŽƐƉĂƌơĐŝƉĞƐ͘
CLÁUSULA TERCEIRA
ĂƐƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚŽƐWĂƌơĐŝƉĞƐ
atribuições:

WĂƌĂĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀġŶŝŽŽƐƉĂƌơĐŝƉĞƐƚĞƌĆŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ

I - compete à SECRETARIA:
ĂͿŽƌŐĂŶŝǌĂƌĂƐĂĕƁĞƐŽďũĞƟǀĂŶĚŽŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĚŽƉƌŽgrama “Ler e Escrever” na rede municipal de ensino, em conformidade com a Resolução SE nº 86/2007 e demais normas regulamentares incidentes na espécie;
ďͿĚĞƐŝŐŶĂƌƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚŽƉƌŽŐƌĂma “Ler e Escrever” no MUNICÍPIO;
c) prever, em seu orçamento, os recursos necessários ao atendimento
das despesas decorrentes deste convênio sob sua responsabilidade;
d) conduzir as ações contempladas neste instrumento e no Plano de TraďĂůŚŽ͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂWŽůşƟĐĂĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĚŽƐƚĂĚŽ͖
e) receber, conferir e validar o Plano de Trabalho, bem como os demais
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐăĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚŽĐŽŶǀġŶŝŽ͕ĂůĠŵĚĞĂƐƐŝƐƟƌŽDhE/1W/KƋƵĂŶƚŽĂŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐĂŽWƌŽŐƌĂŵĂ͖
f) organizar o cronograma das ações de formação do coordenador geral
do programa “Ler e Escrever” no MUNICÍPIO;
ŐͿĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵŽDhE/1W/K͕ĞƐƉĂĕŽƐĐŽŵĂĮŶĂůŝĚĂde de promover os encontros de formação do coordenador geral;
h) responsabilizar-se pela reprodução e entrega dos materiais pedagógiĐŽƐƌĞůĂƟǀŽƐĂŽƉƌŽŐƌĂŵĂ͞>ĞƌĞƐĐƌĞǀĞƌ͕͟ƋƵĞĐŽŶƐƚĂŵĚŽƵƌƌşĐƵůŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ
de São Paulo, respeitada a integridade da obra, em local indicado pelo MUNICÍPIO;
i) adotar as providências necessárias à preservação dos créditos de diretos autorais, em conformidade com a Lei federal nº 9.620, de 19 de fevereiro de 1998;
II - compete ao MUNICÍPIO:
a) observar as diretrizes do programa “Ler e Escrever”, referentes à imƉůĂŶƚĂĕĆŽĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^
nº 86/2007 e demais normas regulamentares incidentes na espécie;
b) indicar um coordenador geral que será o responsável pelas ações do
ƉƌŽŐƌĂŵĂ͞>ĞƌĞƐĐƌĞǀĞƌ͟ŶŽDhE/1W/KĞƋƵĞƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƚĞŶŚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽ
da formação do “Programa Letra e Vida”;
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c) reservar em seu orçamento os recursos necessários ao atendimento
das despesas decorrentes deste convênio sob sua responsabilidade;
d) elaborar o plano de implantação do programa “Ler e Escrever” nas
escolas da rede pública municipal, em colaboração com os representantes locais da
SECRETARIA;
ĞͿŽƌŐĂŶŝǌĂƌŚŽƌĄƌŝŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĐŽůĞƟǀŽƉĂƌĂƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ
e formação dos professores envolvidos no programa “Ler e Escrever”, sob a supervisão
de um coordenador pedagógico ou função equivalente;
ĨͿ ƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌ Ž ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƐĞƵƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ ŶĂ
ĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽŽďũĞƚŽĚŽĐŽŶǀġŶŝŽ͕ƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĂƐĂĕƁĞƐĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƐ
pela SECRETARIA;
ŐͿĚŝƐƚƌŝďƵŝƌŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐƌĞůĂƟǀŽƐĂŽƉƌŽŐƌĂŵĂ͞>ĞƌĞƐĐƌĞver” para os professores e alunos das escolas da rede pública municipal, proporcionanĚŽƐƵĂƵƟůŝǌĂĕĆŽ͕ŶĆŽĐĂďĞŶĚŽĚĞǀŽůƵĕĆŽĚŽƐŵĞƐŵŽƐă^ZdZ/͖
h) promover o acompanhamento e avaliação bimestral da aprendizagem
ĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ĐŽŵĂĮŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĂůĐĂŶĕĂƌĂƐŵĞƚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐŶŽWůĂŶŽĚĞdƌĂďĂůŚŽƋƵĞ
integra o presente instrumento.
CLÁUSULA QUARTA
Dos Recursos Financeiros
KƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀġŶŝŽŶĆŽĐŽŶƚĞŵƉůĂƌĞƉĂƐƐĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞŶƚƌĞŽƐƉĂƌơĐŝƉĞƐ͕ĐŽƌƌĞŶĚŽĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐăĐŽŶƚĂĚŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐ͕ĞŵĐŽŶĨŽƌmidade com as atribuições previstas no Plano de Trabalho.
CLÁUSULA QUINTA
Do Prazo de Vigência
O prazo de vigência do presente convênio é de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta)
ŵĞƐĞƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƚĞƌŵŽĚĞĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽĂƐĞƌĮƌŵĂĚŽƉĞůŽdŝƚƵůĂƌĚĂ^ZdZ/͘
CLÁUSULA SEXTA
Da Denúncia e da Rescisão
I - O presente convênio poderá ser denunciado, por escrito, até 120 (cento e vinte) dias anteriores ao início do exercício, e rescindido por infração legal ou descumprimento de obrigações assumidas;
II - A denúncia do convênio somente operará seus efeitos no exercício
ƐĞŐƵŝŶƚĞ͕ĮĐĂŶĚŽŽƐƉĂƌơĐŝƉĞƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƐƐƵŵŝĚĂƐŶĂƋƵĞůĞĞǆĞƌcício;
III - Em caso de denúncia do convênio, o material deverá obrigatoriamente ser entregue às escolas da rede pública municipal, não cabendo devolução dos
mesmos à SECRETARIA.
>h^h>^d/D
Da Divulgação
Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente convênio deverá
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ƐĞƌŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝŐŶĂĚĂĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƉŽƌƐƵĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ŽďĞĚĞĐŝĚŽƐŽƐƉĂĚƌƁĞƐĞƐƟƉƵůĂĚŽƐƉĞůĂ^ZdZ/͕ĮĐĂŶĚŽǀĞĚĂĚĂĂ
ƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞŶŽŵĞƐ͕ƐşŵďŽůŽƐŽƵŝŵĂŐĞŶƐƋƵĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞŵƉƌŽŵŽĕĆŽƉĞƐƐŽĂůĚĞĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐŽƵƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽΑϭǑĚŽĂƌƟŐŽϯϳ͕ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂů͘
ΑϭǑͲEŽƚĂƐƉƵďůŝĐŝƚĄƌŝĂƐŽƵĂŶƷŶĐŝŽƐƌĞůĂƟǀŽƐĂŽƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀġŶŝŽŶĆŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĞŵŝƟdos sem que a sua forma e o seu teor tenham sido previamente aprovados pela SECRETARIA.
ΑϮǑͲKƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐ͕ĂĚĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽĞŽůŽŐŽƟƉŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂ͞>ĞƌĞƐĐƌĞǀĞƌ͟ƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƵƟůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽDhE/1W/KĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝŐġŶĐŝĂĚŽĐŽŶǀġŶŝŽ͘
CLÁUSULA OITAVA
Do Foro
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir eventuais questões
ŽƌŝƵŶĚĂƐ ĚĂ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚĞƐƚĞ ĐŽŶǀġŶŝŽ͕ ĂƉſƐ ĞƐŐŽƚĂĚĂƐ ĂƐ ŝŶƐƚąŶĐŝĂƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͘
͕ ƉŽƌ ĞƐƚĂƌĞŵ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ͕ ĂƐƐŝŶĂŵ ŽƐ ƉĂƌơĐŝƉĞƐ Ž ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƚĞƌŵŽ Ğŵ Ϯ ;ĚƵĂƐͿ
vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo subscritas.
São Paulo,
de
de
.
SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO

PREFEITO(A) MUNICIPAL DE

Testemunhas:
1.______________________

2. _____________________

Nome:
R.G.:
CPF:

Nome:
R.G.:
CPF:

ANEXO II
ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĂƌƟŐŽϯǑĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϰ͘ϱϱϯ͕ĚĞϭϱĚĞũƵůŚŽĚĞ
ϮϬϬϵ͕ĐŽŵĂƌĞĚĂĕĆŽĚĂĚĂƉĞůŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϵ͘ϴϲϯ͕ĚĞϮϵĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯ
Convênio que celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação, e o Município de
͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽWƌŽŐƌĂma “São Paulo Faz Escola” na rede pública municipal de ensino
O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, neste ato representada por seu Titular, Senhor(a)
, nos termos da autorização constante do Decreto nº
de
de
de
, doravante designada SECRETARIA, e o Município de
, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a),
Senhor(a)
, R.G.
, CPF
, devidamente autorizado pela Lei municipal nº
, de
de
de
, doravante denominado MUNICÍPIO,
celebram o presente convênio, sujeito às normas da Lei federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, no que couber,
em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto
O presente convênio tem por objeto a implementação do programa “São
WĂƵůŽ&ĂǌƐĐŽůĂ͕͟ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽĂĕƁĞƐĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ
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ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞĐŽŶƚĞƷĚŽĚŝĚĄƟĐŽƉĂƌĂƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĞĂůƵŶŽƐ͕ŶĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĂƌĞĚĞƉƷďůŝĐĂ
municipal, de forma integrada à rede pública estadual de ensino, de acordo com o Plano de Trabalho que integra o presente instrumento como Anexo.
§ 1º - O Secretário da Educação, amparado em manifestação fundamenƚĂĚĂĚĂĄƌĞĂƚĠĐŶŝĐĂĚĂWĂƐƚĂ͕ƉŽĚĞƌĄĂƵƚŽƌŝǌĂƌŵŽĚŝĮĐĂĕƁĞƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞŽWůĂŶŽ
de Trabalho a que se refere o “caput”, para sua melhor adequação técnica, vedada a
alteração do objeto do ajuste.
§ 2º - As alterações a que se refere o parágrafo anterior serão formalizadas mediante lavratura de termo de aditamento.
Α ϯǑ Ͳ &ŝĐĂ ĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞ ĚĞŶƵŶĐŝĂĚŽ Ž ĐŽŶǀġŶŝŽ ĚŽ WƌŽĐĞƐƐŽ ŶǑ
ĂƉĂƌƟƌĚĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚĞƐƚĞ͘
CLÁUSULA SEGUNDA
Da Execução
^ZdZ/ĞŽDhE/1W/KŝŶĚŝĐĂŵ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞƵƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĞŶĐĂƌƌĞŐĂĚŽƐĚĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĞĮƐĐĂůŝǌĂƌĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽĂũƵƐƚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞůĞŶcados a seguir:
I - pela SECRETARIA, como Gestor(a) Técnico (a), Sr (a)
,
R.G.
;
II - pelo MUNICIPIO, como Coordenador(a) , Sr (a)
,
R.G.
.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲKƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƐƵďƐƟƚƵşĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƉƌĠǀŝĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĞŶƚƌĞŽƐƉĂƌơĐŝƉĞƐ͘
CLÁUSULA TERCEIRA
ĂƐƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚŽƐWĂƌơĐŝƉĞƐ
atribuições:

WĂƌĂĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀġŶŝŽŽƐƉĂƌơĐŝƉĞƐƚĞƌĆŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ

I - compete à SECRETARIA:
ĂͿŽƌŐĂŶŝǌĂƌĂƐĂĕƁĞƐŽďũĞƟǀĂŶĚŽĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂ͞^ĆŽWĂƵůŽ
Faz Escola” na rede municipal de ensino;
ďͿĚĞƐŝŐŶĂƌƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚŽƉƌŽŐƌĂma “São Paulo Faz Escola” no MUNICÍPIO;
c) prever, em seu orçamento, os recursos necessários ao atendimento
das despesas decorrentes deste convênio sob sua responsabilidade;
d) conduzir as ações contempladas neste instrumento e no Plano de TraďĂůŚŽ͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂWŽůşƟĐĂĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĚŽƐƚĂĚŽ͖
e) receber, conferir e validar o Plano de Trabalho, bem como os demais
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐăĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚŽĐŽŶǀġŶŝŽ͕ĂůĠŵĚĞĂƐƐŝƐƟƌŽDhE/1W/KƋƵĂŶƚŽĂŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐĂŽWƌŽŐƌĂŵĂ͖
f) organizar o cronograma das ações de formação do coordenador geral
do programa “São Paulo Faz Escola” no MUNICÍPIO;
ŐͿĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵŽDhE/1W/K͕ĞƐƉĂĕŽƐĐŽŵĂĮŶĂůŝĚĂde de promover os encontros de formação do coordenador geral;
h) responsabilizar-se pela reprodução e entrega dos materiais pedagógicos
ƌĞůĂƟǀŽƐĂŽƉƌŽŐƌĂŵĂ͞^ĆŽWĂƵůŽ&ĂǌƐĐŽůĂ͕͟ƋƵĞĐŽŶƐƚĂŵĚŽƵƌƌşĐƵůŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ
de São Paulo, respeitada a integridade da obra, em local indicado pelo MUNICÍPIO;
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i) adotar as providências necessárias à preservação dos créditos de diretos autorais, em conformidade com a Lei federal nº 9.620, de 19 de fevereiro de 1998;
II - compete ao MUNICÍPIO:
a) indicar um coordenador geral que será o responsável pelas ações do
programa “São Paulo Faz Escola” no MUNICÍPIO;
b) reservar em seu orçamento os recursos necessários ao atendimento
das despesas decorrentes deste convênio sob sua responsabilidade;
c) elaborar o plano de implantação do programa “São Paulo Faz Escola”
nas escolas da rede pública municipal, em colaboração com os representantes locais
da SECRETARIA;
ĚͿŽƌŐĂŶŝǌĂƌŚŽƌĄƌŝŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĐŽůĞƟǀŽƉĂƌĂƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ
e formação dos professores envolvidos no programa “São Paulo Faz Escola”, sob a supervisão de um coordenador pedagógico ou função equivalente;
ĞͿ ƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌ Ž ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƐĞƵƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ ŶĂ
ĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽŽďũĞƚŽĚŽĐŽŶǀġŶŝŽ͕ƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĂƐĂĕƁĞƐĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƐ
pela SECRETARIA;
ĨͿĚŝƐƚƌŝďƵŝƌŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐƌĞůĂƟǀŽƐĂŽƉƌŽŐƌĂŵĂ͞^ĆŽWĂƵůŽ
Faz Escola” para os professores e alunos das escolas da rede pública municipal, proporĐŝŽŶĂŶĚŽƐƵĂƵƟůŝǌĂĕĆŽ͕ŶĆŽĐĂďĞŶĚŽĚĞǀŽůƵĕĆŽĚŽƐŵĞƐŵŽƐă^ZdZ/͘
CLÁUSULA QUARTA
Dos Recursos Financeiros
KƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀġŶŝŽŶĆŽĐŽŶƚĞŵƉůĂƌĞƉĂƐƐĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞŶƚƌĞŽƐƉĂƌơĐŝƉĞƐ͕ĐŽƌƌĞŶĚŽĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐăĐŽŶƚĂĚŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐ͕ĞŵĐŽŶĨŽƌmidade com as atribuições previstas no Plano de Trabalho.
CLÁUSULA QUINTA
Do Prazo de Vigência
O prazo de vigência do presente convênio é de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta)
ŵĞƐĞƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƚĞƌŵŽĚĞĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽĂƐĞƌĮƌŵĂĚŽƉĞůŽdŝƚƵůĂƌĚĂ^ZdZ/͘
CLÁUSULA SEXTA
Da Denúncia e da Rescisão
I - O presente convênio poderá ser denunciado, por escrito, até 120 (cento e vinte) dias anteriores ao início do exercício, e rescindido por infração legal ou descumprimento de obrigações assumidas;
II - A denúncia do convênio somente operará seus efeitos no exercício seŐƵŝŶƚĞ͕ĮĐĂŶĚŽŽƐƉĂƌơĐŝƉĞƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƐƐƵŵŝĚĂƐŶĂƋƵĞůĞĞǆĞƌĐşĐŝŽ͖
III - Em caso de denúncia do convênio, o material deverá obrigatoriamente ser entregue às escolas da rede pública municipal, não cabendo devolução dos
mesmos à SECRETARIA.
>h^h>^d/D
Da Divulgação
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Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente
ĐŽŶǀġŶŝŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝŐŶĂĚĂĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƉŽƌƐƵĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ŽďĞĚĞĐŝĚŽƐŽƐƉĂĚƌƁĞƐĞƐƟƉƵůĂĚŽƐƉĞůĂ^ZdZ/͕ĮĐĂŶĚŽǀĞĚĂĚĂĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞŶŽŵĞƐ͕ƐşŵďŽůŽƐŽƵŝŵĂŐĞŶƐƋƵĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞŵƉƌŽŵŽĕĆŽƉĞƐƐŽĂůĚĞĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐŽƵƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽΑϭǑĚŽĂƌƟŐŽϯϳ͕
ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂů͘
ΑϭǑͲEŽƚĂƐƉƵďůŝĐŝƚĄƌŝĂƐŽƵĂŶƷŶĐŝŽƐƌĞůĂƟǀŽƐĂŽƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀġŶŝŽŶĆŽ
ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĞŵŝƟĚŽƐƐĞŵƋƵĞĂƐƵĂĨŽƌŵĂĞŽƐĞƵƚĞŽƌƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂƉƌŽvados pela SECRETARIA.
ΑϮǑͲKƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐ͕ĂĚĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽĞŽůŽŐŽƟƉŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂ͞^ĆŽWĂƵůŽ&ĂǌƐĐŽůĂ͟ƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƵƟůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽDhE/1W/KĚƵƌĂŶƚĞĂ
vigência do convênio.
CLÁUSULA OITAVA
Do Foro
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir eventuais questões
ŽƌŝƵŶĚĂƐ ĚĂ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚĞƐƚĞ ĐŽŶǀġŶŝŽ͕ ĂƉſƐ ĞƐŐŽƚĂĚĂƐ ĂƐ ŝŶƐƚąŶĐŝĂƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͘
͕ ƉŽƌ ĞƐƚĂƌĞŵ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ͕ ĂƐƐŝŶĂŵ ŽƐ ƉĂƌơĐŝƉĞƐ Ž ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƚĞƌŵŽ Ğŵ Ϯ ;ĚƵĂƐͿ
vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo subscritas.
São Paulo,
de
de
.
SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO

PREFEITO(A) MUNICIPAL DE

Testemunhas:
1.______________________

2. _____________________

Nome:
R.G.:
CPF:

Nome:
R.G.:
CPF:
ZdKEǑϱϵ͘ϴϲϴ͕ϯDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚĞĐŽŶǀġŶŝŽƐƋƵĞĞƐƉĞĐŝĮĐĂ

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲƚĠϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯ͕ĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚĞĐŽŶǀġŶŝŽƐ͕ĐŽŵ
autorização governamental mediante decreto estabelecendo o instrumento-padrão
ĚĂƐĂǀĞŶĕĂƐĞĞƐƟƉƵůĂŶĚŽĂƐĚĞŵĂŝƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉĂƌĂƐƵĂĨŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĮĐĂĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂ͕
em caráter excepcional, da exigência de prévia apresentação dos documentos a que
ĂůƵĚĞŵŽƐĂƌƟŐŽƐϱǑĞϴǑĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϵ͘Ϯϭϱ͕ĚĞϮϭĚĞŵĂŝŽĚĞϮϬϭϯ͘
Parágrafo único - A apresentação dos documentos a que se refere o “caƉƵƚ͟ĚĞǀĞƌĄŽĐŽƌƌĞƌŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϵϬ;ŶŽǀĞŶƚĂͿĚŝĂƐ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂĚĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ
ĚŽĐŽŶǀġŶŝŽ͕ĞĐŽŶƐƟƚƵŝƌĄƌĞƋƵŝƐŝƚŽƉĂƌĂŽƌĞƉĂƐƐĞŝŶŝĐŝĂůĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĂũƵƐƚĞ͘
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ƌƟŐŽϮǑͲWĂƌĂŽƐĮŶƐĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϭǑ͕ŽƐſƌŐĆŽƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂção Direta e as Autarquias farão constar dos correspondentes instrumentos de convênio cláusula suspensiva, com a seguinte redação:
/ͲƋƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĂƌĚĞĐŽŶǀġŶŝŽƐĐŽŵĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞĚŝƌĞŝƚŽƉƌŝǀĂĚŽ͗
“CLÁUSULA SUSPENSIVA
ŽZĞƋƵŝƐŝƚŽƉĂƌĂŽZĞƉĂƐƐĞĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ
K ƌĞƉĂƐƐĞ ŝŶŝĐŝĂů ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ Ă KEsEEd ĮĐĂ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ ă
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĂƌƟŐŽϱǑĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϵ͘Ϯϭϱ͕ĚĞ
21 de maio de 2013.”;
II - quando se tratar de convênios com Municípios do Estado:
“CLÁUSULA SUSPENSIVA
ŽZĞƋƵŝƐŝƚŽƉĂƌĂŽZĞƉĂƐƐĞĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ
KƌĞƉĂƐƐĞŝŶŝĐŝĂůĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂŽDhE/1W/KĮĐĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽăĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŵŽƐĂƌƟŐŽƐϱǑĞϴǑĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϵ͘Ϯϭϱ͕
de 21 de maio de 2013.”.
ƌƟŐŽϯǑͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
Palácio dos Bandeirantes, 3 de dezembro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 3 de dezembro de 2013.
_____

NOTA:
O Decreto nº 59.215/13 encontra-se à pág. 78 do vol. LXXV.

ZdKEǑϱϵ͘ϵϬϬ͕ϲDZKϮϬϭϯ
/ŶƐƟƚƵŝŽWƌŽŐƌĂŵĂƐƚĂĚƵĂůĚĞ/ŶĐůƵƐĆŽ͕ĂůƵƐŝǀŽăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞƉƌĞƚŽƐ͕ƉĂƌĚŽƐĞ
ŝŶĚşŐĞŶĂƐĞŵĐŽŶĐƵƌƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂŝŶƐƟƚƵşĚŽ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŝƌĞƚĂ͕ŝŶĚŝƌĞƚĂĞ
ĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂů͕ŽWƌŽŐƌĂŵĂƐƚĂĚƵĂůĚĞ/ŶĐůƵƐĆŽ͕ĂůƵƐŝǀŽăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞƉƌĞƚŽƐ͕ƉĂƌĚŽƐ
e indígenas em concursos públicos, nos termos do disposto neste decreto.
ΑϭǑͲŽŶƐƟƚƵŝŵĞƚĂĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶdente a 35% (trinta e cinco por cento) no caso de pretos e pardos e a 0,19% (dezenove
ĚĠĐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͕ŶŽĚĞŝŶĚşŐĞŶĂƐ͕ŶŽŶƷŵĞƌŽƚŽƚĂůĚĞƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐĂƟǀŽƐ͘
ΑϮǑͲŵĞƚĂŶƵŵĠƌŝĐĂĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽΑϭǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽƐĞƌĄƌĞǀŝƐĂĚĂ
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periodicamente, por decreto, no prazo de até 5 (cinco) anos, mediante representação
ĚŽ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĂ:ƵƐƟĕĂĞĚĂĞĨĞƐĂĚĂŝĚĂĚĂŶŝĂ͘
ƌƟŐŽϮǑͲKWƌŽŐƌĂŵĂƐƚĂĚƵĂůĚĞ/ŶĐůƵƐĆŽƐĞƌĄŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƉŽƌŵĞŝŽ
das seguintes ações:
I - estabelecimento de sistema de pontuação diferenciada, em favor de
pretos, pardos e indígenas:
ĂͿĞŵĐŽŶĐƵƌƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϯϳ͕ŝŶĐŝƐŽ//͕ĚĂŽŶƐƟƚƵŝção da República, observado o disposto em lei complementar;
ďͿĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽƐƐĞůĞƟǀŽƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐăĂĚŵŝƐƐĆŽĚĞĞƐƚĂŐŝĄƌŝŽƐ͖
ĐͿĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽƐƐĞůĞƟǀŽƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐăĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞďŽůƐĂƐĚĞĞƐƚƵĚŽĂ
estudantes universitários, no âmbito do Programa Escola da Família, da Secretaria da
ĚƵĐĂĕĆŽ͕ŝŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůŽĞĐƌĞƚŽŶǑϰϴ͘ϳϴϭ͕ĚĞϰĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϬϰ͖
ĚͿĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽƐƐĞůĞƟǀŽƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐăĂĚŵŝƐƐĆŽĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĂĐƵƌƐŽƐ
à distância preparatórios para concursos públicos, no âmbito da Fundação Universidade Virtual do Estado São Paulo - UNIVESP, observado o disposto na Lei nº 14.836, de 20
de julho de 2012;
//ͲƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞƐƚƵĚŽƐĂƟŶĞŶƚĞƐĂŽŝŶŐƌĞƐƐŽ͕ƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŝĚĂĚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĚĞƉƌĞƚŽƐ͕ƉĂƌĚŽƐĞŝŶĚşŐĞŶĂƐŶŽąŵďŝƚŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
direta, indireta e fundacional.
ƌƟŐŽϯǑͲƐƵŶŝĚĂĚĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽĚĞǀĞƌĆŽƉƌŽŵŽǀĞƌ͕ŶŽƐŵĞƐĞƐĚĞĂďƌŝůĞŶŽǀĞŵďƌŽ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐŝĮĐĂƐĚĞĚŝĐĂĚĂƐăƌĞŇĞǆĆŽĚĂŚŝƐƚſƌŝĂĞĐƵůƚƵƌĂŝŶĚşŐĞŶĂƐĞŶĞŐƌĂƐŶŽƌĂƐŝů͘
ƌƟŐŽϰǑͲKƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĂ&ĂǌĞŶĚĂĚŽƐƚĂĚŽũƵŶƚŽăƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
em que esta detenha a maioria do capital votante, bem assim junto às fundações insƟƚƵşĚĂƐŽƵŵĂŶƟĚĂƐƉĞůŽWŽĚĞƌWƷďůŝĐŽ͕ĂĚŽƚĂƌĆŽ͕ŶŽƋƵĞĐŽƵďĞƌ͕ĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐĂŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŵƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐąŵďŝƚŽƐ͘
ƌƟŐŽ ϱǑ Ͳ ŽŵƉĞƚĞ ă ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽ Ğ ĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ
ĚĂWŽůşƟĐĂĚĞĕƁĞƐĮƌŵĂƟǀĂƐƉĂƌĂĨƌŽĚĞĐĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϮǑĚŽĞcreto nº 48.328, de 15 de dezembro de 2003, acompanhar a implementação das ações
previstas no presente decreto.
ƌƟŐŽ ϲǑ Ͳ K ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽͲŚĞĨĞ ĚĂ ĂƐĂ ŝǀŝů Ğ ŽƐ ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽƐ ĚĂ :ƵƐƟĕĂ
e da Defesa da Cidadania, de Gestão Pública e de Desenvolvimento Social editarão,
mediante resolução conjunta, normas complementares visando ao cumprimento do
disposto neste decreto.
ƌƟŐŽϳǑͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
Palácio dos Bandeirantes, 6 de dezembro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 6 de dezembro de 2013.

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
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Decreto nº 48.328/03 à pág. 101 do vol. LVI;
Decreto nº 48.781/04 à pág. 69 do vol. LVIII.

;ΎͿZdKEǑϱϵ͘ϵϱϰ͕ϭϯDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐƋƵĞ
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŝƌĞƚĂ͕ŝŶĚŝƌĞƚĂĞĨƵŶĚĂĐŝŽŶĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕ĞĚĄ
ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
ƌƟŐŽϭǑͲĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŝƌĞƚĂĞĂƵƚĄƌƋƵŝĐĂĚŽƐƚĂĚŽ͕ĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐĞŵƉĂƌĞĐĞƌĞƐĞĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂƐŽƵĐŽŶƐƵůƚŽƌŝĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ĂƋƵĞĂůƵĚĞŵŽƐŝŶĐŝƐŽƐ//Ğ///ĚŽĂƌƟŐŽ
13 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, somente poderá ser formalizada
ŵĞĚŝĂŶƚĞƉƌĠǀŝĂĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĞƐƚĂĚŽŽƵ
do Procurador Geral do Estado, que deverá atestar a necessidade da medida em face:
/ͲĚĂŝŶƐƵĮĐŝġŶĐŝĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐƉĂƌĂĂŵĞƐŵĂĮŶĂůŝĚĂĚĞŶŽąŵbito da pessoa jurídica correspondente;
II - de outras razões de relevante interesse público, devidamente espeĐŝĮĐĂĚĂƐ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĂƋƵĞĂůƵĚĞŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĚĞverá:
ϭ͘ƉƌĞĐĞĚĞƌĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞĞĚŝƚĂůĚĞůŝĐŝƚĂĕĆŽŽƵĚĂũƵƐƟĮĐĂĕĆŽĂƋƵĞ
ĂůƵĚĞŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚŽĂƌƟŐŽϮϲĚĂ>ĞŝĨĞĚĞƌĂůŶǑϴ͘ϲϲϲ͕ĚĞϮϭĚĞũƵŶŚŽĚĞϭϵϵϯ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
o caso;
Ϯ͘ƐĞƌĐŽŵƵŶŝĐĂĚĂ͕ĐŽŵĐſƉŝĂĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĂƚŽ͕ĂŽŽŵŝƚġĚĞYƵĂůŝĚĂĚĞ
da Gestão Pública, de que trata o Decreto nº 51.870, de 5 de junho de 2007;
ϯ͘ŶŽĐĂƐŽĚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐĂƵƚĄƌƋƵŝĐĂƐ͕ƐĞƌŽďũĞƚŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽƉŽƌ
seu dirigente superior ao Titular da Pasta de tutela.
ƌƟŐŽϮǑͲEŽąŵďŝƚŽĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĐƵũĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽĐĂƉŝƚĂůǀŽƚĂŶƚĞƐĞũĂ
ĚĞƟĚĂƉĞůĂ&ĂǌĞŶĚĂĚŽƐƚĂĚŽ͕ďĞŵĂƐƐŝŵŶŽĚĂƐĨƵŶĚĂĕƁĞƐŝŶƐƟƚƵşĚĂƐŽƵŵĂŶƟĚĂƐ
ƉĞůŽWŽĚĞƌWƷďůŝĐŽ͕ĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĂƋƵĞĂůƵĚĞŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚŽĂƌƟŐŽϭǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĚĞƉĞŶĚĞƌĄĚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĚŝƌŝŐĞŶƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ƋƵĞƌĞŵĞƚĞƌĄĐſƉŝĂĂŽdŝƚƵůĂƌ
ĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞƐƚĂĚŽĚĞƚƵƚĞůĂƉĂƌĂĮŶƐĚĞĮƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽ͕ƋƵĂŶƚŽĂĞƐƚĂ͕Ž
ĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽŝƚĞŵϮĚŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽŵĞƐŵŽĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ͘
ƌƟŐŽϯǑͲŽƌƌĞŐĞĚŽƌŝĂ'ĞƌĂůĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŽƌŐĂŶŝǌĂƌĄĞĚŝƐƉŽŶŝďŝlizará, no Portal da Transparência Estadual, criado pelo Decreto nº 57.500, de 8 de noǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϭ͕ĐĂĚĂƐƚƌŽĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĂďƌĂŶŐŝĚŽƐƉĞůŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚŽĂƌƟŐŽ
ϭǑĞŶŽĂƌƟŐŽϮǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ĐĞůĞďƌĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂĚĞƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƚĞƷůƟŵŽ͘

* Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 60.239/14.
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WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲWĂƌĂĮŶƐĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ŽƐſƌŐĆŽƐ
ĞĞŶƟĚĂĚĞƐĂƋƵĞĂůƵĚĞŵŽƐĂƌƟŐŽƐϭǑĞϮǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĚĞǀĞƌĆŽƌĞŵĞƚĞƌĐſƉŝĂĚŽƐ
contratos à Corregedoria Geral da Administração, no prazo de 5 (cinco) dias contados
ĚĂĚĂƚĂĚĞƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĞǆƚƌĂƚŽŶŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͘
ƌƟŐŽϰǑͲKƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĂ&ĂǌĞŶĚĂĚŽƐƚĂĚŽũƵŶƚŽăƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
ĞŵƋƵĞĞƐƚĂĚĞƚĞŶŚĂĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽĐĂƉŝƚĂůǀŽƚĂŶƚĞĞăƐĨƵŶĚĂĕƁĞƐŝŶƐƟƚƵşĚĂƐŽƵŵĂŶƟĚĂƐ ƉĞůŽ WŽĚĞƌ WƷďůŝĐŽ ĂĚŽƚĂƌĆŽ ĂƐ ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ ĐŽŶĚƵĐĞŶƚĞƐ ĂŽ ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚŽ
disposto neste decreto.
ƌƟŐŽϱǑ - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, não se
aplicando a procedimentos de contratação em curso quando já tenha sido publicado:
I - o edital da licitação;
// Ͳ Ă ũƵƐƟĮĐĂĕĆŽ Ă ƋƵĞ ĂůƵĚĞ Ž ͞ĐĂƉƵƚ͟ ĚŽ ĂƌƟŐŽ Ϯϲ ĚĂ >Ğŝ ĨĞĚĞƌĂů ŶǑ
8.666, de 21 de junho de 1993.
͞ŝƐƉŽƐŝĕĆŽdƌĂŶƐŝƚſƌŝĂ
ƌƟŐŽƷŶŝĐŽʹƉůŝĐĂŵͲƐĞŽƐŝŶĐŝƐŽƐ/Ğ//ĚŽĂƌƟŐŽϭǑ͕ŽƐŝƚĞŶƐϮĞϯĚĞ
ƐĞƵƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽ͕ďĞŵĂƐƐŝŵŽƐĂƌƟŐŽƐϮǑĂϰǑ͕ƚŽĚŽƐĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ăƉƌŽƌƌŽŐĂĕĆŽ
de contratos:
I – celebrados até 14 de dezembro de 2013; ou
II – que se encontrem nas situações a que aludem os incisos I ou II do
ĂƌƟŐŽϱǑĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϵ͘ϵϱϰ͕ĚĞϭϯĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯ͘͘͟(NR)
Palácio dos Bandeirantes, 13 de dezembro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 13 de dezembro de 2013.

_____
NOTA:
A Lei nº 8.666/93 encontra-se à pág. 36 do vol. 20/21 da Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 51.870/07 à pág. 255 do vol. LXIII;
Decreto nº 57.500/11 à pág. 222 do vol. LXXII.

ZdKEǑϱϵ͘ϵϱϳ͕ϭϯDZKϮϬϭϯ
ZĞŽƌŐĂŶŝǌĂĞĚĄŶŽǀĂĚĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽĂŽĂŶĐŽĚĞĂƌŐŽƐĞ&ƵŶĕƁĞƐͲƟǀŝĚĂĚĞƐ
ŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŝƌĞƚĂĞƵƚĄƌƋƵŝĐĂĚŽƐƚĂĚŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽ
ĞĐƌĞƚŽŶǑϰϬ͘Ϭϯϵ͕ĚĞϲĚĞĂďƌŝůĚĞϭϵϵϱ͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
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ƌƟŐŽϭǑͲKĂŶĐŽĚĞĂƌŐŽƐĞ&ƵŶĕƁĞƐͲƟǀŝĚĂĚĞƐŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĚĂĚministração Direta e Autárquica do Estado, criado pelo Decreto nº 40.039, de 6 de abril
ĚĞϭϵϵϱ͕ƉĂƐƐĂĂƐĞĚĞŶŽŵŝŶĂƌĂŶĐŽĚĞŽŶƟŶŐĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞĂƌŐŽƐĞŵƉƌĞŐŽƐ
WƷďůŝĐŽƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŝƌĞƚĂĞƵƚĄƌƋƵŝĐĂĚŽƐƚĂĚŽͲW͕ĮĐĂŶĚŽƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ
nos termos deste decreto.
Parágrafo único - O BCEP será gerenciado pela Secretaria de Gestão Pública, por intermédio da Unidade Central de Recursos Humanos - UCRH, nos termos do
Decreto nº 50.881, de 14 de junho de 2006.
ƌƟŐŽϮǑͲKĂŶĐŽĚĞŽŶƟŶŐĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞĂƌŐŽƐĞŵƉƌĞŐŽƐWƷďůŝĐŽƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŝƌĞƚĂĞƵƚĄƌƋƵŝĐĂĚŽƐƚĂĚŽͲWƐĞƌĄĐŽŶƐƟƚƵşĚŽ͕ƉƌĞĐŝƉƵĂmente, de cargos vagos e empregos públicos não preenchidos, considerados excedentes ou desnecessários no âmbito das Secretarias de Estado, da Procuradoria Geral do
Estado e das Autarquias estaduais.
ΑϭǑͲŽŶƐƟƚƵŝĞĨĞŝƚŽĚŽĐŽŶƟŶŐĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĂƋƵĞĂůƵĚĞŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞ
ĂƌƟŐŽĂǀĞĚĂĕĆŽ͕ƐŽďƉĞŶĂĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĚŽƉƌŽǀŝŵĞŶƚŽŽƵƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĚŽƐ
ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĐĂƌŐŽƐĞĞŵƉƌĞŐŽƐ͕ƐĂůǀŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƌĠǀŝĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽ
5º deste decreto.
ΑϮǑͲKĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĂďƌĂŶŐĞĨƵŶĕƁĞƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƐƵjeitas, por força de lei, à disciplina da Consolidação das Leis do Trabalho.
ƌƟŐŽϯǑͲWĂƌĂĮŶƐĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϮǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ĂƐ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐ
ĚĞƐƚĂĚŽ͕ĂWƌŽĐƵƌĂĚŽƌŝĂ'ĞƌĂůĚŽƐƚĂĚŽĞĂƐƵƚĂƌƋƵŝĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐŝĚĞŶƟĮĐĂƌĆŽĞŵ
ƐĞƵƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ YƵĂĚƌŽƐ͕ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĐĂƌŐŽƐ Ğ ĞŵƉƌĞŐŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĞǆĐĞĚĞŶƚĞƐ
ŽƵĚĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐĂƐĞƵĞĮĐĂǌĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘
ΑϭǑͲKƐſƌŐĆŽƐĞĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞǀĞƌĆŽƌĞůĂĐŝŽŶĂƌ͕ĚĞŶƚƌĞŽƐĐĂƌŐŽƐĞĞŵƉƌĞŐŽƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ͞ĐĂƉƵƚ͟ ĚĞƐƚĞ ĂƌƟŐŽ͕ ĂƋƵĞůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĞŵ
vagos ou não preenchidos, expedindo comunicação à Secretaria de Gestão Pública, por
intermédio da Unidade Central de Recursos Humanos - UCRH, até 30 de novembro de
cada ano.
§ 2º - Na hipótese de que cargos vagos ou empregos não preenchidos
ŚĄŵĂŝƐĚĞϱ;ĐŝŶĐŽͿĂŶŽƐŶĆŽƐĞƐƵďƐƵŵĂŵĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĐĂďĞƌĄĂŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽſƌŐĆŽŽƵĞŶƟĚĂĚĞũƵƐƟĮĐĂƌ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ƐƵĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ƉƌĂǌŽ ĮǆĂĚŽ ŶŽ Α ϭǑ ĚĞƐƚĞ ĂƌƟŐŽ͕ ƐŽď ƉĞŶĂ ĚĞ ŝŵĞĚŝĂƚĂ ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ ĂŽ
ĂŶĐŽĚĞŽŶƟŶŐĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞĂƌŐŽƐĞŵƉƌĞŐŽƐWƷďůŝĐŽƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŝƌĞƚĂ
e Autárquica do Estado - BCEP.
ΑϯǑͲŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽΑϮǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞŶcaminhada por intermédio da UCRH, a quem caberá apresentar relatório ao Comitê de
YƵĂůŝĚĂĚĞĚĂ'ĞƐƚĆŽWƷďůŝĐĂͲY'WƉĂƌĂĚĞĐŝƐĆŽĮŶĂůƋƵĂŶƚŽăŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĂŽWŽƵ
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽŶŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐYƵĂĚƌŽƐ͘
§ 4º - Na hipótese de que cargos providos ou empregos preenchidos seũĂŵŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĐĂďĞƌĄĂŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽſƌŐĆŽŽƵ
ĞŶƟĚĂĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌăhZ,͕ƐŝŵƵůƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ƌĞůĂƚſƌŝŽĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂĚŽĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽ
de cada servidor ou empregado, para decisão quanto à viabilidade de realocação e
ĚĞƐƟŶĂĕĆŽ͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͘
§ 5º - Poderão integrar o BCEP cargos providos e empregos preenchidos
pertencentes a Quadros Especiais sob a responsabilidade das Secretarias de Estado.
ƌƟŐŽϰǑͲ&ŝĐĂŵŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐĂŽĂŶĐŽĚĞŽŶƟŶŐĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞĂƌŐŽƐĞ
Empregos Públicos da Administração Direta e Autárquica do Estado - BCEP, na data de
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publicação deste decreto, cargos vagos e empregos não preenchidos desde 31 de dezembro de 2008, pertencentes aos Quadros das Secretarias de Estado, da Procuradoria
Geral do Estado e das Autarquias estaduais.
ΑϭǑͲWĂƌĂŽƐĮŶƐĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĐĂďĞƌĄăhŶŝĚĂĚĞ
Central de Recursos Humanos - UCRH, da Secretaria de Gestão Pública, proceder à
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽ͕ĂƉſƐĐŽŶĮƌŵĂĕĆŽũƵŶƚŽĂŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐſƌŐĆŽƐĞĞŶƟĚĂĚĞƐ͕
no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de publicação deste decreto.
ΑϮǑͲKĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽŶĆŽƐĞĂƉůŝĐĂĂĐĂƌŐŽƐĞĞŵƉƌĞŐŽƐƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞƐĂŽƐYƵĂĚƌŽƐĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐſƌŐĆŽƐĞĞŶƟĚĂĚĞƐ͗
1. Secretaria da Educação;
2. Secretaria da Segurança Pública;
3. Secretaria da Administração Penitenciária;
4. Secretaria da Saúde;
5. Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” - CEETEPS;
6. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo;
7. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo;
8. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”;
9. Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN;
ϭϬ͘/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞƐƐŝƐƚġŶĐŝĂDĠĚŝĐĂĂŽ^ĞƌǀŝĚŽƌWƷďůŝĐŽƐƚĂĚƵĂůͲ/D^PE.
ΑϯǑͲKƐſƌŐĆŽƐĞĞŶƟĚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐŶŽΑϮǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĚĞǀĞƌĆŽ͕ŶŽ
ƉƌĂǌŽĚĞϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĚĂƚĂĚĞƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂƌĐĂƌŐŽƐ
e empregos passíveis de integração ao BCEP, nos termos do disposto no “caput” deste
ĂƌƟŐŽ͕ŽƵũƵƐƟĮĐĂƌ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽŶŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐYƵĂĚƌŽƐ͘
ΑϰǑͲŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽΑϯǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞŶcaminhada por intermédio da UCRH, a quem caberá apresentar relatório ao Comitê de
YƵĂůŝĚĂĚĞĚĂ'ĞƐƚĆŽWƷďůŝĐĂͲY'WƉĂƌĂĚĞĐŝƐĆŽĮŶĂůƋƵĂŶƚŽăŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĂŽWŽƵ
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽŶŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐYƵĂĚƌŽƐ͘
ƌƟŐŽϱǑͲKƉƌŽǀŝŵĞŶƚŽĚĞĐĂƌŐŽƐĞŽƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĚĞĞŵƉƌĞŐŽƐũĄ
ŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐĂŽĂŶĐŽĚĞŽŶƟŶŐĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞĂƌŐŽƐĞŵƉƌĞŐŽƐWƷďůŝĐŽƐĚĂĚŵŝnistração Direta e Autárquica do Estado - BCEP dependerão de prévia aprovação do
Comitê de Qualidade da Gestão Pública - CQGP, podendo ocorrer:
/ͲŶŽƉƌſƉƌŝŽſƌŐĆŽŽƵĞŶƟĚĂĚĞ͖
II - mediante transferência entre Secretarias de Estado ou a Procuradoria
'ĞƌĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĂƌƟŐŽƐϱϰĞϱϱĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭϴϬ͕ĚĞϭϮĚĞ
maio de 1978.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲĂƉƌŽǀĂĕĆŽĂƋƵĞĂůƵĚĞŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽƐĞĚĂƌĄ
ă ǀŝƐƚĂ ĚĞ ũƵƐƟĮĐĂƟǀĂ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂ ĚŽ ƌĞƐƉĞĐƟǀŽ ſƌŐĆŽ ŽƵ ĞŶƟĚĂĚĞ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚĂ Ă
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĂŵĞĚŝĚĂĞĂĐŽŵƉĂƟďŝůŝĚĂĚĞĐŽŵŽYƵĂĚƌŽĚĞWĞƐƐŽĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ͘
ƌƟŐŽϲǑͲĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂĂŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĂƉƌŽǀĞŝƚĂŵĞŶƚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϱǑĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ŽƐĐĂƌŐŽƐĞĞŵƉƌĞŐŽƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌŝŶĚŝĐĂĚŽƐƉĂƌĂĞǆƟŶĕĆŽ͘WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲĂďĞƌĄĂŽ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĞ'ĞƐƚĆŽWƷďůŝĐĂ͕ƉŽƌŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽĚĂ
Unidade Central de Recursos Humanos - UCRH, apresentar, a cada dois anos, contados
ĚĂĚĂƚĂĚĞƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞĞǆƟŶĕĆŽĚĞĐĂƌŐŽƐĞĞŵƉƌĞŐŽƐ͕ŶĂ
ŚŝƉſƚĞƐĞĂƋƵĞĂůƵĚĞŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͘
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ƌƟŐŽ ϳǑ Ͳ &ŝĐĂŵ ĞǆƟŶƚŽƐ ŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĐĂƌŐŽƐ͕ ƐĞŶĚŽ ŽƐ ǀĂŐŽƐ ŶĂ
ĚĂƚĂ ĚĂ ƉƵďůŝĐĂĕĆŽ ĚĞƐƚĞ ĚĞĐƌĞƚŽ͕ Ğ ŽƐ ŽĐƵƉĂĚŽƐ͕ ŶĂƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ ǀĂĐąŶĐŝĂƐ͗
I - Carcereiro (SQC-III), do Quadro da Secretaria da Segurança Pública;
II - Agente de Serviços Escolares (SQC-III), do Quadro de Apoio Escolar, da Secretaria
da Educação.
ƌƟŐŽ ϴǑ Ͳ Ɛ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐ ĚĞ ƐƚĂĚŽ͕ Ă WƌŽĐƵƌĂĚŽƌŝĂ 'ĞƌĂů ĚŽ ƐƚĂĚŽ Ğ
as Autarquias estaduais deverão, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de puďůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽ͕ĐůĂƐƐŝĮĐĂƌƐĞƵƐĐĂƌŐŽƐĞĞŵƉƌĞŐŽƐĚĞĐŽŵĂŶĚŽŶĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲĞĐŽƌƌŝĚŽŽƉƌĂǌŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕
ŽƐĐĂƌŐŽƐĞĞŵƉƌĞŐŽƐŶĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐƐĞƌĆŽĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐĂŽĂŶĐŽ
ĚĞŽŶƟŶŐĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞĂƌŐŽƐĞŵƉƌĞŐŽƐWƷďůŝĐŽƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŝƌĞƚĂĞƵtárquica do Estado - BCEP.
ƌƟŐŽϵǑͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞ'ĞƐƚĆŽWƷďůŝĐĂƉŽĚĞƌĄĞĚŝƚĂƌŶŽƌŵĂƐĐŽŵƉůĞmentares para a execução deste decreto.
ƌƟŐŽϭϬͲƐƚĞĚĞĐƌĞƚŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ĮĐĂŶdo revogado o Decreto nº 40.039, de 6 de abril de 1995.
Palácio dos Bandeirantes, 13 de dezembro de 2013.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 13 de dezembro de 2013.

____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 180/78 à pág. 277 do vol. LXI;
Decreto nº 40.039/95 à pág. 92 do vol. XXXIX.
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- VII RESOLUÇÕES SE

Z^K>hK^EǑϰϱ͕ϭϬ:h>,KϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽǀĂƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƌĞůĂƟǀĂƐĂŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ
ĚĞZĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĐŽůĂƌĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽʹ^Z^WͬϮϬϭϯ
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representaram as Coordenadorias de Gestão de 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 viabiliza, para cada rede de enƐŝŶŽ͕ĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽ^Z^WĞĂƋƵĞůĞƐŽďƟĚŽƐ
por meio de avaliações nacionais, como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica – SAEB e a Prova Brasil;
- os resultados do SARESP, por comporem o IDESP – Índice de DesenvolǀŝŵĞŶƚŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĐŽŶƐƟƚƵĞŵ͕ƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕
ƵŵŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌĚĞŵĞůŚŽƌŝĂƋƵĂůŝƚĂƟǀĂĚŽĞŶƐŝŶŽŽĨĞƌĞĐŝĚŽ͕
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑʹĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽ^Z^W͕ĂƐĞƌĞĂůŝǌĂƌŶŽƐĚŝĂƐϮϲĞϮϳͲϭϭͲϮϬϭϯ͕
abrangerá, obrigatoriamente, todas as escolas da rede estadual e todos os alunos do
ensino regular, matriculados nos 2ºs, 3ºs, 5ºs, 7ºs e 9ºs anos do ensino fundamental e
nas 3ªs séries do ensino médio, além dos alunos das escolas estaduais não administraĚĂƐƉĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽĞĚĂƐĞƐĐŽůĂƐŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐƋƵĞĂĚĞƌŝƌĞŵ
à avaliação.
§ 1º – Para as escolas em processo de implantação progressiva do Ensino
Fundamental de nove anos, serão avaliados os alunos das 2ªs, 4ªs, 6ªs e 8ªs séries
desse nível de ensino.
ΑϮǑͲKƉƷďůŝĐŽͲĂůǀŽƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĄĚŽ^Z^WϮϬϭϯƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ
com base nos dados do Sistema de Cadastro de Alunos – SE/CIMA/DEINF, atualizados
pelas próprias escolas até o dia 30-8-2013.
ƌƟŐŽϮǑʹYƵĂŶƚŽăƐƌĞĚĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ĂƉĂƌƟĐŝƉĂção das escolas dar-se-á mediante manifestação de interesse, por meio de Formulário
de Adesão e observados o cronograma e os procedimentos constantes do Anexo I que
integra esta resolução.
§ 1º – Tratando-se de rede municipal, conforme disposto no Decreto nº
54.253, de 17-4-2009, alterado pelo Decreto nº 55.864, de 26-5-2010, o Governo do
Estado, assumirá, por meio da Secretaria da Educação, as despesas referentes à aplicação da avaliação, devendo, para tanto, a Prefeitura, observadas as instruções formais
do referido decreto:
1 – assinar:
a) convênio com a Secretaria da Educação, quando a adesão do municíƉŝŽĂŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞǀĂůŝĂĕĆŽǀŝĞƌĂƐĞĞĨĞƟǀĂƌĂƉĂƌƟƌĚĞϮϬϭϯ͖
b) termo de aditamento aos convênios com a Secretaria da Educação de
^ĆŽWĂƵůŽ͕ĐĞůĞďƌĂĚŽƐĞŵĂŶŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĚĞŶƚƌŽĚŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƉƌĂǌŽƐĚĞ
vigência, como exigência decorrente da adesão do município, ao sistema de avaliação,
em 2013;
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Ϯ ʹ ŐĂƌĂŶƟƌ Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĞƐĐŽůĂƌĞƐ ĚŽ ŵƵŶŝĐşpio que oferecem ensino fundamental e/ou médio regular nos anos/séries que serão
avaliados(as).
ΑϮǑʹEĂƌĞĚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ĞŵĂƚĞŶĕĆŽăĞůŝďĞƌĂĕĆŽŶǑϴϰͬϮϬϬϵĞ
ƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽƐŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞŽƐƉƌĂǌŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶĂƉƌĞƐĞŶƚĞZĞƐŽůƵĕĆŽ͕ĂĞŶƟĚĂĚĞŵĂŶƚĞŶĞĚŽƌĂĚĂĞƐĐŽůĂ͕ŶĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚŽŶƷŵĞƌŽĚĞĂůƵŶŽƐƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĆŽ
ĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĂǀĂůŝĂƚſƌŝŽ͕ĂƐƐƵŵŝƌĄĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĂƐĞƌĮƌŵĂĚŽĐŽŵĂ
ŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽƉƌĞƐƚĂĚŽƌĂĚĞƐĞƌǀŝĕŽ͕ĐƵũŽǀĂůŽƌƐĞƌĄĐĂůĐƵůĂĚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽŶƷŵĞƌŽ
ĚĞĂůƵŶŽƐĂƐĞƌĞŵĂǀĂůŝĂĚŽƐ͕ŵƵůƟƉůŝĐĂĚŽƉĞůŽǀĂůŽƌĚŽĐƵƐƚŽͲĂůƵŶŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ
ao SARESP/2013.
ΑϯǑʹĂĚĞƐĆŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽŝŵƉůŝĐĂĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ
no processo dos alunos de todos os turnos das classes/anos/séries envolvidos, desde
que cada escola possua, no mínimo, 18 (dezoito) alunos por ano/série a serem avaliados.
ƌƟŐŽϯǑͲYƵĂŶƚŽăƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐŶĆŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƐƉĞůĂ^͕ĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĂƌͲƐĞͲĄƉŽƌŵĞŝŽĚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ĞǆĂƌĂĚĂĞŵŽİĐŝŽĚŝƌŝŐŝĚŽ
à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA/SE,
ĂƐƐƵŵŝŶĚŽĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĂƐĞƌĮƌŵĂĚŽĐŽŵĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽƉƌĞƐƚĂĚŽƌĂ
de serviço, cujo valor será calculado de acordo com o número de alunos a serem avaliaĚŽƐ͕ŵƵůƟƉůŝĐĂĚŽƉĞůŽǀĂůŽƌĐƵƐƚŽͲĂůƵŶŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽ^Z^WͬϮϬϭϯ͘
ƌƟŐŽϰǑʹEŽĐĂƐŽĚĂƌĞĚĞĞƐƚĂĚƵĂůĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽ
ŶŽ ĂƌƟŐŽ ϭǑ ĚĞƐƚĂ ƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ Ă ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĞŶǀŽůǀĞƌĄ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ ĂůƵŶŽƐ ĚĂƐ ĐůĂƐƐĞƐ ĚĞ
recuperação 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.
ΑϮǑʹEŽƐĚŝĂƐĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽǀĂƐ͕ĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĞǀĞƌĆŽŐĂƌĂŶƟƌŽ
funcionamento regular das classes de alunos dos anos/séries e modalidades de ensino
que não serão avaliados no SARESP/2013.
ƌƟŐŽϱǑʹKďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐĂŶŽƐͬƐĠƌŝĞƐĞŶşǀĞŝƐĚĞĞŶƐŝŶŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽ
ĂƌƟŐŽϭǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ĂĂǀĂůŝĂĕĆŽǀŝƐĂĂĂĨĞƌŝƌŽĚŽŵşŶŝŽĚĂƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐďĄƐŝĐĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐƉĂƌĂŽƚĠƌŵŝŶŽĚĞĐĂĚĂĂŶŽͬƐĠƌŝĞĞĐŽŶƐŝƐƟƌĄĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞ
provas de:
/ʹ>ŝŶŐƵĂŐĞŶƐ;>şŶŐƵĂWŽƌƚƵŐƵĞƐĂͿĞDĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ĂƚŽĚŽƐŽƐĂůƵŶŽƐĚŽƐ
2ºs, 3ºs, 5ºs, 7ºs e 9ºs anos do ensino fundamental e das 3ªs séries do ensino médio;
//ʹŝġŶĐŝĂƐ,ƵŵĂŶĂƐ;,ŝƐƚſƌŝĂĞ'ĞŽŐƌĂĮĂͿ͕ĂƚŽĚŽƐŽƐĂůƵŶŽƐĚŽƐϳǑƐĞ
9ºs anos do Ensino Fundamental e das 3ªs séries do ensino médio;
III – Redação, numa amostra de turmas de alunos dos 5ºs, 7ºs e 9ºs anos
do ensino fundamental e das 3ªs séries do ensino médio de cada rede de ensino.
ƌƟŐŽ ϲǑ ʹ Ɛ ƉƌŽǀĂƐ ƐĞƌĆŽ ĞůĂďŽƌĂĚĂƐ ƚĞŶĚŽ ƉŽƌ ďĂƐĞ ĂƐ ŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐ
expressas no documento “Matrizes de Referência para a Avaliação”, no qual estão descritas as habilidades, os conteúdos e as competências a serem avaliadas em cada disciƉůŝŶĂĞĞŵĐĂĚĂĂŶŽͬƐĠƌŝĞ͕ĞƚĞƌĆŽĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ͗
I – para os 2ºs e 3ºs anos do ensino fundamental, as questões de LinguaŐĞŶƐ;>şŶŐƵĂWŽƌƚƵŐƵĞƐĂͿĞĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂƐĞƌĆŽƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞŵĞŶƚĞĂďĞƌƚĂƐ͖
II – para os 5ºs, 7ºs e 9ºs anos do ensino fundamental e 3ªs séries do
ĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽ͕ĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐƉĂƌĂĐĂĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĂǀĂůŝĂĚĂƐĞƌĆŽĚĞŵƷůƟƉůĂĞƐĐŽůŚĂ͖
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III – para a Redação serão avaliados os gêneros: carta de leitor, para os
ϱǑƐĂŶŽƐĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͖ŶĂƌƌĂƟǀĂĚĞĂǀĞŶƚƵƌĂ͕ƉĂƌĂŽƐϳǑƐĂŶŽƐĚŽĞŶƐŝŶŽ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĂƌƟŐŽĚĞŽƉŝŶŝĆŽ͕ƉĂƌĂŽƐϵǑƐĂŶŽƐĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƉĂƌĂĂƐϯ
ªs séries do ensino médio.
ΑϭǑʹ^ĞƌĆŽĂƉůŝĐĂĚŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƟƉŽƐĚĞĐĂĚĞƌŶŽƐĚĞƉƌŽǀĂƉĂƌĂĐĂĚĂ
ƵŵĚŽƐĂŶŽƐͬƐĠƌŝĞƐĞƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ͘
§ 2º – Haverá elaboração de provas em escrita braille e de provas com
texto em versão ampliada, por disciplina e por ano/série, conforme a necessidade, para
ĂƚĞŶĚĞƌĂůƵŶŽƐƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂǀŝƐƵĂů͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĚĂĚŽƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽ
Sistema de Cadastro de Alunos – SE/CIMA/DEINF.
ƌƟŐŽϳǑʹWĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽǀĂƐ͕ĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ͗
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 a presente resolução;
III – o tempo de 3 (três) horas para realização da prova pelos alunos,
com permanência obrigatória na sala de, no mínimo, 2 (duas) horas para o primeiro
dia e 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos para o segundo dia da avaliação, observado o
ĂĐƌĠƐĐŝŵŽĚĞϭ;ƵŵĂͿŚŽƌĂƉĂƌĂĂůƵŶŽƐĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂĞƉĂƌĂŽƐĂůƵŶŽƐƋƵĞĨĂƌĆŽĂ
prova de Redação.
ƌƟŐŽϴǑͲƐƉƌŽǀĂƐƐĞƌĆŽĂƉůŝĐĂĚĂƐŶĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ͗
I – Nos 2ºs e 3ºs anos do ensino fundamental, por professores dos 1ºs,
2ºs e 3ºs anos, da própria escola, em turmas diversas daquelas nas quais lecionam;
II – Nos demais anos/séries dos ensinos fundamental e médio, por professores de outras escolas, observado o Plano de Aplicação das Provas, elaborado pelas
Diretorias de Ensino.
§ 1º – Os professores aplicadores das redes estaduais e municipais, de
ƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝŶĐŝƐŽ//ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ƐĞƌĆŽĐŽŶǀŽĐĂĚŽƐƉĞůĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĞĚƵcacionais de competência, mediante ato de convocação que deverá conter a indicação
da unidade escolar em que cada um irá atuar.
ΑϮǑʹEŽĐĂƐŽĚĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĂƐƌĞĚĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĞĚĂƐĞƐĐŽůĂƐ
estaduais não administradas pela SE que não comportem a aplicação do disposto no inĐŝƐŽ//ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĂƐƉƌŽǀĂƐƐĞƌĆŽĂƉůŝĐĂĚĂƐƉŽƌƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĚĂƉƌſƉƌŝĂĞƐĐŽůĂ͕ŽďƐĞƌvando-se, para cada aplicador, que a turma/ano/série seja diferente daquela(s) em que
ele lecione e, preferencialmente, que ministre aulas de disciplina diversa daquela(s)
objeto da avaliação do SARESP.
ƌƟŐŽϵǑʹKƉƌŽĐĞƐƐŽĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽǀĂƐŶĂƐĞƐĐŽůĂƐƐĞƌĄĂĐŽŵƉĂnhado, em cada turno, por:
I – representantes dos pais de alunos ou seus responsáveis, sob a coordenação do diretor da escola;
//ʹĮƐĐĂŝƐĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐƉĞůĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽƉƌĞƐƚĂĚŽƌĂĚĞƐĞƌviço contratada, que terão a responsabilidade de zelar pela licitude e transparência do
ƉƌŽĐĞƐƐŽĂǀĂůŝĂƟǀŽ͘
ƌƟŐŽϭϬʹ^ĆŽƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉĂƌĂĂƚƵĂĕĆŽĐŽŵŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƉůŝĐĂĚŽƌ͗
/ͲƚĞƌǀşŶĐƵůŽĞŵƉƌĞŐĂơĐŝŽŶĂƌĞĚĞĚĞĞŶƐŝŶŽĞŵƋƵĞĂƚƵĂƌĄĞĞƐƚĂƌŶŽ
exercício da docência;
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//ͲƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽƐƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽƐŽĨĞƌĞĐŝĚŽƐƉĞůĂĞƐĐŽůĂͬŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝno 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.
ƌƟŐŽϭϭʹĂďĞƌĄĂŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƉůŝĐĂĚŽƌ͕ĞŵƐƵĂĂƚƵĂĕĆŽŶĂƚƵƌŵĂƋƵĞ
lhe for indicada:
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 permiƟŶĚŽƐĞƵŵĂŶƵƐĞŝŽƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌƉĞƐƐŽĂƋƵĞŶĆŽŽƉƌſƉƌŝŽĂůƵŶŽ͖
///ͲŵĂŶƚĞƌŶĂƐĂůĂ͕ĂƉĂƌƟƌĚŽŝŶşĐŝŽĚĂƉƌŽǀĂ͕ĂƉƌĞƐĞŶĕĂĞǆĐůƵƐŝǀĂĚŽƐ
alunos da turma avaliada, salvo nos casos de comprovada exigência da presença de
ƉĞƐƐŽĂ;ƐͿ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ;ƐͿ ƉĂƌĂ ĨŽƌŶĞĐĞƌ ĂƉŽŝŽ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ Ă ĂůƵŶŽ;ƐͿ ĐŽŵ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ
educacionais especiais.
ƌƟŐŽϭϮʹĂďĞƌĄĂŽĚŝƌĞƚŽƌĚĂĞƐĐŽůĂ͗
I – informar os alunos, a equipe escolar e a comunidade sobre a necessiĚĂĚĞĞĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĚŝƐĐĞŶƚĞƐŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽ^Z^W͖
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;
///ʹĞŶƚƌĞŐĂƌĞƌĞĐĞďĞƌŽƐƋƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽƐĚĞƉĂŝƐĞĚĞĂůƵŶŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ
da avaliação, em período precedente ao da aplicação das provas, seguindo rigorosamente as instruções estabelecidas no SARESP/2013;
IV - 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;
V – assegurar a presença, nos dias das provas, de todos os alunos dos
anos/séries que serão avaliados;
VI – indicar, em consenso com o Conselho de Escola, para cada turno de
ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ϱ;ĐŝŶĐŽͿƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚŽƐƉĂŝƐĚĞĂůƵŶŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ƉĂƌĂŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝŶĐŝƐŽ/ĚŽĂƌƟŐŽϵǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͖
VII - 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;
VIII – 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;
IX – 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;
X – organizar, com antecedência, o processo de aplicação das provas em
ƐƵĂĞƐĐŽůĂ͕ŶĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϴǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͖
y/ʹŶŽƐĚŝĂƐĚĂƐƉƌŽǀĂƐ͕ƌĞĐĞďĞƌŽƐĮƐĐĂŝƐĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝŶĐŝƐŽ
//ĚŽĂƌƟŐŽϵǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ďĞŵĐŽŵŽŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĂƉůŝĐĂĚŽƌĞƐ͕ĞŶĐĂŵŝŶŚĂŶĚŽͲŽƐăƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐƚƵƌŵĂƐĚĞĂůƵŶŽƐĞŵƋƵĞĂƚƵĂƌĆŽ͖

160

y//ͲũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƐĮƐĐĂŝƐĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ĞŵŚŽƌĄƌŝŽĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞĂŽĚĞ
aplicação das provas, em cada turno de aplicação, reiterar, para os professores aplicaĚŽƌĞƐ͕ ĂƐ ŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐ ŶŽƐ ŵĂŶƵĂŝƐ Ğ ŶŽ ǀşĚĞŽ ŝŶƐƚƌƵĐŝŽŶĂů ĚŽ
SARESP;
y///ͲŐĂƌĂŶƟƌ͕ĂƉĂƌƟƌĚŽŝŶşĐŝŽĚĂƐƉƌŽǀĂƐ͕ĞŵĐĂĚĂƐĂůĂĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽ͕Ă
ƉƌĞƐĞŶĕĂĞǆĐůƵƐŝǀĂĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƉůŝĐĂĚŽƌ͕ƐĂůǀŽŶĂƐƐĂůĂƐĞŵƋƵĞƐĞĐŽŵƉƌŽǀĞĂĞǆŝŐġŶĐŝĂĚĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůŽƵƉĞƐƐŽĂĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƉĂƌĂĨŽƌŶĞĐĞƌĂƉŽŝŽ
ĞƐƉĞĐşĮĐŽĂĂůƵŶŽƐĐŽŵŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͖
y/sʹƌĞƟƌĂƌĞĞŶƚƌĞŐĂƌŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞůĂĐƌĂĚŽƐ͕
na Diretoria de Ensino ou nos polos das Secretarias Municipais de Educação, conforme
ŽĐĂƐŽ͕ƐĞŐƵŝŶĚŽƌŝŐŽƌŽƐĂŵĞŶƚĞŽĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƉĂƌĂŽ^RESP/2013;
ysͲŐĂƌĂŶƟƌĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ƐŝŐŝůŽĞŝŶǀŝŽůĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐĐĂĚĞƌŶŽƐĚĞƉƌŽǀĂƐ
ĞĚĂƐĨŽůŚĂƐĚĞƌĞƐƉŽƐƚĂƐ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞƐƵĂƌĞƟƌĂĚĂĞĚƵƌĂŶƚĞĂŐƵĂƌĚĂ͕ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĞ
recolhimento, até a sua devolução;
ys/ͲĂƚĞƐƚĂƌŶŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂĚŽĚŽ^Z^Wʹ^/^͕ĂĂƚƵĂĕĆŽĚŽƐĮƐĐĂŝƐ
ĞĚŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĂƉůŝĐĂĚŽƌĞƐ͕ŶŽƐĚŽŝƐĚŝĂƐĚĂƐƉƌŽǀĂƐ͕ĞƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂŽYƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽ
de Acompanhamento e Controle da Aplicação.
ƌƟŐŽϭϯʹĂďĞƌĄĂŽŝƌŝŐĞŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĚĞŶƐŝŶŽ͗
I – designar 2 (dois) Supervisores de Ensino, para acompanhamento das
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĂǀĂůŝĂƟǀŽ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽƵŵĚĞůĞƐƉĂƌĂƌĞƐƉŽŶĚĞƌƉĞůĂĨƵŶĕĆŽĚĞ
Coordenador de Avaliação do SARESP;
II – zelar pelo cumprimento das normas e orientações referentes ao proĐĞƐƐŽĂǀĂůŝĂƟǀŽ͖
III – divulgar, para os diretores das escolas, as datas e os procedimentos
ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐăĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ƌĞƐƐĂůƚĂŶĚŽĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĞĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ͕ŶŽƐ
dias das provas, de todos os alunos dos anos/séries a serem avaliados;
/sʹŐĂƌĂŶƟƌŽƐŝŐŝůŽĂďƐŽůƵƚŽĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŶƟĚĂƐŶŽƐĐĂĚĞƌŶŽƐĚĞ
provas, determinando a adoção de medidas de segurança nas etapas de acondicionamento, distribuição e recolhimento dos materiais de aplicação;
sʹŝŶĨŽƌŵĂƌĂŽƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐĚĂƐĞƐĐŽůĂƐƐŽďƌĞĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚŽƐĮƐĐĂŝƐĞƐƉĞcialmente contratados, responsáveis por acompanhar a aplicação das provas nas escoůĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽŝŶĐŝƐŽ//ĚŽĂƌƟŐŽϵǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͖
VI – organizar plantão para esclarecimento de dúvidas, na Diretoria de
Ensino, nos dias de aplicação das provas;
s//ʹĐŽŶǀŽĐĂƌ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͕ŽƐƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌĞƐĚĞ
ensino para acompanharem e atestarem a realização do treinamento dos aplicadores
nas escolas de sua responsabilidade;
s///ʹĚĂƌƐƵƉŽƌƚĞĂŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ͕ĞƐĐŽůĂƐƉĂƌƟĐƵůĂres e da rede estadual não administrada pela SE, para supervisionarem todo o procesƐŽĂǀĂůŝĂƟǀŽĞŽƌŝĞŶƚĂƌĞŵƐƵĂƐĞƋƵŝƉĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐŶĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞ
avaliação estabelecidos pela SE;
IX – convocar, conforme Plano de Aplicação das Provas elaborado pela
ŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĞŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͕ŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĂƉůŝĐĂĚŽƌĞƐ
ĚĂƐƉƌŽǀĂƐĚŽƐĂůƵŶŽƐĚĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝŶĐŝƐŽ//ĚŽĂƌƟŐŽϴǑĚĞƐƚĂ
resolução; e
X – decidir sobre casos não previstos na presente resolução.
Parágrafo único – Além dos Supervisores de Ensino, a que se refere o
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ŝŶĐŝƐŽ/ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ŽƐĚĞŵĂŝƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂĞƋƵŝƉĞĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽƚĂŵďĠŵĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐăƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĂǀĂůŝĂƟǀŽ͕ŶŽƋƵĞůŚĞƐ
couber, de acordo com as atribuições inerentes ao cargo.
ƌƟŐŽ ϭϰ ʹ ĂďĞƌĄ ĂŽ ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ ĚĞ ǀĂůŝĂĕĆŽ ĚŽ ^Z^W͕ Ă ƋƵĞ ƐĞ
ƌĞĨĞƌĞŽŝŶĐŝƐŽ/ĚŽĂƌƟŐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĞĂŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞĚƵcação, indicado como Coordenador de Avaliação:
/ʹƉƌŽŵŽǀĞƌƌĞƵŶŝƁĞƐƉĂƌĂƚƌĂŶƐŵŝƟƌŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐĂŽƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐĚĂƐĞƐĐŽůĂƐĞĚĞŵĂŝƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͖
II – organizar e coordenar o recebimento e a distribuição dos materiais
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐăƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƟĚŽƐ ŶŽ
Manual de Orientação;
III – entregar e receber os materiais de aplicação, devidamente lacrados,
na Diretoria de Ensino e no caso das Secretarias Municipais de Educação consideradas
como polo, nos locais por elas indicados, seguindo rigorosamente o cronograma de
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƉĂƌĂŽ^Z^WͬϮϬϭϯ͖
IV – organizar o acompanhamento da aplicação das provas, assegurando,
ŶĞƐƐĞƐĚŝĂƐ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐĞƐĐŽůĂƐ͕ĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĞ
da Secretaria Municipal de Educação;
V – orientar e subsidiar o plantão de dúvidas.
§ 1º – O Coordenador de Avaliação do SARESP da Diretoria de Ensino
elaborará o Plano de Aplicação das Provas, observadas as disposições da presente reƐŽůƵĕĆŽ Ğ ŽƵǀŝĚĂƐ ĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ĞƐĐŽůĂƌĞƐ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕
por intermédio de seus representantes, procedendo à sua divulgação aos diretores das
escolas estaduais da região e aos representantes das demais redes de ensino.
ΑϮǑʹŽŵƉĞƚĞĂŽƐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐĚĞǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕
ŐĂƌĂŶƟƌŽƐŝŐŝůŽĂďƐŽůƵƚŽĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŶƟĚĂƐŶŽƐĐĂĚĞƌŶŽƐĚĞƉƌŽǀĂƐ͕ĂĚŽƚĂŶĚŽ
medidas de segurança nas etapas de acondicionamento, distribuição e recolhimento
dos materiais de aplicação.
ƌƟŐŽϭϱʹƐĂĕƁĞƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐăĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽ^Z^WϮϬϭϯƐĞƌĆŽĞǆĞƌcidas no âmbito da Secretaria da Educação, com base no Decreto nº 59.215/2013,
no Decreto nº 54.253/2009 alterado pelo Decreto nº 55.864/2010, e no Decreto nº
57.141/2011.
Parágrafo único – Para a realização das ações previstas para o SAZ^WͬϮϬϭϯ͕Ă^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽĐŽŶƚĂƌĄĐŽŵŽĂƉŽŝŽƚĠĐŶŝĐŽĞůŽŐşƐƟĐŽĚĂ&ƵŶĚĂção para o Desenvolvimento da Educação – FDE, conforme previsto na Cláusula Terceira
do Convênio constante do Anexo que integra o Decreto nº 54.253/2009, alterado pelo
Decreto nº 55.864/2010.
ƌƟŐŽ ϭϲ ʹ ĂďĞƌĄ ă ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌŝĂ ĚĞ /ŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ DŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ Ğ
Avaliação Educacional - CIMA e à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB
baixar instruções complementares ao disposto na presente resolução.
ƌƟŐŽϭϳʹƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕Įcando revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 72, de
4.7.2012.
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_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 54.253/09 à pág. 141 do vol. LXVII;
Decreto nº 55.864/10 à pág. 93 do vol. LXIX;
Decreto nº 57.141/11 à pág. 116 do vol. LXXII;
Decreto nº 59.215/13 à pág. 78 do vol. LXXV;
Resolução SE nº 72/12 à pág. 77 do vol. LXXIV;
Deliberação CEE nº 84/09 à pág. 232 do vol. LXVII.

ANEXO I
^Z^WϮϬϭϯʹĚĞƐĆŽ
ƟǀŝĚĂĚĞƐ
DƵŶŝĐşƉŝŽƐĞZĞĚĞWĂƌƟĐƵůĂƌͲWƌĞĞŶĐŚĞƌ&ŽƌŵƵůĄƌŝŽĚĞĚĞƐĆŽ͕ŝŶĨŽƌmando os dados solicitados no site da SEE (www.educacao.sp.gov.br),
no link SARESP/2013 – Adesão – Formulário de Adesão
WƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽƉĂƌĂĂďĞƌƚƵƌĂĚĞŽŶǀġŶŝŽͬdĞƌŵŽĚŝƟvo, conforme informações no site da SE, no link SARESP/2013 – Orientações para Adesão das Redes Municipais
ŶǀŝĂƌĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽƉĂƌĂĨŽƌŵĂůŝǌĂƌĂĂďĞƌƚƵƌĂĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƌĞůĂƟǀŽ
ĂŽ ŽŶǀġŶŝŽͬdĞƌŵŽ ĚŝƟǀŽ ƉĂƌĂ Ă ŝƌĞƚŽƌŝĂ ĚĞ ŶƐŝŶŽ ĚĞ ƐƵĂ ƌĞŐŝĆŽ
que, após análise da documentação, enviará a documentação para:
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – Casa Caetano de
Campos - COFI/DECON/Centro de Convênios – SARESP – sala 234, na
Praça da República nº 53, 2º andar – República - CEP: 01045-001 – São
Paulo – SP

ƐƐŝŶĂƌŽŶǀġŶŝŽͬdĞƌŵŽĚŝƟǀŽƌĞůĂƟǀŽĂŽ^Z^WͬϮϬϭϯ

Realizar a digitação e atualização, no Sistema de Cadastro de Alunos do
Estado de São Paulo – SE/CIMA/DEINF, da totalidade das classes e dos
dados de cada aluno a ser Avaliado
WĂƌĂĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐŶĆŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂƐƉĞůĂ^͗ĞŶǀŝĂƌŽİĐŝŽĚŝƌŝgido à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA/SE
WĂƌĂĂƐĞƐĐŽůĂƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ͗ĂƐƐŝŶĂƌĐŽŶƚƌĂƚŽĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵĂŝŶƐƟtuição prestadora de serviço contratada pela SE

Cronograma
De 17 de julho a 5 de agosto
de 2013

Até 20 de agosto de 2013

Convênios: até ϯϬ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ
ĚĞϮϬϭϯ
Aditamento: conforme a data
de assinatura do convênio do
ano anterior
Até 30 de agosto de 2013

ƚĠĮŶĂůĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϯ
ƚĠĮŶĂůĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯ
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ANEXO II
^Z^WͬϮϬϭϯͲĂůĞŶĚĄƌŝŽĚĞWƌŽǀĂƐͲŶƐŝŶŽƐ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞDĠĚŝŽ
ĂƚĂ

26/11

Provas
- Linguagens (Língua Portuguesa)

ŶŽƐͬ^ĠƌŝĞƐ
2º ano EF
3º ano EF/ 2ª série EF
5º ano EF/4ª série EF

- Linguagens (Língua Portuguesa)
- Redação (amostra)
- Linguagens (Língua Portuguesa)
ͲDĂƚĞŵĄƟĐĂ
ͲDĂƚĞŵĄƟĐĂ

27/11
ͲŝġŶĐŝĂƐ,ƵŵĂŶĂƐ;,ŝƐƚſƌŝĂĞ'ĞŽŐƌĂĮĂͿ
- Redação (amostra)

7º ano EF/6ª série EF
9º ano EF/8ª série EF
3ª série EM
2º ano EF
3º ano EF/ 2ª série EF
5º ano EF/4ª série EF
7º ano EF/6ª série EF
9º ano EF/8ª série EF
3ª série EM

ANEXO III
^Z^WͬϮϬϭϯʹdƵƌŶŽƐĚĂƐWƌŽǀĂƐʹŶƐŝŶŽƐ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞDĠĚŝŽ
,ŽƌĄƌŝŽƌĞŐƵůĂƌĚĂƐƚƵƌŵĂƐͬĂŶŽƐͬƐĠƌŝĞƐ
Com início das aulas entre 6h45min e 10h59min
Com início das aulas entre 11h e 16h59min
ŽŵŝŶşĐŝŽĚĂƐĂƵůĂƐĂƉĂƌƟƌĚĂƐϭϳŚ
Turmas de horário integral

dƵƌŶŽĚĞZĞĨĞƌġŶĐŝĂĚĞƉůŝĐĂĕĆŽ
Manhã
Tarde
Noite
Manhã

K ŝŶşĐŝŽ ĚĂƐ ƉƌŽǀĂƐ͕ Ğŵ ĐĂĚĂ ƚƵƌŵĂ͕ ĚĂƌͲƐĞͲĄ ŶŽ ƌĞƐƉĞĐƟǀŽ ŚŽƌĄƌŝŽ ĚĞ
início das aulas.

Z^K>hK^EǑϰϲ͕ϭϲ:h>,KϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĚĞůĞŐĂĕĆŽĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƉĂƌĂĂƵƚŽƌŝǌĂƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĂ
coordenadores e dirigentes regionais de ensino
K^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ĐŽŵĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽŶŽĂƌƟŐŽϴϬ͕ŝŶĐŝƐŽ//͕ĂůşŶĞĂ
“e”, do Decreto 57.141, de 18-7-2011, e à vista do disposto no Decreto nº 52.833, de
ϮϰͲϯͲϮϬϬϴ͕ĂƌƟŐŽϮϯ͕ŝŶĐŝƐŽƐy/yĞyys//͕ZĞƐŽůǀĞ͗
ƌƟŐŽ ϭǑ Ͳ &ŝĐĂ ĚĞůĞŐĂĚĂ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂƌ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
despesas com transporte:
I - ao Coordenador da Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COFI,
as que serão pagas aos Coordenadores da Pasta e aos Dirigentes Regionais de Ensino.
II - ao Chefe de Gabinete, as que serão pagas aos servidores diretamente
subordinados ao Secretário da Educação, exceto os mencionados no inciso anterior.
ƌƟŐŽϮǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ĮĐĂŶdo revogadas as disposições em contrário.
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_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 52.833/08 à pág. 113 do vol. LXV;
Decreto nº 57.141/11 à pág. 116 do vol. LXXII.

Z^K>hK^EǑϰϳ͕ϭϳ:h>,KϮϬϭϯ
ůƚĞƌĂĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂŽŵŝƐƐĆŽWĂƌŝƚĄƌŝĂ͕ŝŶƐƟƚƵşĚĂƉĞůĂ
ZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϲϬ͕ĚĞϯϬͲϴͲϮϬϭϭ
O Secretário da Educação resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲWĂƐƐĂŵĂŝŶƚĞŐƌĂƌĂŽŵŝƐƐĆŽWĂƌŝƚĄƌŝĂ͕ŝŶƐƟƚƵşĚĂƉĞůĂZĞƐŽůƵção SE nº 60, de 30.8.2011:
/ʹ^ŝůǀŝĂŶĚƌĂĚĞĚĂƵŶŚĂ'ĂůůĞƩĂ͕Z'ϱ͘ϰϰϳ͘ϭϯϵ͕ĐŽŵŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
da EFAP - Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São
Paulo – Paulo Renato Costa Souza, na vaga de Vera Lucia Cabral Costa, RG 10.930.272-2;
II – Cleide Bauab Eid Bochixio, RG 4.748.148, como representante da
CGRH - Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, na vaga de Jorge Sagae, RG
9.765.105; e
III – Maria Lucia Lanza, RG 7.702.712-1, como representante da APASE,
na qualidade de suplente, na vaga de Edson Machado, RG 15.973.341-8.
ƌƟŐŽϮǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
____
NOTA:
A Resolução SE nº 60/11 encontra-se à pág. 336 do vol. LXXII.

Z^K>hK^EǑϰϴ͕ϭϳ:h>,KϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĂƐĞƌĞŵĂĚŽƚĂĚŽƐƋƵĂŶĚŽĚĂĨŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕
ŶŽƐſƌŐĆŽƐĐĞŶƚƌĂŝƐĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O Secretário da Educação, considerando:
- as competências e atribuições dos órgãos centrais da Pasta da Educação, decorrentes de sua reorganização pelo Decreto nº 57.141, de 18.7.2011;
ͲŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽĚĂƐƌŽƟŶĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ă ĨŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ Ğ ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĂĚŝƟǀŽƐ͕ ƉĞůŽƐ ſƌŐĆŽƐ ĐĞŶƚƌĂŝƐ ĚĂ
Secretaria da Educação;
- a competência da CISE, por meio do Centro de Processamento de Licitações e Contratos, no que tange a processos licitatórios até a homologação do vencedor
do certame, bem como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade até o despacho de
ƌĂƟĮĐĂĕĆŽ͖
- a competência da COFI, por meio do Centro de Acompanhamento e
ŽŶƚƌŽůĞĚĞŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚĂĞǆĞĐƵĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂĚŽƐ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐĮƌŵĂĚŽƐ͕ĐŽŶƚƌŽůĂŶĚŽĞƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂŶĚŽƌĞǀŝƐƁĞƐ͕ĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ƌĞĂũƵƐƚĞƐ͕ƌĞpactuações, aplicação de multas, rescisão, prorrogações e encerramento dos contratos;
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ͲĂŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂŶŽƌŵĂƟǌĂĕĆŽĚĂƐĂĕƁĞƐĚĞŐĞƐƚĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ŶŽąŵďŝƚŽ
das Coordenadorias e dos demais órgãos da Administração Central;
ͲĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂƌŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽƐƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽƐĞƐŽůŝcitações da Secretaria da Fazenda, bem como a instruções e demais requisições do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, até a implantação da Unidade de Atendimento
aos órgãos de Controle Externo,
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲĂďĞƌĄĂŽƐſƌŐĆŽƐĐĞŶƚƌĂŝƐƉŽƐƚƵůĂŶƚĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐŽƵĚĞĨŽƌnecimento de materiais, por meio de seus ordenadores de despesa, ou por servidores
por eles designados, no âmbito de sua unidade gestora executora, após a devida licitação, formalização da dispensa ou inexigibilidade, providenciar:
I – o encaminhamento do processo à COFI/DECON para análise, com
trânsito direto ao DEFIN para empenho;
//ʹĂĐŽůĞƚĂĚĂƐĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂƐŶŽƚĞƌŵŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĞĂĚŝƟǀŽƐ͖
///ʹĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚŽĞǆƚƌĂƚŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĞĚŽƐƚĞƌŵŽƐĂĚŝƟǀŽƐĞĚĞƌĞĂũƵƐƚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐŶĂ/ŵƉƌĞŶƐĂKĮĐŝĂů͖
IV – o encaminhamento de uma via dos empenhos, do contrato, termo
ĂĚŝƟǀŽĞŽƌĚĞŵĚĞƐĞƌǀŝĕŽͬĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ăĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ͖
V – as cópias de documentos e seu devido encaminhamento, dentro dos
ƉƌĂǌŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͕ĞŵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăƐŶŽƌŵĂƟǌĂĕƁĞƐĚŽdƌŝďƵŶĂůĚĞŽŶƚĂƐĚŽƐƚĂĚŽ
de São Paulo;
s/ʹĂƌĞŵĞƐƐĂĚĞĐſƉŝĂĚŝŐŝƚĂůŝǌĂĚĂĚŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ĚĞĂĚŝƟǀŽƐ
e empenhos ao Departamento de Acompanhamento e Controle de Contratos e Convênios da COFI.
ƌƟŐŽ ϮǑ Ͳ KƐ ŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ĚĞƐŝŐŶĂƌ Ž ŐĞƐƚŽƌ ĚĞ
cada contrato que será responsável pelo acompanhamento de sua execução e pelo
cumprimento de todas as cláusulas contratuais, respondendo por eventuais irregularidades não apontadas oportunamente.
Α ϭǑ ʹ WŽĚĞƌĄ ƚĂŵďĠŵ ƐĞƌ ĚĞƐŝŐŶĂĚŽ ĮƐĐĂů ƉĂƌĂ ĂƵǆŝůŝĂƌ Ž ŐĞƐƚŽƌ ŶĂƐ
ações locais de execução e controle da prestação de serviços ou de recebimento de
materiais, se necessário.
Α ϮǑ Ͳ EŽƐ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ŐĞƐƚŽƌ ĞͬŽƵ ĚŽ ĮƐĐĂů ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ
ĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐĞƵƐƵďƐƟƚƵƚŽƉĂƌĂĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐŽƵŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐ
durante esse período.
ΑϯǑʹKĚĞƐƉĂĐŚŽĚĞĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĚŽ'ĞƐƚŽƌĞ&ŝƐĐĂů͕ŽƵĚĞƐĞƵƐƐƵďƐƟƚƵƚŽƐ͕ƐĞƌĄƉƵďůŝĐĂĚŽŶŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂů͘
ƌƟŐŽϯǑͲŽƐŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐĚĞĚĞƐƉĞƐĂĐĂďĞƌĄƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂŽƐƌĞƋƵĞƌŝmentos e solicitações de informações da Secretaria da Fazenda, bem como, as instruções e demais requisições do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referentes à
sua unidade gestora executora, observando o prazo concedido para resposta.
Parágrafo único – Os ordenadores de despesa poderão, se necessário:
1. solicitar informações a outras áreas da Secretaria da Educação e à
Fundação para o Desenvolvimento da Educação, para a elaboração das respostas aos
ſƌŐĆŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐŶŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͖
2. destacar integrantes de sua equipe para auxiliar no atendimento ao
disposto nesta resolução.
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ƌƟŐŽϰǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
______
NOTA:
O Decreto nº 57.141/11 encontra-se à pág. 116 do vol. LXXII.

Z^K>hK^EǑϰϵ͕ϭϵ:h>,KϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐ
ĚŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂů͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϭϲϰ͕
ĚĞϰĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϮ͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O Secretário da Educação, à vista do disposto na Lei Complementar nº
1.164, de 4 de janeiro de 2012, alterada pela Lei Complementar nº 1.191, de 28 de
dezembro de 2012, bem como no Decreto nº 59.354, de 15 de julho de 2013, e considerando:
- a necessidade de se ampliarem as oportunidades de conclusão da educação básica, de acesso ao ensino superior e ao mundo de trabalho a alunos do ensino
fundamental e médio, mediante a permanência na escola em período integral;
ͲĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽŐƌĂĚĂƟǀĂĚŽĞŶƐŝŶŽŝŶƚĞŐƌĂůŶĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐ͕ĐŽŵportando organização e funcionamento próprios;
- a adesão da comunidade escolar ao programa de ensino integral, por
meio de consulta ao Conselho de Escola,
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲƐĞƐĐŽůĂƐƋƵĞŽĨĞƌĞĐĞŵĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůͲĂŶŽƐĮŶĂŝƐĞͬ
ou ensino médio, que tenham aderido ao Programa Ensino Integral, de que trata a Lei
ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϭϲϰ͕ĚĞϰĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϮ͕ĐƵũŽŽďũĞƟǀŽƉƌĞĐşƉƵŽĠĂĨŽƌŵĂĕĆŽ
de indivíduos autônomos, solidários e competentes, terão organização e funcionamento na conformidade das diretrizes estabelecidas nesta resolução.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲEĂĨŽƌŵĂĕĆŽĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ƐĞƌĆŽ
contemplados conhecimentos, habilidades e valores dirigidos ao pleno desenvolvimento da pessoa humana e a seu preparo para o exercício da cidadania, mediante conteúĚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ͕ŵĠƚŽĚŽĚŝĚĄƟĐŽĞŐĞƐƚĆŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƉƌſƉƌŝŽƐ͘
ƌƟŐŽϮǑͲŐĞƐƚĆŽƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĚĂƐĞƐĐŽůĂƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂ
ŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂůƐĞƌĄŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐ͗
I – Carga Horária Discente – o conjunto de aulas dos diferentes compoŶĞŶƚĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵĂĂƐĞEĂĐŝŽŶĂůŽŵƵŵ͕ĂWĂƌƚĞŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂĞĂƐ
ƟǀŝĚĂĚĞƐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ͖
//ʹĂƌŐĂ,ŽƌĄƌŝĂDƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŽĐĞŶƚĞʹŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞŚŽƌĂƐĞŵĂƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵĂůƵŶŽƐĞĚĞŚŽƌĂƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ͕ĐŽůĞƟǀŽĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ĐƵŵƉƌŝĚŽ
exclusivamente na escola do Programa Ensino Integral, promovendo a integração das
ĄƌĞĂƐĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂĂƐĞEĂĐŝŽŶĂůŽŵƵŵ͕ĚĂWĂƌƚĞŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂĞĚĂƐƟǀŝĚĂdes Complementares;
///ͲĂƌŐĂ,ŽƌĄƌŝĂĚĞ'ĞƐƚĆŽƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂʹŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞŚŽƌĂƐĞŵĂƟvidades de gestão, suporte e eventual atuação pedagógica, exercidas exclusivamente
pelo diretor e vice-diretor na escola do Programa Ensino Integral, conforme plano de
ação estabelecido;
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IV - Projeto de Vida - o documento elaborado pelo aluno, que expressa
ŵĞƚĂƐĞĚĞĮŶĞƉƌĂǌŽƐ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂƐăƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĂƉƟĚƁĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ͕ĐŽŵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂůĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞŵƌĞůĂĕĆŽ
à Escola Estadual do Programa Ensino Integral;
sʹWƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽũƵǀĞŶŝůͲŽƉƌŽĐĞƐƐŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽŶŽƋƵĂůŽĂůƵŶŽĠĞƐƟŵƵůĂĚŽĂĂƚƵĂƌĐƌŝĂƟǀĂ͕ĐŽŶƐƚƌƵƟǀĂĞƐŽůŝĚĂƌŝĂŵĞŶƚĞŶĂƐŽůƵĕĆŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƌĞĂŝƐŶĂ
escola, na comunidade e na vida social;
s/ʹůƵďĞƐũƵǀĞŶŝƐʹŽƐŐƌƵƉŽƐƚĞŵĄƟĐŽƐ͕ĐƌŝĂĚŽƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐƉĞůŽƐ
alunos , com apoio dos professores e da direção da escola;
s//ʹdƵƚŽƌŝĂͲŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĚĄƟĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĚĞƐƟŶĂĚŽĂĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌ͕
ŽƌŝĞŶƚĂƌŽƉƌŽũĞƚŽĚĞǀŝĚĂĚŽĂůƵŶŽ͕ďĞŵĐŽŵŽƉƌŽƉŝĐŝĂƌĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͕ƐĞ
necessário.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹƐĞƐĐŽůĂƐ͕ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ƵƟůŝǌĂrão como instrumentos de gestão os seguintes documentos:
ϭͲWůĂŶŽĚĞĕĆŽʹĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŐĞƐƚĆŽĞƐĐŽůĂƌ͕ĚĞĞůĂďŽƌĂĕĆŽĐŽůĞƟǀĂ͕
coordenado pelo Diretor de Escola da unidade escolar do Programa Ensino Integral,
ĐŽŶƚĞŶĚŽĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ͕ĚĞĮŶŝĕĆŽĚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĞŵĞƚĂƐĂƐĞƌĞŵĂůĐĂŶĕĂĚĂƐ͕ĞƐƚƌĂƚĠgias a serem empregadas e avaliação dos resultados;
2 - Programa de Ação – documento de gestão a ser elaborado por toda
ĂĞƋƵŝƉĞĞƐĐŽůĂƌ͕ĐŽŵŽƐŽďũĞƟǀŽƐ͕ŵĞƚĂƐĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĂƐĞƌĞŵĂƟŶŐŝĚŽƐƉĞůŽƐƐĞƵƐĂůƵŶŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞWůĂŶŽĚĞĕĆŽĞůĂďŽƌĂĚŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĞ
metas estabelecidas pela Secretaria da Educação;
3 - Guias de Aprendizagem - documentos elaborados semestralmente
pelos professores para os alunos, contendo informações acerca dos componentes curƌŝĐƵůĂƌĞƐ͕ŽďũĞƟǀŽƐĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŝĚĄƟĐĂƐ͕ĨŽŶƚĞƐĚĞĐŽŶƐƵůƚĂĞĚĞŵĂŝƐŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐƋƵĞƐĞĮǌĞƌĞŵŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ͖
ϰʹŐĞŶĚĂŝŵĞƐƚƌĂůʹĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞĞůĂďŽƌĂĕĆŽĐŽůĞƟǀĂ͕ƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐtração central e pela escola, com indicação das datas de execução das ações apontadas
nas estratégias do Plano de Ação e nos Programas de Ação das equipes escolares.
ƌƟŐŽϯǑͲŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĚĞǀĞƌĄƐĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂƌŶĂƐĚŝŵĞŶsões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, como eixos integralizadores
dos diferentes conhecimentos, de forma contextualizada e interdisciplinar.
ƌƟŐŽϰǑͲKĐƵƌƌşĐƵůŽŶĂĞƐĐŽůĂĚŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂů͕ƌĞƐƉĞŝƚĂĚĂƐ
as diretrizes e bases da educação nacional, compreenderá as disciplinas estabelecidas
ŶĂƐŵĂƚƌŝǌĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐƉĂƌĂŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůͲĂŶŽƐĮŶĂŝƐĞƉĂƌĂŽ
ensino médio, constantes dos Anexos I e II que integram esta resolução.
Parágrafo único - As matrizes curriculares, a que se refere o caput deste
ĂƌƟŐŽ͕ƐĞƌĆŽŝŵƉůĂŶƚĂĚĂƐĞŵƚŽĚĂƐĂƐƚƵƌŵĂƐĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůͲĂŶŽƐĮŶĂŝƐ͕Ğ
nas do ensino médio, compreendendo disciplinas da base nacional comum, da parte
ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ͘
ƌƟŐŽϱǑͲKĐŽƌƉŽĚŝƐĐĞŶƚĞŶĂĞƐĐŽůĂĚŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂůƐĞƌĄ
formado por adolescentes e jovens que, observados os critérios de acesso e permanência, estabelecidos nos instrumentos legais, atendam às seguintes exigências:
/ʹƉĂƌĂŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůͲĂŶŽƐĮŶĂŝƐ͗ƚĞŶŚĂŵĐŽŶĐůƵşĚŽŽϱǑĂŶŽ
do ensino fundamental;
II – para o ensino médio: tenham concluído o ensino fundamental;
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III - apresentem disponibilidade de tempo para frequência ao ensino fundamental ou médio integral;
/sʹĞůĂďŽƌĞŵ͕ĂŽůŽŶŐŽĚŽĐƵƌƐŽ͕ƐĞƵƌĞƐƉĞĐƟǀŽƉƌŽũĞƚŽĚĞǀŝĚĂ͘
ƌƟŐŽϲǑͲKĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽƐĂůƵŶŽƐƉĂƌĂŵĂƚƌşĐƵůĂĞŵĞƐĐŽůĂĚŽWƌŽgrama Ensino Integral observará a seguinte ordem de prioridade:
I - alunos já matriculados na unidade escolar que irá oferecer o ensino
integral;
II – demais alunos, observadas as diretrizes e procedimentos para atendiŵĞŶƚŽăĚĞŵĂŶĚĂĞƐĐŽůĂƌ͕ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͘
Parágrafo único – Poderão ser recebidos alunos transferidos durante o
ĂŶŽůĞƟǀŽ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĂŶŽͬƐĠƌŝĞ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞƐĞũĂĂƐƐĞŐƵƌĂĚĂƐƵĂĂĚĂƉƚĂĕĆŽăƐĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐĚĂĞƐĐŽůĂĚŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂů͘
ƌƟŐŽϳǑͲĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚŽƐĂůƵŶŽƐĚĂƐĞƐĐŽůĂƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂůŽďũĞƟǀĂĐŽŶƚĞŵƉůĂƌŽĚŝƐĐĞŶƚĞŶƵŵĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ
ŵĂŝƐ ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞ Ğ ŐůŽďĂůŝǌĂĚŽ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ Ă ŝĚĞŶƟĮĐĄͲůŽ ĐŽŵŽ Ƶŵ ũŽǀĞŵ ĂƵƚƀŶŽŵŽ͕
solidário e competente.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹKƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĂƐŵĂƚƌŝǌĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͕ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ
ƉĂƌĂŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůͲĂŶŽƐĮŶĂŝƐĞƉĂƌĂŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽƐĞƌĆŽĂǀĂůŝĂĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞăĂƐĞEĂĐŝŽŶĂůŽŵƵŵĞ>şŶŐƵĂƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂDŽĚĞƌŶĂ͕ă
WĂƌƚĞŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂ;ĐŽŵĞǆĐĞĕĆŽĚĂ>şŶŐƵĂƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂDŽĚĞƌŶĂͿĞăƐƟǀŝĚĂĚĞƐŽŵplementares.
ƌƟŐŽϴǑͲKƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĚĂĂƐĞEĂĐŝŽŶĂůŽŵƵŵĞĂ
>şŶŐƵĂƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂDŽĚĞƌŶĂ͕ƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂĂWĂƌƚĞŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂ͕ƐĞƌĆŽĂǀĂůŝĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞĞƐĞƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂƌĆŽĂĚĞĮŶŝĕĆŽĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽĮŶĂů
do desempenho escolar do aluno, em termos de promoção/retenção, ao término do
ĂŶŽůĞƟǀŽ͘
ƌƟŐŽϵǑʹKƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĚĂWĂƌƚĞŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂ͕ĞǆĐĞƚŽ
>şŶŐƵĂƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂDŽĚĞƌŶĂ͕ƐĞƌĆŽĂǀĂůŝĂĚŽƐŶĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͕ƉŽƌĠŵĂƐŶŽƚĂƐĂƚƌŝďƵşĚĂƐŶĆŽŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĆŽŶĂĚĞĮŶŝĕĆŽĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽĮŶĂůĚŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĞƐĐŽůĂƌĚŽĂůƵŶŽ͕ĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞƉƌŽŵŽĕĆŽͬƌĞƚĞŶĕĆŽ͕ĂŽƚĠƌŵŝŶŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͘
Α ϭǑ Ͳ Ɛ ŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ ůĞƟǀĂƐ͕ ĚĞ ĚƵƌĂĕĆŽ Ğ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ƐĞŵĞƐƚƌĂŝƐ͕ ƚĞƌĆŽ
nota atribuída mediante decisão consensual dos docentes envolvidos, observando-se
ŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽĂůƵŶŽ;ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĞƉŽŶƚƵĂůŝĚĂĚĞĞŵƐƵĂĞŶƚƌĞŐĂͿ͕ĚĞĂƐƐŝĚƵŝĚĂĚĞ͕ĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞĂƟƚƵĚĞ͕ĚŽŵşŶŝŽĚĞ
ĐŽŶƚĞƷĚŽĞƵƐŽƉƌĄƟĐŽĚŽƐƋƵĂƚƌŽƉŝůĂƌĞƐĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽ͘
§ 2º – Para a avaliação, de que trata o parágrafo anterior, deverão ser
ƵƟůŝǌĂĚŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ͗ĮĐŚĂƉĂƌĂƌĞŐŝƐƚƌŽƐƐŽďƌĞŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ
ĚŽĂůƵŶŽ͕ƉŽƌƞſůŝŽƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĕĆŽƉĞůŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͕ƵƐŽĚĞĂŐĞŶĚĂ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘
ΑϯǑͲEŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĐƵƌƌŝĐƵůĂƌWƌĄƟĐĂĚĞŝġŶĐŝĂƐ͕ĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽ͕Ă
análise do desempenho do aluno será incorporada à avaliação das disciplinas de BioůŽŐŝĂ͕&şƐŝĐĂ͕YƵşŵŝĐĂĞDĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ĐŽŵƉŽŶĚŽĂŶŽƚĂďŝŵĞƐƚƌĂů͕ĞŵĐĂĚĂƵŵĂĚĞƐƐĂƐ
disciplinas.
ΑϰǑͲEŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĐƵƌƌŝĐƵůĂƌWƌĄƟĐĂƐǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŝƐ͕ĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůͲĂŶŽƐĮŶĂŝƐ͕ĂĂŶĄůŝƐĞĚŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚŽĂůƵŶŽƐĞƌĄŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂăĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ĚĂƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ ĚĞ ŝġŶĐŝĂƐ  &şƐŝĐĂƐ Ğ ŝŽůſŐŝĐĂƐ Ğ ĚĞ DĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ ĐŽŵƉŽŶĚŽ Ă ŶŽƚĂ
bimestral, em cada uma dessas disciplinas.
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ΑϱǑͲWĂƌĂĮŶƐĚĞƉƌŽŵŽĕĆŽŽƵĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĂŶŽͬƐĠƌŝĞĚŽ
ĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůͲĂŶŽƐĮŶĂŝƐĞĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽ͕ĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĂƉĞŶĂƐĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ
do aluno.
ƌƟŐŽϭϬͲKƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĂƐƟǀŝĚĂĚĞƐŽŵplementares serão avaliados, sem atribuição de notas, devendo a frequência do aluno
ƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƐƟǀŝĚĂĚĞƐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐĚĂƌͲƐĞͲĄ͕
para cada componente curricular, na seguinte conformidade:
ϭͲKƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚĞƐƚƵĚŽ͗ƉŽƌŵĞŝŽĚĞĮĐŚĂĞŵƋƵĞƐĞĂĐŽŵƉĂŶŚĞŵĞ
ƌĞŐŝƐƚƌĞŵŽƐĂǀĂŶĕŽƐĚŽƐĂůƵŶŽƐĞ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ƚĂŵďĠŵƐƵĂƐĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ
registros do processo de autoavaliação;
2 - Projeto de Vida, no ensino médio, e Projeto de Vida: Valores para a
ǀŝĚĂ ĐŝĚĂĚĆ Ğ WƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽ :ƵǀĞŶŝů͕ ŶŽ ĞŶƐŝŶŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů Ͳ ĂŶŽƐ ĮŶĂŝƐ͗ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƉĂƌĞĐĞƌĚĞƐĐƌŝƟǀŽĂƐĞƌĞůĂďŽƌĂĚŽĂŽĮŶĂůĚĞĐĂĚĂƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ǀĞƌƐĂŶĚŽƐŽďƌĞĂƟƚƵĚĞƐ
e ações observáveis, desenvolvidas pelo aluno e fundamentadas na obtenção das competências dos quatro pilares da educação;
3 - Preparação Acadêmica/Mundo do Trabalho, no ensino médio: por
meio de observação do professor, por autoavaliação do aluno e por avaliação em gruƉŽ͕ ĐŽŵ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ Ğŵ ƉŽƌƞſůŝŽƐ͕ ĮĐŚĂƐ ĚĞ ŽďƐĞƌǀĂĕĆŽ Ğ ŽƵƚƌĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ƋƵĞ Ă ĞƐĐŽůĂ
julgar adequadas.
ƌƟŐŽϭϭͲKĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĞƐĐŽůĂƌŶŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĚĂWĂƌƚĞŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂ͕ĞǆĐĞƚŽ>şŶŐƵĂƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂDŽĚĞƌŶĂ͕ĞŶĂƐƟǀŝĚĂĚĞƐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ͕ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶŽƐƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕ƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŶĂĂŶĄůŝƐĞŐůŽďĂů
de cada aluno, a se realizar pelo Conselho de Classe.
ƌƟŐŽϭϮʹWĂƌĂŽƐĂůƵŶŽƐĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽĞŵƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƉƌŽŐƌĞƐƐĆŽ
ƉĂƌĐŝĂů͕ĂĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄŽƌŐĂŶŝǌĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌĄƟĐĂƐƉĂƌĂĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĂƐĐŽŵƉĞƚġŶcias, habilidades e conteúdos referentes ao(s) componente(s) curricular(es), objeto da
ƌĞƚĞŶĕĆŽ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽƚƌĂďĂůŚŽƐĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ƚƌĂďĂůŚŽƐĞŵŐƌƵƉŽĐŽŵĂƟǀŝĚĂĚĞƐŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐĞŽƵƚƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞũƵůŐƵĞŵĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂƐĂŶĂƌĂƐĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ
de aprendizagem apresentadas.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ƐĞƌĆŽƌĞĂůŝǌĂdas durante o período regular de aulas.
ƌƟŐŽϭϯͲĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂƐĞŵĂŶĂůĚĞĞƐƚƵĚŽƐĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ
dos alunos da escola do Programa Ensino Integral terá jornada diária de até:
I – 9 (nove) horas e 30 (trinta) minutos, para os alunos do ensino médio;
II - 8 (oito) horas e 40 (quarenta) minutos, para os alunos do ensino funĚĂŵĞŶƚĂůͲĂŶŽƐĮŶĂŝƐ͘
Parágrafo único – O intervalo para o almoço será de, no mínimo, 1 hora
e, no máximo, 1 hora e 30 minutos, havendo dois intervalos, de 15 minutos cada, um
no turno da manhã e outro no turno da tarde.
ƌƟŐŽϭϰͲĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽ͕Ğŵ
exercício nas escolas do Programa Ensino Integral, será de 8 (oito) horas diárias, cor170

ƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽĂϰϬ;ƋƵĂƌĞŶƚĂͿŚŽƌĂƐƐĞŵĂŶĂŝƐ͕ĐŽŵĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŽƵĚĞ
ŐĞƐƚĆŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ͕ĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚĂƐŶŽĂƌƟŐŽϮǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͘
ƌƟŐŽϭϱͲĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂĚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŶĂƐĞƐĐŽůĂƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ
Integral compreenderá obrigatoriamente as disciplinas da Base Nacional Comum, da
WĂƌƚĞŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂĞĚĂƐƟǀŝĚĂĚĞƐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ͘
ƌƟŐŽ ϭϲ Ͳ Ɛ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ ĐŽůĞƟǀŽ Ğ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕
que compõem a carga horária total do professor, deverá ser cumprida integralmente
no âmbito da escola do Programa Ensino Integral.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹƐŚŽƌĂƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĐŽůĞƟǀŽͲ,dWƐĚĞverão ser desenvolvidas na conformidade dos horários e dias pré-estabelecidos pela
ĞƋƵŝƉĞŐĞƐƚŽƌĂĚĂĞƐĐŽůĂĚŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂů͕ŐĂƌĂŶƟŶĚŽͲƐĞƋƵĞ͕ƉĞůŽŵĞŶŽƐ͕
Ϯ;ĚƵĂƐͿĚĞƐƐĂƐŚŽƌĂƐƐĞũĂŵĐŽŶƐĞĐƵƟǀĂƐ͘
ƌƟŐŽϭϳͲĂďĞƌĄăĞƋƵŝƉĞŐĞƐƚŽƌĂĚĞĮŶŝƌŽŚŽƌĄƌŝŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
da escola do Programa Ensino Integral, observadas as cargas horárias estabelecidas
nesta resolução e de acordo com as peculiaridades locais.
Parágrafo único - O Calendário Escolar da escola do Programa Ensino InƚĞŐƌĂůŽďƐĞƌǀĂƌĄŽŵşŶŝŵŽĚĞϮϬϬ;ĚƵǌĞŶƚŽƐͿĚŝĂƐůĞƟǀŽƐĞŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂĚĞĞƐƚƵĚŽƐĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐĚĞĮŶŝĚĂƐŶĞƐƚĞWƌŽŐƌĂŵĂ͘
ƌƟŐŽϭϴʹƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƌĞtroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2013, revogadas as disposições em contrário, em especial as Resoluções SE nº 12, de 31-1-2012, e nº 90, de 4-10-2012.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.164/12 à pág. 31 do vol. LXXIII;
Lei Complementar nº 1.191/12 à pág. 27 do vol. LXXIV;
Decreto nº 59.354/13 à pág. 75 deste volume;
Resolução SE nº 12/12 à pág. 169 do vol. LXXIII;
Resolução SE nº 90/12 à pág. 131 do vol. LXXIV.
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ŶĞǆŽ/ʹDĂƚƌŝǌƵƌƌŝĐƵůĂƌĚŽŶƐŝŶŽDĠĚŝŽ
ÁREAS DE
CONHECIMENTO

LINGUAGENS
BASE
NACIONAL
COMUM

MATEMÁTICA
CIÊNCIAS DA NATUREZA

CIÊNCIAS HUMANAS

COMPONENTES
CURRICULARES

^ĠƌŝĞƐͬƵůĂƐ

Língua Portuguesa
Educação Física
Arte
DĂƚĞŵĄƟĐĂ
Química
Física
Biologia
História
'ĞŽŐƌĂĮĂ
&ŝůŽƐŽĮĂ
Sociologia

1ª
5
2
2
5
2
3
2
2
2
2
2
29

2ª
5
2
2
5
3
2
2
2
2
2
2
29

3ª
6
2
2
6
2
2
3
2
2
2
2
31

CH
640
240
240
640
280
280
280
240
240
240
240
ϯ͘ϱϲϬ

2

2

2

240

2
4
ϴ
4
2

2
4
ϴ
2
2

2
0
4
2
0

240
320
ϴϬϬ
320
160

0

2

4

240

0
6
43

0
6
43

2
ϴ
43

80
ϴϬϬ
ϱ͘ϭϲϬ

TOTAL DA BASE NACIONAL COMUM
PARTE DIVERSIFICADA

Língua Estrangeira
Moderna
ŝƐĐŝƉůŝŶĂƐůĞƟǀĂƐ
WƌĂƟĐĂĚĞŝġŶĐŝĂƐ

TOTAL DA PARTE DIVERSIFICADA

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Orientação de Estudo
Projeto de Vida
Preparação
Acadêmica
Mundo do Trabalho

TOTAL DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA

ŶĞǆŽ//ͲDĂƚƌŝǌƵƌƌŝĐƵůĂƌĚŽŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůͲŶŽƐ&ŝŶĂŝƐ
ÁREAS DE CONHECIMENTO

LINGUAGENS
BASE NACIONAL
COMUM

MATEMÁTICA
CIÊNCIAS DA NATUREZA

CIÊNCIAS HUMANAS
TOTAL DA BASE NACIONAL COMUM

172

COMPONENTES
CURRICULARES
Língua Portuguesa
Educação Física
Arte
DĂƚĞŵĄƟĐĂ
Ciências Físicas
e Biológicas
História
'ĞŽŐƌĂĮĂ
Ensino Religioso (*)

^ĠƌŝĞƐͬƵůĂƐ
6º

7º

ϴǑ

9º

CH

6

6

6

6

960

2
2
6

2
2
6

2
2
6

2
2
5

320
320
920

4

4

4

4

640

4
4

4
4

4
4

4
4

640
640

0

0

0

1

40

28

28

28

28

4.480

PARTE DIVERSIFICADA

Língua Estrangeira Moderna
Disciplinas
ůĞƟǀĂƐ
WƌĂƟĐĂƐǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŝƐ

TOTAL DA PARTE DIVERSIFICADA

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

TOTAL DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA

Orientação de
Estudo
Protagonismo
juvenil
Projeto de Vida:
Valores para a
Vida Cidadã

2

2

2

2

320

2

2

2

2

320

0

0

2

2

160

4

4

6

6

800

4

4

2

2

480

1

1

1

1

160

2

2

2

2

320

7
39

7
39

ϱ
39

ϱ
39

960
6.240

;ΎͿĂƐŽŶĆŽŚĂũĂĚĞŵĂŶĚĂƉĂƌĂŽŶƐŝŶŽZĞůŝŐŝŽƐŽ͕ĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂƌƵŵĂĂƵůĂƉĂƌĂDĂƚĞŵĄƟĐĂ͘

Z^K>hK^EǑϱϬ͕ϯϭ:h>,KϮϬϭϯ
ĞĮŶĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞDĂƚƌşĐƵůĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂͬŚĂŵĂĚĂ
ƐĐŽůĂƌͬŶŽϮϬϭϰ͕ƉĂƌĂĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽĚĞĂůƵŶŽƐĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăĚĞŵĂŶĚĂĚŽ
ĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ŶĂƌĞĚĞƉƷďůŝĐĂĚĞĞŶƐŝŶŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ
O Secretário da Educação, considerando:
- o esforço empreendido pelo Governo do Estado de São Paulo e MunicíƉŝŽƐWĂƵůŝƐƚĂƐŶŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƐĂƌƟŐŽƐϮϬϴĞϮϭϭĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂů͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ
mútua colaboração, para assegurar a universalização do ensino obrigatório;
Ͳ Ž ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ ĂƌƟŐŽ Ϯϰϵ ĚĂ ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ ĚŽ ƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ ʹ
CE/1989;
ͲŽĞĐƌĞƚŽϰϬ͘ϮϵϬ͕ĚĞϯϭ͘ϴ͘ϭϵϵϱ͕ƋƵĞŝŶƐƟƚƵŝŽĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽ'ĞƌĂůĚĞ
Alunos do Estado de São Paulo;
- a Deliberação CEE 2/2000, que dispõe sobre o cadastramento geral dos
alunos;
- a Deliberação CEE 73/2008 e a Indicação CEE 76/2008, 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 acomodar integralmente a demanda do ensino
fundamental; e
ͲĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽƉĂƌĂŽĂƚĞŶĚŝmento adequado da demanda escolar, na Rede Pública de Ensino,
Resolve:
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ƌƟŐŽϭǑͲƐĂĕƁĞƐƋƵĞǀŝƐĞŵăĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
à demanda escolar do ensino fundamental, para o ano de 2014, deverão respeitar os
procedimentos na seguinte sequência:
/ʹŐĂƌĂŶƟĂĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽƐĂůƵŶŽƐũĄŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽƐ͕ĞŵĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ
de estudos;
II – chamada escolar e matrícula antecipada de crianças, adolescentes,
jovens e adultos candidatos ao ensino fundamental na rede pública; e
III – cadastramento e atendimento das situações de transferência.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹdŽĚĂƐĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐĞŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐĐŽŶƐƟƚƵĞŵͲƐĞ
postos de cadastramento e informação ao cidadão que procurar uma escola pública
ƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŵĂƚƌşĐƵůĂ͘
ƌƟŐŽ ϮǑ Ͳ dŽĚĂƐ ĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĂ ŵĂƚƌşĐƵůĂ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂ ƉĂƌĂ Ž ĞŶƐŝŶŽ ĨƵŶdamental serão realizadas pela rede estadual e pelas redes municipais de ensino, em
conjunto, por meio do Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, na conformidade do que estabelece o Decreto 40.290/1995.
ƌƟŐŽϯǑͲKƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŵĂƚƌşĐƵůĂĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĄĂƐĞƚĂƉĂƐĚĞ͗
/ʹĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƐĂůƵŶŽƐĚĂƷůƟŵĂĞƚĂƉĂĚĂƉƌĠͲĞƐĐŽůĂƉƷďůŝĐĂ͕ĐĂŶĚŝĚĂtos à vaga no 1º ano do ensino fundamental público;
II – cadastramento dos demais candidatos à vaga nesse nível de ensino,
inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos;
III – programação conjunta da oferta de vagas em escolas estaduais e
ŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕ƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͖
/sʹĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂĚĞŵĂŶĚĂĞĂƐǀĂŐĂƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͖
sʹĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂŵĂƚƌşĐƵůĂĚŽƐĂůƵŶŽƐ͖
VI – divulgação dos resultados para pais ou responsáveis e alunos;
VII – 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 2014;
VIII – inscrição por deslocamento, transferência e intenção de transferência.
ƌƟŐŽϰǑͲWĂƌĂĞĨĞŝƚŽĚŽƋƵĞĚŝƐƉƁĞĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ĞŶƚĞŶĚĞͲƐĞƉŽƌ͗
/Ͳ/ŶƐĐƌŝĕĆŽƉŽƌĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽʹƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƵƟůŝǌĂĚŽƉĂƌĂƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂ
ƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽ ĚĞ ŵƵĚĂŶĕĂ ĚĞ ĞƐĐŽůĂ͕ ĚĞ ĂůƵŶŽ ĐŽŵ ŵĂƚƌşĐƵůĂ ĂƟǀĂ Ğŵ ĞƐĐŽůĂ ƉƷďůŝĐĂ͕
ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽĚĞ:ŽǀĞŶƐĞĚƵůƚŽƐ͕ĂŶƚĞƐĚŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͘
A inscrição pode ocorrer:
a) por alteração de endereço residencial, quando essa mudança inviabilizar a permanência do aluno na mesma unidade escolar;
b) por interesse do próprio aluno ou de seus responsáveis, não sendo
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽŚĂǀĞƌŵƵĚĂŶĕĂĚĞĞŶĚĞƌĞĕŽƉĂƌĂƐĞĞĨĞƟǀĂƌĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽŶĂĞƐĐŽůĂƉƌĞƚĞŶĚŝĚĂĞƋƵĞ͕ĂƉĞƐĂƌĚĂĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͕ŽĂůƵŶŽĚĞǀĞƌĄƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌŶĂĞƐĐŽůĂĚĞ
ŽƌŝŐĞŵĂŐƵĂƌĚĂŶĚŽĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƉĞůĂĞƐĐŽůĂĚĞĚĞƐƟŶŽĚĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĚĂǀĂŐĂ
solicitada;
//Ͳ/ŶƐĐƌŝĕĆŽƉŽƌdƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂʹƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞŵĞůŚĂŶƚĞĂŽƵƟůŝǌĂĚŽ
ŶŽŝŶĐŝƐŽ/͕ĂůşŶĞĂ͞Ă͕͟ƉĂƌĂƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞĞƐĐŽůĂ͕ƌĞǀĞƐƟĚĂĐŽŵ
ĂƐŵĞƐŵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͕ĂƉĞŶĂƐĚĞůĞƐĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶĚŽƉĞůŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕
ƋƵĞ͕ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĚĞǀĞƌĄŽĐŽƌƌĞƌĂƉſƐŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͖

174

III - Inscrição por Intenção de Transferência – procedimento semelhante
ĂŽƵƟůŝǌĂĚŽŶŽŝŶĐŝƐŽ/͕ĂůşŶĞĂ͞ď͕͟ƉĂƌĂƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞĞƐĐŽůĂ͕
ƌĞǀĞƐƟĚĂĐŽŵĂƐŵĞƐŵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͕ĂƉĞŶĂƐĚĞůĞƐĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶĚŽƉĞůŽƉĞƌşŽĚŽĚĞ
ƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕ƋƵĞ͕ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĚĞǀĞƌĄŽĐŽƌƌĞƌĂƉſƐŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͘
ƌƟŐŽϱǑͲWĂƌĂŽĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽĚŽƐĂůƵŶŽƐĚĞŵĂŶĚĂŶƚĞƐĚĞǀĂŐĂŶŽĞŶsino fundamental, no Programa de Matrícula Antecipada, serão realizadas as ações de:
/ʹĚĞĮŶŝĕĆŽ͕ŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽĚĞůƵŶŽƐĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕
dos alunos que frequentam a pré-escola na rede pública e que vão completar 6 anos
até 30-06-2014, candidatos ao ingresso no ensino fundamental público, observado o
ĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϮǑĚĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽϳϯͬϮϬϬϴ͖
II – chamada escolar das crianças que não frequentam a pré-escola na
rede pública, candidatas ao ingresso no ensino fundamental, em escola estadual ou
municipal, observado o limite de idade a que se refere o inciso anterior;
III – chamada escolar para crianças, jovens e adultos, candidatos à matrícula em escola estadual ou municipal e que se encontram fora da escola pública,
abrangendo:
ĂͿĐƌŝĂŶĕĂƐĐŽŵŝĚĂĚĞĂƉĂƌƟƌĚĞϳĂŶŽƐĐŽŵƉůĞƚŽƐĂƚĠϯϬͲϬϲͲϮϬϭϰ͕ƉĂƌĂ
matrícula no 2º ano do Ensino Fundamental, desde que tenham frequentado o 1º ano
do Ensino Fundamental, conforme Parecer CNE/CEB 7/2007;
ďͿĐƌŝĂŶĕĂƐĐŽŵŝĚĂĚĞĂƉĂƌƟƌĚĞϴĂŶŽƐĐŽŵƉůĞƚŽƐĂƚĠϯϬͲϬϲͲϮϬϭϰ͕ƉĂƌĂ
matrícula no 3º ano do Ensino Fundamental;
c) jovens e adultos, para matrícula na modalidade de Educação de Jovens
ĞĚƵůƚŽƐ͕ŶŽƐĞŐŵĞŶƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽƐĂŶŽƐŝŶŝĐŝĂŝƐĞĮŶĂŝƐĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶtal, observado o disposto na Resolução SE 38/2013.
ƌƟŐŽϲǑͲKƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐƋƵĞƉĞƌĚĞƌĞŵŽƉƌĂǌŽĚĂƐĨĂƐĞƐ//Ğ///ĚĞǀĞƌĆŽ
se cadastrar no período de 1º de outubro a 1º de novembro de 2013, no processo da
Chamada Escolar, correspondendo esse período à fase IV.
ƌƟŐŽϳǑͲEŽĂƚŽĚŽĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽ͕ĂĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ
proceder, no Sistema de Cadastro de Alunos:
/ͲĂŽƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĚĂĮĐŚĂĐĂĚĂƐƚƌĂůĐŽŵƉůĞƚĂĚĞĂůƵŶŽƐƐĞŵZĞă
atualização de endereço, inclusive com CEP válido e telefone para contato, dos demais
candidatos que já possuem RA;
II - à entrega do comprovante de cadastramento ao aluno e/ ou a seus
pais ou responsáveis, em todas as etapas do processo de matrícula a que o aluno se
submeta.
ƌƟŐŽϴǑͲƉƌŽŐƌĂŵĂĕĆŽĚĞǀĂŐĂƐĚĞƚŽĚĂƐĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐĞŵƵŶŝcipais será feita exclusivamente por meio da digitação da coleta de classes no Sistema
de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, após planejamento conjunto do atenĚŝŵĞŶƚŽĞƐĐŽůĂƌƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ĂƐƐĞŐƵƌĂŶĚŽͲƐĞĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĚĞĞƐƚƵĚŽƐ
dos alunos já matriculados.
ƌƟŐŽϵǑͲĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂĚĞŵĂŶĚĂĞĂƐǀĂŐĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƐĞƌĄ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƌĞŐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞĮŶŝĚŽƐĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞƉĞůŽƐƚĂĚŽ
ĞƉĞůŽƐ DƵŶŝĐşƉŝŽƐ͕ ĐŽŵ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĐŽŵƉĂƌƟůŚĂĚĂ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ ĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ
desta resolução.
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ƌƟŐŽϭϬͲĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂŵĂƚƌşĐƵůĂŶŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ
ŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽĚĞ:ŽǀĞŶƐĞĚƵůƚŽƐ͕ƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂĂƉſƐĂĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĚĞŵĂŶĚĂͬǀĂŐĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĚŝŐŝƚĂĕĆŽĚĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĂƐĐůĂƐƐĞƐĞĂĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂŵĂtrícula no Sistema de Cadastro de Alunos, conforme cronograma constante do anexo
que integra a presente resolução.
ΑϭǑͲŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂĂĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĞƚŽĚĂƐĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐĚĂĚĞŵĂŶĚĂĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĚĂ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐĞƚĂƉĂƐĚĂŵĂƚƌşĐƵůĂϮϬϭϰ͕ŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽĚĞůƵŶŽƐ
do Estado de São Paulo.
ΑϮǑͲǀĞĚĂĚĂĂĞǆĐůƵƐĆŽĚĞŵĂƚƌşĐƵůĂĚĞĂůƵŶŽƐƋƵĞŶĆŽĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌĞŵ
às aulas ou abandonarem a escola, sendo obrigatório o lançamento desses registros
ŶĂƐŽƉĕƁĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂƐŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽĚĞůƵŶŽƐ͘
ΑϯǑͲEĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞŚĂǀĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚŽĐƵũĂŵĂƚƌşĐƵůĂĨŽŝĞĨĞƟǀĂĚĂĞƋƵĞ
ŶĆŽĐŽŵƉĂƌĞĐĞƵăƐĂƵůĂƐŶŽƉƌĂǌŽĚĞϭϱ;ƋƵŝŶǌĞͿĚŝĂƐĐŽŶƐĞĐƵƟǀŽƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌ
ĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽĚŝĂůĞƟǀŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞĂŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂŵĂƚƌşĐƵůĂĚŽĂůƵŶŽ͕ƐĞŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
ũƵƐƟĮĐĂƟǀĂ ƉĂƌĂ ĂƐ ĂƵƐġŶĐŝĂƐ͕ Ă ĞƐĐŽůĂ ĚĞǀĞƌĄ ĞĨĞƚƵĂƌ Ž ůĂŶĕĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ͞EĆŽ Žŵparecimento” (N.COM) no Sistema de Cadastro de Alunos, de forma a liberar a vaga
reservada.
ΑϰǑͲWĂƌĂĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐĞĨĞƟǀĂĚĂƐĂƉſƐŽĚŝĂϭϳ͘Ϯ͘ϮϬϭϰ͕ŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞ
“Não Comparecimento” (N.COM), deverá ser efetuado, obrigatoriamente depois de 10
;ĚĞǌͿĚŝĂƐĐŽŶƐĞĐƵƟǀŽƐĚĞĂƵƐġŶĐŝĂƐŶĆŽũƵƐƟĮĐĂĚĂƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĐŽŵŽƉƌŝŵĞŝƌŽĚŝĂ
ůĞƟǀŽƉĂƌĂŽĂůƵŶŽĂƋƵĞůĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞĂŽĚĂĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĞƐƵĂŵĂƚƌşĐƵůĂ͘
ΑϱǑͲYƵĂŶĚŽĂĐŽŶƚĂŐĞŵĚŽƐϭϬ;ĚĞǌͿĚŝĂƐĐŽŶƐĞĐƵƟǀŽƐĚĞĂƵƐġŶĐŝĂƐ
ŶĆŽ ũƵƐƟĮĐĂĚĂƐ ĐŽŝŶĐŝĚŝƌĞŵ ĐŽŵ Ž ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞƐƟŶĂĚŽ Ă ĨĠƌŝĂƐ ŽƵ ƌĞĐĞƐƐŽ ĞƐĐŽůĂƌ͕ Ă
ĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄĚĂƌĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞăĐŽŶƚĂŐĞŵĚŽƐĚŝĂƐĂƉĞŶĂƐĂƉĂƌƟƌĚŽƉƌſǆŝŵŽĚŝĂ
ůĞƟǀŽ͘
ΑϲǑͲǀŝƐƚĂĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϯǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞƌĞtorno do aluno, posterior ao lançamento de “Não Comparecimento” (N.COM) a escola
deverá:
ϭͲŶĂŝŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞǀĂŐĂ͕ĞĨĞƚƵĂƌĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽƉĂƌĂŶŽǀĂĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĞĚĞĮŶŝĕĆŽĚĂĞƐĐŽůĂƉĂƌĂĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽĂůƵŶŽ͘
ϮͲŶĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞǀĂŐĂĚŝƐƉŽŶşǀĞů͕ĞĨĞƟǀĂƌŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽǀĂŝŶƐĐƌŝção e matrícula no Sistema de Cadastro de Alunos.
§ 7º - Após a data-base do Censo Escolar 2014, em razão da consolidação
dos bancos de dados para envio ao INEP/MEC, por meio de migração, não será possível
ƵƟůŝǌĂƌĂŽƉĕĆŽĚĞ͞EĆŽŽŵƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽ͟;E͘KDͿƉĂƌĂĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐĞĨĞƚƵĂĚĂƐĂŶƚĞƐ
da referida data-base, no Sistema de Cadastro de Alunos.
ƌƟŐŽ ϭϭ Ͳ KƐ ĂůƵŶŽƐ ĐŽŵ ŵĂƚƌşĐƵůĂ ĂƟǀĂ Ğŵ ϮϬϭϰ͕ ƋƵĞ ŵƵĚĂƌĞŵ ĚĞ
residência, com alteração de endereço para bairro/distrito/município diverso, após a
divulgação dos resultados da matrícula e antes do início das aulas, deverão comparecer
a qualquer escola pública próxima da nova residência, para formalizar a solicitação de
deslocamento da matrícula, comprovando a mudança de endereço.
ΑϭǑͲKƐĂůƵŶŽƐƋƵĞ͕ƉŽƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƌſƉƌŝŽŽƵĚĞƐĞƵƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ͕ƟǀĞƌĞŵĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞŵƵĚĂƌĚĞĞƐĐŽůĂ͕ĂŶƚĞƐĚŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌ
à escola pretendida para registrar esse interesse.
ΑϮǑͲEĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐŶĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĂĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄ͕ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂmente:
1 - registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação de deslocamento da matrícula com ou sem alteração de endereço do aluno;
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2 - proceder à atualização do endereço completo, inclusive telefone para
ĐŽŶƚĂƚŽĞ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ƚĂŵďĠŵ͕ĂŽƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĚŽĞŶĚĞƌĞĕŽŝŶĚŝĐĂƟǀŽĐŽŵW
válido.
§ 3º - As solicitações de deslocamento da matrícula sem alteração de enĚĞƌĞĕŽƋƵĞŶĆŽĨŽƌĞŵĂƚĞŶĚŝĚĂƐĂŶƚĞƐĚŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽƐĞƌĆŽĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞ
canceladas.
ƌƟŐŽϭϮͲYƵĂŶĚŽĂŵƵĚĂŶĕĂĚĞƌĞƐŝĚġŶĐŝĂƉĂƌĂďĂŝƌƌŽͬĚŝƐƚƌŝƚŽͬŵƵŶŝĐşƉŝŽĚŝǀĞƌƐŽŽĐŽƌƌĞƌĂƉſƐŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ŽĂůƵŶŽĚĞǀĞƌĄĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌĂƋƵĂůƋƵĞƌ
escola pública próxima da nova residência, para formalizar a solicitação de transferência da matrícula.
ΑϭǑʹEĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐŶŽĂƌƟŐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĂĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄ͕ŽďƌŝŐĂtoriamente:
1 – registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação de transferência da matrícula;
2 – proceder à atualização do endereço completo, inclusive telefone para
ĐŽŶƚĂƚŽĞ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ƉƌĞĞŶĐŚĞƌŽĞŶĚĞƌĞĕŽŝŶĚŝĐĂƟǀŽĐŽŵWǀĄůŝĚŽ͖
§ 2º – A escola de origem somente lançará, no Sistema de Cadastro de
ůƵŶŽƐ͕ĂďĂŝǆĂƉŽƌƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƌĂĂůƵŶŽƐƋƵĞĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶĮƌŵĂƌĞŵŵƵĚĂŶĕĂ
ƉĂƌĂŽƵƚƌŽĞƐƚĂĚŽͬƉĂşƐŽƵƉĂƌĂĞƐĐŽůĂƉĂƌƟĐƵůĂƌ͘
ƌƟŐŽϭϯͲKƐĂůƵŶŽƐĐŽŵŵĂƚƌşĐƵůĂĂƟǀĂŶŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ƋƵĞƟǀĞrem intenção de se transferir de escola por interesse do próprio aluno ou de seus responsáveis, deverão procurar a escola pretendida, para registro, no Sistema de Cadastro
de Alunos da SE, da intenção de transferência, podendo ter atendimento imediato, no
caso de haver disponibilidade de vaga.
Parágrafo único - A disponibilidade de vaga deve ser considerada após
o atendimento de todos os alunos de todas as etapas, inclusive daqueles inscritos por
deslocamento com alteração de endereço e transferência.
ƌƟŐŽ ϭϰ Ͳ ŵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĞƚĂƉĂƐ ĚĂ ŵĂƚƌşĐƵůĂ Ğ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŶĂƐ ŝŶƐcrições 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 completo, inclusive com
CEP válido e telefone para contato.
ƌƟŐŽϭϱͲEŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞDĂƚƌşĐƵůĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂͬŚĂŵĂĚĂƐĐŽůĂƌƉĂƌĂ
o ano de 2014, caberá:
I - aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino, Diretores
do Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar e Diretores do Núcleo
de Gestão da Rede Escolar e Matrícula:
a) orientar e conduzir o processo em sua área de atuação;
b) esclarecer dúvidas e apoiar os Municípios em todas as etapas do processo;
ĐͿĚĞĮŶŝƌƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĐŽŵǀŝƐƚĂƐĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐ
alunos nas escolas estaduais e municipais, em consonância com as orientações da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica;
d) proceder, em conjunto com os Órgãos Municipais, à análise, à compaƟďŝůŝǌĂĕĆŽĞăŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚĞǀĂŐĂƐ͕ĂƐƐĞŐƵƌĂŶĚŽͲƐĞĂŵĂƚƌşĐƵůĂĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐĂůƵŶŽƐ
inscritos, em sua área de atuação;
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e) na hipótese de haver qualquer impedimento nas escolas de sua circunscrição para realização de inscrição e matrícula de aluno, efetuar os registros no
Sistema de Cadastro de Alunos;
f) digitar o quadro-resumo das escolas estaduais de sua área de atuação
no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, de acordo com o planejamento prévio homologado pela Coordenadoria de Gestão da Educação Básica;
ŐͿƉƌŽŵŽǀĞƌĂĂƌƟĐƵůĂĕĆŽĐŽŵŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐƉĂƌĂĂĚŝŐŝƚĂĕĆŽĚŽƋƵĂĚƌŽ-resumo e coleta das classes dentro do prazo do cronograma;
II - à Equipe Gestora das escolas estaduais:
a) disponibilizar, quando necessário, equipamentos para a digitação da
ĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƐĂůƵŶŽƐĚĂĨĂƐĞ/͖
b) orientar devidamente os candidatos que procurarem a escola;
c) efetuar o cadastramento da demanda das fases II, III e IV;
d) proceder, em conjunto com as Diretorias de Ensino e Órgãos MuniciƉĂŝƐ͕ĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĞŵĂƚƌşĐƵůĂĚŽƐĂůƵŶŽƐ͖
e) matricular e divulgar o resultado da matrícula para os interessados,
ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĮǆĂĕĆŽĚĞůŝƐƚĂƐĐŽŵĂƌĞůĂĕĆŽŶŽŵŝŶĂůĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ĞŵůŽĐĂůĚĞŐƌĂŶĚĞǀŝƐŝbilidade, nas escolas estaduais e municipais;
f) efetuar a inscrição por deslocamento, transferência ou intenção de
transferência de todos os alunos que solicitarem essa providência, no Sistema de Cadastro de Alunos.
ƌƟŐŽϭϲͲĂďĞƌĄăŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌŝĂĚĞ'ĞƐƚĆŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂ͕ĐŽŵ
a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional, planejar,
orientar, homologar propostas de atendimento escolar e acompanhar o trabalho das
ŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽŶĂĐŽŶĚƵĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĂŵĂƚƌşĐƵůĂĚĞϮϬϭϰ͕ǀŝƐĂŶĚŽĂŐĂƌĂŶƟƌ
ŽƉůĞŶŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐĞĂƐƐĞŐƵƌĂŶĚŽĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĚĞĞƐƚƵĚŽƐĚĂƚŽƚĂůŝdade da demanda.
ƌƟŐŽϭϳʹŽĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞ'ĞƐƚĆŽĚĂZĞĚĞƐĐŽůĂƌ
e Matrícula, da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, caberá:
I - estabelecer os procedimentos e critérios do processo de atendimento
escolar;
II - gerenciar o processo de matrícula.
ƌƟŐŽϭϴʹŽĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ͕ĚĂŽŽƌdenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional caberá:
I - orientar as Diretorias de Ensino e Órgãos Municipais de Educação na
ƵƟůŝǌĂĕĆŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽĚĞůƵŶŽƐĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͖
II - coordenar o processo e as ações referentes ao gerenciamento do Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo e ao cumprimento do cronograma.
ƌƟŐŽ ϭϵ ʹ K ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ă ĚĞŵĂŶĚĂ͕ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ĂŽ WƌŽŐƌĂŵĂ ŶƐŝŶŽ
/ŶƚĞŐƌĂů͕ƐĞƌĄŽďũĞƚŽĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐŶŽƌŵĂƐĚĂƉƌĞƐĞŶƚĞ
resolução.
ƌƟŐŽϮϬͲKƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăĚĞŵĂŶĚĂĞƐĐŽůĂƌĚŽ
ensino médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, serão objeto
ĚĞƌĞƐŽůƵĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ͘
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ƌƟŐŽϮϭʹEĆŽƐĞĂƉůŝĐĂĂŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĂĂƉŝƚĂůŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĂƌĞƐŽlução, dada a peculiaridade do atendimento à demanda escolar, que será objeto de
ŶŽƌŵĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͘
ƌƟŐŽϮϮʹWĂƌĂĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ĂƐŽŽƌĚĞnadorias de Gestão da Educação Básica e a de Informação, Monitoramento e Avaliação
ĚƵĐĂĐŝŽŶĂůƉŽĚĞƌĆŽďĂŝǆĂƌŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐƋƵĞƐĞĮǌĞƌĞŵŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ͘
ƌƟŐŽϮϯͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƌĞǀŽgadas as disposições em contrário.
ŶĞǆŽ
ƌŽŶŽŐƌĂŵĂƉĂƌĂĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăĚĞŵĂŶĚĂĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
Até 9/8 – Orientação, pelos Órgãos Centrais, às Diretorias de Ensino, sobre os procedimentos para a Matrícula Antecipada/ Chamada Escolar 2014.
Até 16/8 – Orientação, pelas Diretorias de Ensino, às escolas estaduais e
ĂŽƐMƌŐĆŽƐDƵŶŝĐŝƉĂŝƐƐŽďƌĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĂDĂƚƌşĐƵůĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂ͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽ
ŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞǀĂŐĂƐƉĂƌĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞƐĐŽůĂƌĚŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͘
ϯͬϬϵĂϯϬͬϵʹ&ĂƐĞ/ʹŽŶƐƵůƚĂĞĚĞĮŶŝĕĆŽ͕ŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽĚĞ
Alunos do Estado de São Paulo, dos alunos que, em 2013, frequentam a pré-escola nas
escolas públicas municipais ou conveniadas e que deverão ser atendidos no ensino
fundamental público.
3/9 a 30/9 – Fase II – Chamada escolar e cadastramento, nas escolas públicas estaduais e municipais, de candidatos ao ensino fundamental que não frequenƚĂŵ͕ĞŵϮϬϭϯ͕ĞƐĐŽůĂĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽŝŶĨĂŶƟůƉƷďůŝĐĂ͘
3/9 a 30/9 – Fase III – Chamada escolar e cadastramento nas escolas, das
ĐƌŝĂŶĕĂƐ͕ũŽǀĞŶƐĞĂĚƵůƚŽƐƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂŵĨŽƌĂĚĂĞƐĐŽůĂƉƷďůŝĐĂ͕ĐŽŵŝĚĂĚĞĂƉĂƌƟƌ
de 7 anos completos, candidatos à matrícula em qualquer série/ano do ensino fundamental, e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, respeitando os critérios da
ZĞƐŽůƵĕĆŽ^ϯϴͬϮϬϭϯ͕ƉĂƌĂĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐĂŽƐĂŶŽƐĮŶĂŝƐĞŵĞƐĐŽůĂ
estadual ou municipal.
19/8 a 13/9 – Digitação do quadro-resumo e coleta de classes de todos os
ŶşǀĞŝƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ƉƌĞǀŝƐƚĂƐƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ĚĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐĞŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͘
16/9 a 27/9 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes de todos os
ŶşǀĞŝƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ƉƌĞǀŝƐƚĂƐƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ĚĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐĞŵƵŶŝĐŝpais, com vistas ao atendimento da totalidade dos inscritos nas fases I, II e III.
ϭǑͬϭϬ Ă ϭǑͬϭϭ ʹ ŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƚŽĚĂ Ă ĚĞŵĂŶĚĂ ĐĂĚĂƐƚƌĂĚĂ Ğ ĂƐ
ǀĂŐĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽƉƌŽƉŽƐƚĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐƉĂƌĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽŶĂƐĄƌĞĂƐͬĞƐĐŽůĂƐ
ĐŽŶŐĞƐƟŽŶĂĚĂƐ͕ĐŽŵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŵƉĂƌƟůŚĂĚĂĞŶƚƌĞƐƚĂĚŽĞDƵŶŝĐşƉŝŽ͘
1º/10 a 14/11 – Digitação da matrícula, no Sistema de Cadastro de AluŶŽƐĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĂŽŝŶŐƌĞƐƐŽŶŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ĚĞĮnidos na fase I e dos cadastrados nas fases II e III, nas escolas estaduais e municipais.
1º/10 a 1º/11 – Fase IV – Cadastramento, no Sistema de Cadastro de
Alunos do Estado de São Paulo, dos candidatos à vaga no ensino fundamental, inclusive
na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, que não se inscreveram no prazo
previsto para o processo.
ϮϭͬϭϬĂϮϵͬϭϭʹŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĞŵĂƚƌşĐƵůĂĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐĚĞ
1º/10 a 1º/11, no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, em todas as
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séries do ensino fundamental, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e AdulƚŽƐ͕ƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͘
18 a 29/11 – Divulgação, pela escola de origem, dos resultados da matríĐƵůĂĚŽƐĂůƵŶŽƐĚĞĮŶŝĚŽƐŶĂĨĂƐĞ/͕ŽƌŝĞŶƚĂŶĚŽĞŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞŽƐƌĞƐƉŽŶsáveis.
18 a 29/11 – Divulgação, pela escola de inscrição, dos resultados da matrícula dos alunos inscritos nas fases II e III, orientando e informando devidamente os
responsáveis.
Até 13/12 – Divulgação, pela escola de inscrição, dos resultados da maƚƌşĐƵůĂĚĂĨĂƐĞ/s͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĮǆĂĕĆŽĚĞůŝƐƚĂƐĐŽŵĂƌĞůĂĕĆŽŶŽŵŝŶĂůĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ŝŶĨŽƌmando e orientando devidamente os responsáveis e alunos.
ϭϴͬϭϭĂϲͬϭϮʹŝŐŝƚĂĕĆŽĚĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐ͕ƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ĚŽƐ
ĂůƵŶŽƐ ĚĂƐĚĞŵĂŝƐƐĠƌŝĞƐͬĂŶŽƐĚŽŶƐŝŶŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŵĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ ĚĞĞƐƚƵĚŽƐ͕
inclusive da modalidade de Educação de Jovens e Adultos.
2 a 23/12 – Digitação do rendimento escolar individualizado, de todos
os alunos da rede pública, no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo.
 ƉĂƌƟƌ ĚĞ ϳͬϭͬϮϬϭϰ ʹ ĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ ă ǀĂŐĂ ŶĂ ƌĞĚĞ
pública, que perderam os prazos previstos no Programa da Matrícula Antecipada 2014,
executado em 2013.
7/1 a 17/1/2014 - Inscrição por deslocamento – os alunos com matrícula
ĂƟǀĂĞŵϮϬϭϰ͕ƋƵĞŵƵĚĂƌĂŵĚĞƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ͕ĐŽŵĂůƚĞƌĂĕĆŽĚĞĞŶĚĞƌĞĕŽƉĂƌĂďĂŝƌƌŽͬ
distrito/município diverso, após a divulgação dos resultados da matrícula e antes do
início das aulas, deverão comparecer à qualquer escola pública próxima da nova residência, para formalizar a solicitação de deslocamento da matrícula, comprovando
ĂŵƵĚĂŶĕĂĚĞĞŶĚĞƌĞĕŽŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ŽƐĂůƵŶŽƐĐŽŵŵĂƚƌşĐƵůĂĂƟǀĂĞŵϮϬϭϰ͕ƋƵĞƉŽƌ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŽƉƌſƉƌŝŽĂůƵŶŽŽƵĚĞƐĞƵƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ͕ƟǀĞƌĞŵĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞŵƵĚĂƌĚĞ
ĞƐĐŽůĂ͕ ĂŶƚĞƐ ĚŽ ŝŶşĐŝŽ ĚŽ ĂŶŽ ůĞƟǀŽ͕ ĚĞǀĞƌĆŽ ĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌ ă ĞƐĐŽůĂ ƉƌĞƚĞŶĚŝĚĂ ƉĂƌĂ
registrar esse interesse.
Após o início das aulas – Inscrição por transferência – quando a mudança
ĚĞƌĞƐŝĚġŶĐŝĂƉĂƌĂďĂŝƌƌŽͬĚŝƐƚƌŝƚŽͬŵƵŶŝĐşƉŝŽĚŝǀĞƌƐŽŽĐŽƌƌĞƌĂƉſƐŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕
o aluno deverá comparecer à qualquer escola pública próxima da nova residência, para
formalizar a solicitação de transferência da matrícula.
Após o início das aulas – Inscrição por intenção de transferência – os
ĂůƵŶŽƐĐŽŵŵĂƚƌşĐƵůĂĂƟǀĂĞŵϮϬϭϰ͕ƋƵĞƟǀĞƌĞŵŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞƐĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌĚĞĞƐĐŽůĂ
por interesse do próprio aluno ou de seus responsáveis, deverão procurar a escola pretendida, para registro, no Sistema de Cadastro de Alunos, da intenção de transferência,
podendo ter atendimento imediato, no caso de haver disponibilidade de vaga.
ƉĂƌƟƌĚŽŵġƐĚĞũƵŶŚŽʹdŽĚŽƐŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĐĂĚĂƐƚƌĂĚŽƐƉĂƌĂŽƐĐƵƌsos de Educação de Jovens e Adultos serão atendidos nas turmas instaladas para o 2º
semestre de 2014.
ƉĂƌƟƌĚĞϮϯͬϲĞŶŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚŽϮǑƐĞŵĞƐƚƌĞʹŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĚĂĚĞŵĂŶĚĂĐĂĚĂƐƚƌĂĚĂŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽĚĞ:ŽǀĞŶƐĞĚƵůƚŽƐ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞũƵŶŚŽ͕
ƉĂƌĂŽϮǑƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞϮϬϭϰ͕ƐŽďƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŵƉĂƌƟůŚĂĚĂĞŶƚƌĞŽƐƚĂĚŽĞŽƐ
Municípios.
ƉĂƌƟƌĚĞϭǑĚĞũƵůŚŽĞŶŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚŽϮǑƐĞŵĞƐƚƌĞʹĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂŵĂtrícula de todos os candidatos cadastrados nos cursos da modalidade de Educação de
Jovens e Adultos e divulgação do resultado.
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NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůăƉĄŐ͘ϮϱĚŽǀŽů͘ϭϱ͖
Parecer CNE/CEB nº 7/07 à pág. 231 do vol. 34.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽƐƚĂĚƵĂůăƉĄŐ͘ϮϵĚŽǀŽů͘yys///͖
Decreto nº 40.290/95 à pág. 87 do vol. XL;
Deliberação CEE nº 2/00 à pág. 138 do vol. XLIX;
Deliberação CEE nº 73/08 à pág. 200 do vol. LXV;
Indicação CEE nº 76/08 à pág. 331 do vol. LXVI;
Resolução SE nº 74/12 à pág. 84 do vol. LXXIV;
Resolução SE nº 38/13 à pág. 148 do vol. LXXV.

Z^K>hK^EǑϱϭ͕ϭϯ'K^dKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĐƌŝĂĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚƵĐĂĕĆŽƐĐŽůĂƌYƵŝůŽŵďŽůĂ
ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O Secretário da Educação, tendo em vista a necessidade de assegurar o
acesso e a permanência na escola, do aluno quilombola como cidadão que preserva
ƐƵĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞĐƵůƚƵƌĂůĞŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ŶĂƉůĞŶŝƚƵĚĞĚĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐŝŶĚŝƐƉĞŶƐĄǀĞŝƐ
à preservação de seu grupo culturalmente diferenciado, e considerando o disposto:
- na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada
em 10.12.1948 na Assembleia Geral das Nações Unidas – ONU;
- na Declaração e no Programa de Ação da Conferência Mundial contra
o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância,
realizada em Durban, na África do Sul, em 2001;
- na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho –
OIT, sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada pelo Decreto federal nº 5.051, de
19.4.2004;
ͲŶĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞϭϵϴϴ͕ĞŵƐĞƵĂƌƟŐŽϱǑ͕ŝŶĐŝƐŽy>//͕ĞĂƌƟŐŽ
ϲϴĚŽƚŽĚĂƐŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐdƌĂŶƐŝƚſƌŝĂƐ͖
- na Lei federal nº 9.394, de 20.12.1996, que estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional;
ͲŶĂZĞƐŽůƵĕĆŽEͬWŶǑϭͬϮϬϬϰ͕ƌĞůĂƟǀĂĂŽWĂƌĞĐĞƌEͬWŶǑϯͬϮϬϬϰ
ƋƵĞŝŶƐƟƚƵŝĂƐŝƌĞƚƌŝǌĞƐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐEĂĐŝŽŶĂŝƐƉĂƌĂĂĚƵĐĂĕĆŽĚĂƐZĞůĂĕƁĞƐƚŶŝĐŽ-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana;
ͲŶĂ>ĞŝĨĞĚĞƌĂůŶǑϭϮ͘Ϯϴϴ͕ĚĞϮϬ͘ϳ͘ϮϬϭϬ͕ƋƵĞŝŶƐƟƚƵŝŽƐƚĂƚƵƚŽĚĂ/ŐƵĂůdade Racial;
- no Documento Final da I Conferência Nacional de Educação Básica - CONEB 2008 e da Conferência Nacional da Educação Básica - CONAE 2010;
ͲŶŽĞĐƌĞƚŽĨĞĚĞƌĂůŶǑϳ͘ϯϱϮ͕ĚĞϰ͘ϭϭ͘ϮϬϭϬ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƉŽůşƟĐĂĚĞ
educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA;
- no Decreto nº 57.141, de 18.7.2011, que reorganiza a Secretaria da Educação;
Ͳ ŶĂ ZĞƐŽůƵĕĆŽ Eͬ ŶǑ ϬϴͬϮϬϭϮ͕ ƌĞůĂƟǀĂ ĂŽ WĂƌĞĐĞƌ Eͬ ŶǑ
ϭϲͬϮϬϭϮƋƵĞĚĞĮŶĞĂƐŝƌĞƚƌŝǌĞƐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐEĂĐŝŽŶĂŝƐƉĂƌĂĂĚƵĐĂĕĆŽƐĐŽůĂƌYƵŝlombola,
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Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂĐƌŝĂĚŽ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌŝĂĚĞ'ĞƐƚĆŽĚĂĚƵcação Básica - CGBE, da Secretaria da Educação, o Conselho de Educação Escolar QuiůŽŵďŽůĂʹYͬ^WĐŽŵĂĮŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌ͕ĐŽůĂďŽƌĂƌĞĂƉŽŝĂƌĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂ
educação escolar quilombola, nas escolas públicas do Estado de São Paulo.
ƌƟŐŽϮǑͲKŽŶƐĞůŚŽĚĞĚƵĐĂĕĆŽƐĐŽůĂƌYƵŝůŽŵďŽůĂʹYͬ^WƚĞƌĄ
a seguinte composição:
I – representantes da Secretaria da Educação:
a) do Gabinete do Secretário - GS;
b) do Conselho Estadual de Educação - CEE;
c) da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE;
ĚͿĚĂ^ƵďƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞƌƟĐƵůĂĕĆŽZĞŐŝŽŶĂůͲ^Z'͖
e) da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores do Estado
de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza” - EFAP;
f) da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB;
g) da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional - CIMA;
h) da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE;
i) da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH;
j) da Coordenadoria de Orçamento de Finanças - COFI;
//ʹƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĞĞŶƟĚĂĚĞƐͬŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐǀŽůƚĂĚĂƐƉĂƌĂĂĞĚƵĐĂĕĆŽ
escolar quilombola:
ĂͿĚĞĞŶƟĚĂĚĞƐŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐ͖
ďͿĚĞĞŶƟĚĂĚĞƐŶĆŽŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐ͖
c) de universidades;
ĚͿĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐͬƚĠĐŶŝĐŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐŶĂĄƌĞĂ͖
III – representantes das comunidades quilombolas locais.
ΑϭǑͲWĂƌĂĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕
será indicado para cada representante, de que tratam os incisos I, II e III, um suplente.
§ 2º – O Conselho será coordenado pelo diretor do Núcleo de Inclusão
Educacional – NINC, do Centro de Atendimento Especializado – CAESP, da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB.
ΑϯǑʹKĐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĂĚŽƚĂƌĄĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐƋƵĞƐĞĮǌĞƌĞŵŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ
ĂŽĂƉƌŝŵŽƌĂŵĞŶƚŽĚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͘
ƌƟŐŽϯǑͲ^ĆŽĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚƵĐĂĕĆŽƐĐŽůĂƌYƵŝůŽŵďŽůĂʹYͬ^WĐŽůĂďŽƌĂƌ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĞƐƵŐĞƌŝƌĂĕƁĞƐǀŽůƚĂĚĂƐăƉŽůşƟĐĂĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽ
ĞƐĐŽůĂƌƋƵŝůŽŵďŽůĂ͕ŐĂƌĂŶƟŶĚŽĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐŝƌĞƚƌŝǌĞƐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐEĂĐŝŽŶĂŝƐ
para a Educação Escolar Quilombola na educação básica.
ƌƟŐŽϰǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƌĞǀŽgando-se as disposições em contrário.
_____

NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůăƉĄŐ͘ϮϱĚŽǀŽů͘ϭϱ͖
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
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Lei nº 12.288/10 à pág. 35 do vol. 37;
Decreto nº 7.352/10 à pág. 89 do vol. 37;
Resolução CNE/CP nº 1/04 à pág. 230 do vol. 31;
Resolução CNE/CEB nº 8/12 á pág. 209 do vol. 39;
Parecer CNE/CP nº 3/04 à pág. 252 do vol. 31;
Parecer CNE/CEB nº 16/12 à pág. 397 do vol. 39.
O Decreto nº 57.141/11 encontra-se à pág. 116 do vol. LXXII na Col. de Leg. Est. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.

Z^K>hK^EǑϱϮ͕ϭϰ'K^dKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŽƐƉĞƌĮƐ͕KDWdE/^Ğ,/>/^ƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐĚŽƐWƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ
ĚĂĚƵĐĂĕĆŽĚĂƌĞĚĞĞƐƚĂĚƵĂůĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ŽƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐďŝďůŝŽŐƌĄĮĐŽƐĞĚĞůĞŐŝƐůĂĕĆŽ͕
ƋƵĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŵĞŽƌŝĞŶƚĂŵĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĞĞǆĂŵĞƐ͕ĐŽŶĐƵƌƐŽƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐ
ƐĞůĞƟǀŽƐ͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB, e considerando a importância da:
ͲƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĕĆŽĚŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐŵşŶŝŵŽƐƋƵĞĞŵďĂƐĂŵŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐƐĞůĞƟǀŽƐĞŽƐĐŽŶĐƵƌƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐĚŽƐWƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂĚƵĐĂĕĆŽŶĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĞƵŵ
ĞŶƐŝŶŽƉƷďůŝĐŽĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽĞĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞ͖
Ͳ ĂĚŽĕĆŽ ĚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚĞ ƋƵĞ ĐŽŶĐƌĞƟǌĞŵƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĚĞŝŐƵĂůĚĂĚĞĞĞĮĐŝġŶĐŝĂĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƐŝŶƚŽŶŝǌĂĚŽƐĐŽŵĂŶĂƚƵƌĞǌĂ
ĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽĐĂƌŐŽŽƵĨƵŶĕĆŽĚŽƐWƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂĚƵĐĂĕĆŽĚĂƌĞĚĞĞƐƚĂĚƵĂůĚĞ
ensino,
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂŵĂƉƌŽǀĂĚŽƐŽƐEyK^͕͕͕Ğ͕ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĞƐƚĂ
ƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ ƋƵĞ ĚŝƐƉƁĞŵ ƐŽďƌĞ ŽƐ ƉĞƌĮƐ͕ ĂƐ KDWdE/^, as ,/>/^ dos ProĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐďŝďůŝŽŐƌĄĮĐŽƐĞĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽ͕ĂƐĞƌĞŵ
requeridos de Professores, Diretores de Escola e Supervisores de Ensino, da rede estadual
ĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ŶŽƐĞǆĂŵĞƐ͕ĐŽŶĐƵƌƐŽƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐƐĞůĞƟǀŽƐƉƌŽŵŽǀŝĚŽƐƉŽƌĞƐƚĂWĂƐƚĂ͘
ƌƟŐŽ ϮǑ Ͳ KƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĂĐĂĚġŵŝĐŽƐ Ğ ŽƐ ĂƚƌŝďƵƚŽƐ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐ ƉĂƌĂ Ž
ĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƚŽĚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽŝŵƉůŝĐĂŵ͕ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ŽĚŽŵşŶŝŽ͗
I - das KDWdE/^, das ,/>/^͕ĚŽƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐďŝďůŝŽŐƌĄĮĐŽƐĞ
de legislação de Educador e de Docente (ANEXO A); e
II - das KDWdE/^, das ,/>/^͕ĚŽƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐďŝďůŝŽŐƌĄĮĐŽƐ
ĞĚĞůĞŐŝƐůĂĕĆŽĚĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐĚŽĐĂƌŐŽŽƵĨƵŶĕĆŽŽďũĞƚŽĚŽĞǆĂŵĞ͕
ĐŽŶĐƵƌƐŽŽƵƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ;EyK^͕͕ĞͿ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹWĂƌĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽĐŽŶƟĚŽŶĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ŽƐƉĞƌĮƐ͕
as KDWdE/^, as ,/>/^͕ ŽƐ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐ ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐŽƐ Ğ ĚĞ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ƐĞ
apresentam organizados na conformidade dos anexos A a E, que integram a presente
resolução.
ƌƟŐŽ ϯǑ Ͳ ƐƚĂ ƌĞƐŽůƵĕĆŽ ĞŶƚƌĂ Ğŵ ǀŝŐŽƌ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ƐƵĂ ƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕
revogadas as disposições em contrário e, em especial, as Resoluções SE nº 69, de
1º.10.2009, nº 70, de 26.10.2010, nº 13, de 3.3.2011, e nº 37, de 7.6.2013, produzindo
ƐĞƵƐĞĨĞŝƚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞϮĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯ͘
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ANEXO A
I. EDUCADOR
1. PERFIL
KĞǆĞƌĐşĐŝŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚĞĞĚƵĐĂĚŽƌƌĞƋƵĞƌĨŽƌŵĂĕĆŽŐĞƌĂůŚƵŵĂŶŝƐƚĂͬ
ĐƌşƟĐĂ͕ĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚĂĐŽŵĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĞĂŵƉůŝĂĕĆŽĞƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŵĂŝƐũƵƐƚĂ͕ƉŽsicionada contra as desigualdades sociais e a qualquer forma de opressão que garanta
a todos as mesmas oportunidades de desenvolvimento de suas potencialidades. Exige,
ƚĂŵďĠŵ͕ĨŽƌŵĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂŶĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐĄƌĞĂƐĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞŶŽ
ƐĞƵƉĂƉĞůƉŽůşƟĐŽĞŵĐŽŶƚƌŝďƵŝƌŶĂĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽĚĂĐƵůƚƵƌĂ͘WƌĞƐƐƵƉƁĞ
uma formação que habilite o educador a interpretar e fazer conexões com vivências de
ĐƵŶŚŽĂŵďŝĞŶƚĂů͕ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ͕ƉŽůşƟĐŽ͕ƐŽĐŝĂů͕ĐƵůƚƵƌĂůĞĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů͖ĂĚŝĂůŽŐĂƌƐŽďƌĞ
tais vivências e a realizar ações que promovam a qualidade da escola, em especial, que
propiciem ensino e aprendizagem relevantes para uma formação integral, que prepaƌĞŽĂůƵŶŽƉĂƌĂĂĂƚƵĂĕĆŽĠƟĐĂ͕ƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞůĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĂŶĂǀŝĚĂƉĞƐƐŽĂů͕ƐŽĐŝĂů͕
ƉŽůşƟĐĂĞŶŽŵƵŶĚŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽ͘ǆĞƌĐşĐŝŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚĞƐƐĂŶĂƚƵƌĞǌĂŝŵƉůŝĐĂĂĕĆŽͬ
ƌĞŇĞǆĆŽͬĂĕĆŽ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĞǆŝŐĞƵŵĂĂƟƚƵĚĞƌĞŇĞǆŝǀĂ͕ĨƵŶĚĂĚĂŶĂƌĞĂůŝĚĂĚĞĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů
ĞŶĂƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ƉĂƌĂĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƵŵĂƉƌĄƟĐĂƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĞŵĂŶĐŝƉĂƚſƌŝĂ͕ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂ Ğ ƉĞƌƟŶĞŶƚĞ ă ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚŽ ĂůƵŶŽ͕ ă ƉƌĂƟĐĂ ĞĚƵĐĂƟǀĂ͕ ĂŽ ŵĞŝŽ Ğŵ ƋƵĞ ĂƚƵĂ
ĞăĮŶĂůŝĚĂĚĞĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽ͘ŵƐşŶƚĞƐĞ͕ŝŵƉůŝĐĂĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƐſĐŝŽͲŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ƉŽůşƟĐŽƐĞĐƵůƚƵƌĂŝƐƋƵĞŝŶƚĞƌĨĞƌĞŵŶĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂĞƐĐŽůĂƋƵĞƚĞŵŽƐĞ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐƉŽůşƟĐŽƐĞĞĚƵĐĂƟǀŽƐĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚŽƐăĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂĞƐcola que queremos: centrada no ensino contextualizado, na transversalidade dos conteúdos escolares referenciados no conhecimento da realidade, do projeto de educação
ŶĂĐŝŽŶĂů͕ĚŽƐŝƐƚĞŵĂĞĚƵĐĂƟǀŽ͕ĚĂĞƐĐŽůĂĐŽŵŽŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚĞŶĚġŶĐŝĂƐ
pedagógicas, de ensino e de aprendizagem, de desenvolvimento humano, em seus asƉĞĐƚŽƐİƐŝĐŽƐ͕ĐŽŐŶŝƟǀŽƐ͕ĂĨĞƟǀŽƐĞƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂŝƐ͘EĞƐƐĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ͕ĞƐƉĞƌĂͲƐĞƋƵĞŽ
ĞĚƵĐĂĚŽƌƐĞĞǆƉƌĞƐƐĞƉŽƌŵĞŝŽĚĞƉƌĄƟĐĂƐƋƵĞĂƚĞŶĚĂŵăƐĚĞŵĂŶĚĂƐĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ
brasileira, do sistema de ensino e do diálogo entre educadores nos diferentes níveis do
sistema (entre educador e aluno no âmbito da escola e entre educador e comunidade).
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƐƐĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĞǆŝŐĞƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞŶƐŝŶŽĞĂƟƚƵĚĞĚŽ
ĞĚƵĐĂĚŽƌƉĂƌĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌŽĚŝƌĞŝƚŽĞŽĚĞǀĞƌĞŵƌĞůĂĕĆŽăĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂĞŵƐĞƌǀŝĕŽĐĞŶƚƌĂĚĂŶĂĂŶĄůŝƐĞ͕ƌĞŇĞǆĆŽĞĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐƋƵĞƌĞƐƉŽŶĚĂŵăƐĚĞŵĂŶĚĂƐ
educacionais direcionadas à luta pela educação como direito de todos. Pressupõe o
desenvolvimento de KDWdE/^ e ,/>/^ que expressem a compreensão
do educador a respeito da relação entre a escola e a sociedade em geral, a comunidade
local, a sua função social e os espaços de atuação nos diferentes níveis do sistema de
ensino, federal, estadual, escola e sala de aula.
2. COMPETÊNCIAS
Ϯ͘ϭĚƵĐĂĕĆŽEĂĐŝŽŶĂů
Ϯ͘ϭ͘ϭZĞůĂĕĆŽĚƵĐĂĕĆŽͬ^ŽĐŝĞĚĂĚĞ
a) Conhecer o Projeto Educacional da sociedade brasileira, que se depreĞŶĚĞĚŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐĞĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů͘
ďͿŽŶŚĞĐĞƌĂĨƵŶĕĆŽƐŽĐŝĂůĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽĞƐĐŽůĂƌĞƐĞƌƉƌŽĮĐŝĞŶƚĞŶŽƵƐŽ
ĚĂůşŶŐƵĂƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂ͕ŽƌĂůĞĞƐĐƌŝƚĂ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͘
c) Compreender que à educação formal cabe promover o desenvolvimento integral do educando, respondendo às demandas que a sociedade atual coloca
para a educação escolar.
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ĚͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞĂŝŶĐůƵƐĆŽŶŽƉƌŽũĞƚŽĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƐƵĂĂďĞƌƚƵƌĂăƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐĚĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂ͕ĚĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĞĚŽŵƵůƟculturalismo.
ĞͿŽŶŚĞĐĞƌŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĞĐŽŶŇŝƚŽƐƋƵĞĂĨĞƚĂŵŽĐŽŶǀşǀŝŽƐŽĐŝĂů;ƐĂƷde, segurança, dependência química, educação para o trânsito, pluralidade cultural,
ĠƟĐĂ͕ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĂŵďŝĞŶƚĂů͕ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽƐĞǆƵĂů͕ƚƌĂďĂůŚŽĞĐŽŶƐƵŵŽͿĞĐŽŵƉƌĞender como eles podem provocar preconceitos, manifestações de violência e impactos
ƐŽĐŝĂŝƐ͕ƉŽůşƟĐŽƐ͕ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͕ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐĞĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ƌĞĐŽŶŚĞĐĞŶĚŽĂƐŝŵĞƐŵŽ
ĐŽŵŽƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂĞĂŐĞŶƚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌŶŽąŵďŝƚŽĚĞƐƵĂĂƚƵĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͘
ĨͿ ƉƌŝŵŽƌĂƌ Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ͗ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͕ ĐƌŝĂƟǀŝĚĂĚĞ͕
vontade de aprender e abertura às mudanças, e ter a consciência da necessidade de
ƵŵĂĞĚƵĐĂĕĆŽĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĞĚĂƐŝŵƉůŝĐĂĕƁĞƐĠƟĐĂƐĞƉŽůşƟĐĂƐĚŽƐĞƵƚƌĂďĂůŚŽ͘
g) Compreender que vivemos em uma sociedade heterogênica e plural,
onde se deve respeitar e valorizar as diferenças.
Ϯ͘ϭ͘Ϯ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶƐŝŶŽWƷďůŝĐŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͗ĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂ
ĂͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂĞƐĐŽůĂƉƷďůŝĐĂĐŽŵŽĂŵďŝĞŶƚĞŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞĚĞƌĞůĂĕƁĞƐƋƵĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞĂůƵŶŽƐŵĂŶƚĠŵĐŽŵĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝŶƐƚąŶĐŝĂƐĚĂŐĞƐƚĆŽƉƷďůŝĐĂ
ďͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƉŽůşƟĐĂĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů
da Secretaria de Estada da Educação de São Paulo (SEE/SP), seus programas e projetos.
c) Compreender a composição, os papéis e funções da equipe de uma
ĞƐĐŽůĂĞĚŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞŶƐŝŶŽĞĂƐŶŽƌŵĂƐƋƵĞƌĞŐĞŵĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ
que nela trabalham.
ĚͿŽŶŚĞĐĞƌĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂção, desenvolvimento e avaliação do sistema de ensino.
ĞͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů͕
ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂůĐĂŶĐĞƐĞůŝŵŝƚĞƐĚŽƵƐŽĚĞƐĞƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂĂŶĄůŝƐĞĞƌĞŇĞǆĆŽĚŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĞƐĐŽůĂƌŶĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐĞĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ĂĮŵĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌĞƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌ
as propostas de trabalho.
f) Conhecer e interpretar adequadamente o Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica - IDEB e o Índice de Desenvolvimento Educacional de São PauloͲ/^W͕ĐŽŵŽƐĞĐŽŶƐƚƌŽĞŵ͕ƉĂƌĂƋƵĞƐĞƌǀĞŵĞŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂŵƉĂƌĂĂĞĚƵĐĂĕĆŽĞƐĐŽlar brasileira e paulista.
ŐͿ ĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĂĕĆŽ Ğ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ ƋƵĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĞŵ Ž
ĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĞĚĂƉƌĄƟĐĂƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ͘
h) Compreender a importância da autoavaliação e do auto desenvolviŵĞŶƚŽƉĂƌĂŽĂƉƌŝŵŽƌĂŵĞŶƚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͘
Ϯ͘ϭ͘ϯƐĐŽůĂ
Ϯ͘ϭ͘ϯ͘ϭƵƌƌşĐƵůŽĞƐĐŽůĂƌ͕ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ĂͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂĞƐĐŽůĂƉƷďůŝĐĂƉĂƌĂĂĚĞŵŽĐƌĂƟǌĂĕĆŽ
ĚŽĂĐĞƐƐŽĂŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĚŽĞĐŽůŽĐĂƌĞŵƉƌĄƟĐĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐƋƵĞĨĂĐŝlitem o acesso a esse conhecimento por parte dos alunos.
ďͿ&ĂǌĞƌĞƐĐŽůŚĂƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐƉŽƌƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĠƟĐŽƐĞĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽƐ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ Ă ƉƌŽŵŽǀĞƌ Ă ŝŶĐůƵƐĆŽ Ğ ĞǀŝƚĂƌ Ă ƌĞƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĞ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕƁĞƐ Ğ
ŝŶũƵƐƟĕĂƐ͘
ĐͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĞĚŝƐƉŽƌͲƐĞăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĐŽůĞƟǀĂĞĐŽůĂďŽƌĂƟǀĂŶĂĞůĂboração, desenvolvimento e avaliação da proposta pedagógica, cooperando em diferentes contextos escolares.
d) Compreender os processos de desenvolvimento da criança e do adolescente, da aprendizagem e sociabilidade dos alunos, considerando as dimensões cog-
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ŶŝƟǀĂƐ͕ĂĨĞƟǀĂƐĞƐŽĐŝĂŝƐĞĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĐŽŵŽĐŽŶƚĞǆƚŽŶŽƋƵĂůƐĞŝŶƐĞƌĞŵĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ
de ensino para atuar sobre tal contexto.
e) Compreender a natureza dos processos de ensino e de aprendizagem
ƋƵĞ ƐĞ ĂƌƟĐƵůĂŵ ŶĂ ƌĞůĂĕĆŽ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌͬĂůƵŶŽ͕ ƌĞůĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ƐƵũĞŝƚŽƐ
que constroem conhecimento, sendo capaz de reconhecer fatores socioeconômicos,
pedagógicos, do ambiente escolar que podem causar impactos externos e internos que
afetam o aproveitamento do aluno na escola.
f) Desenvolver um ensino com foco na aprendizagem do aluno com vistas
a sua inserção como sujeito na sua comunidade e na sociedade.
g) Compreender a abrangência e a importância das orientações curriculares deste sistema de ensino, tendo em vista a construção do currículo escolar contextualizado e centralizado na aprendizagem do aluno.
h) Conhecer e compreender princípios, métodos e recursos educacionais
ĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĂƉŽŝŽĚĂƐĂĕƁĞƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐ͘
ŝͿWĂƌƟĐŝƉĂƌŶŽƐĞƐƉĂĕŽƐĐŽůĞƟǀŽƐ͕ǀŝƐĂŶĚŽăƌĞŇĞǆĆŽĞĂŶĄůŝƐĞƐŽďƌĞĂƐ
ƉƌĄƟĐĂƐ ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ͕ ƉĂƌĂ Ž ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ͕ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ Ğ ƌĞƉůĂŶĞũĂmento do trabalho escolar.
Ϯ͘ϭ͘ϯ͘ϮZĞůĂĕĆŽƐĐŽůĂĞŽŵƵŶŝĚĂĚĞ
a) Compreender a escola como parte da comunidade escolar, uma vez
ƋƵĞĂŵĞƐŵĂĠĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉĞůŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕ƉĞůĂĞƋƵŝƉĞŐĞƐƚŽƌĂ͕ƉĞůŽƐĂůƵŶŽƐ͕ƉĞůŽƐ
funcionários e pelos pais e/ou responsáveis pelos alunos.
b) Desenvolver parcerias com a comunidade escolar, ou seja, a do entorŶŽĚĂĞƐĐŽůĂĞĚĞŵĂŝƐŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐĞŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ͘
ĐͿŽŶƐƚƌƵŝƌĞƐƉĂĕŽƐĐŽůĞƟǀŽƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŶƚƌĞĞƐĐŽůĂ͕ĨĂŵşůŝĂĞĐŽmunidade
3. BIBLIOGRAFIA
Ϳ>ŝǀƌŽƐĞƌƟŐŽƐ
1. CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva com os Pingos nos Is. 2.
ed. Porto Alegre: Mediação, 2005.
2. CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento:
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ĞƉŝƐƚĞŵŽůſŐŝĐŽƐ Ğ ƉŽůşƟĐŽƐ͘ ϭϰ͘ ĞĚ͕͘ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ ŽƌƚĞǌ͕
2011.
ϯ͘&Z/Z͕WĂƵůŽ͘WĞĚĂŐŽŐŝĂĚĂĂƵƚŽŶŽŵŝĂ͗ƐĂďĞƌĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐăƉƌĄƟĐĂ
ĞĚƵĐĂƟǀĂ͘ϰϯ͘ĞĚ͕͘^ĆŽWĂƵůŽ͗WĂǌĞdĞƌƌĂ͕ϮϬϭϭ͘
4. FREITAS, Luiz Carlos de. Eliminação Adiada: o ocaso das classes populares no interior da escola e a ocultação da (má) qualidade do ensino. Educação e
Sociedade, Campinas, vol. 28.n.100 – Especial, p.965-987, out. 2007. Disponível em:
ͰфŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞůŽ͘ďƌͬƉĚĨͬĞƐͬǀϮϴŶϭϬϬͬĂϭϲϮϴϭϬϬ͘ƉĚĨͰх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮũƵů͘ϮϬϭϯ͘
ϱ͘'dd/͕ĞƌŶĂĚĞƚĞŶŐĞůŝŶĂ͖ZZdK͕ůďĂĚĞ^Ą͖EZ͕DĂƌůŝůŝǌĂ
ĂůŵĂǌŽĚĞĨŽŶƐŽ͘WŽůşƟĐĂƐĚŽĐĞŶƚĞƐŶŽƌĂƐŝů͗ƵŵĞƐƚĂĚŽĚĂĂƌƚĞ͘ƌĂƐşůŝĂ͗hE^K͕
ϮϬϬϭ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬƵŶĞƐĚŽĐ͘ƵŶĞƐĐŽ͘ŽƌŐͬŝŵĂŐĞƐͬϬϬϮϭͬϬϬϮϭϮϭͬϮϭϮϭϴϯƉŽƌ͘
ƉĚĨͰхĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϱũƵů͘ϮϬϭϯ
6. LA TAILLE, Yves.DANTAS, Heloisa e OLIVEIRA, Marta Kohl de, Piaget,
sǇŐŽƚƐŬǇ͕tĂůůŽŶ͗ƚĞŽƌŝĂƐƉƐŝĐŽŐĞŶĠƟĐĂƐĞŵĚŝƐĐƵƐƐĆŽ͘Ϯϰ͘ĞĚ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗^ƵŵŵƵƐ͕ϭϵϵϮ͘
7. MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro,
UNESCO/Cortez Editora, cap. III e IV, p. 47-78, e cp. VI, 93-104, 2000. Disponível em:
ͰфŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŽŽŐůĞ͘ĐŽŵ͘ďƌͬηŽƵƚƉƵƚсƐĞĂƌĐŚΘƐĐůŝĞŶƚсƉƐǇĂďΘƋсǁǁǁ͘ƐŝƐƚĞŵĂƐ͘ƵĨƌŶ͘
ďƌй Ϯ&ƐŚĂƌĞĚйϮ&ǀĞƌƌƋƵŝǀŽйϯ&ŝĚƌƋƵŝǀŽйϯϭϬϯϱϴϰϮΘŽƋс ǁǁǁ͘ƐŝƐƚĞŵĂƐ͘ƵĨƌŶ͘ďƌ

186

йϮ&ƐŚĂƌĞĚйϮ&ǀĞƌƌƋƵŝǀŽйϯ&ŝĚƌƋƵŝǀŽйϯϭϬϯϱϴϰϮΘŐƐͺůсŚƉ͘ϭϮ͘͘͘ϮϯϯϬ͘ϮϯϯϬ͘Ϭ͘ϰϬϮ
ϱ͘ϭ͘ϭ͘Ϭ͘Ϭ͘Ϭ͘Ϭ͘ϭϲϵ͘ϭϲϵ͘ Ϭũϭ͘ϭ͘Ϭ͘͘͘͘Ϭ͘͘͘ϭĐ͘͘Ϯϭ͘ƉƐǇĂď͘ƐĂ&īϮƚƋEϰΘƉďǆсϭΘďĂǀсŽŶ͘Ϯ͕Žƌ͘ƌͺ
ĐƉ͘ƌͺƋĨ͘Θďǀŵсďǀ͘ϰϵϰϳϴϬϵϵ͕Ě͘ĚŵŐΘĨƉсϵĨϴϲϯϵďϱϬϵϭďϰϲϵϲΘďŝǁсϭϯϲϲΘďŝŚсϲϳϯͰхĐ
esso em: 2 jul.2013.
ϴ͘Z/K^͕dĞƌĞǌŝŶŚĂǌĞƌġĚŽ͘ƟĐĂĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ͘ϮϬ͘ĞĚ͕͘^ĆŽWĂƵůŽ͗Žƌtez, 2011.
ϵ͘^Z/^dE͕:͘'ŝŵĞŶŽ͖WZ'KD^͕͘/͘ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĞƚƌĂŶƐĨŽƌmar o ensino. 4. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2000.
10. SAVIANI, Dermeval. Histórias das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas; Autores Associados, 2010.
11. TEIXEIRA, Anísio. A escola pública universal e gratuita. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, v.26,n.64, out./dez. 1956. p.3-27. DispoŶşǀĞůĞŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďǀĂŶŝƐŝŽƚĞŝǆĞŝƌĂ͘ƵĩĂ͘ďƌͬĂƌƟŐŽƐͬŐƌĂƚƵŝƚĂ͘ŚƚŵůͰхĐĞƐƐŽĞŵϬϯ
jul.2013.
ͿWƵďůŝĐĂĕƁĞƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ
ϭ͘Z^/>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞĚƵĐĂĕĆŽƐƉĞĐŝĂů͘WŽůşƟĐĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ
ƐƉĞĐŝĂů ŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ĚĂ ĞĚƵĐĂĕĆŽ ŝŶĐůƵƐŝǀĂ͘ ƌĂƐşůŝĂ͕ Dͬ^^W͕ ϮϬϬϴ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů
Ğŵ͗ ͰфŚƩƉ͗ ͬͬƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬƉŽůŝƟĐĂĞĚƵĐĞƐƉĞĐŝĂů͘ƉĚĨͰх͘ ĐĞƐƐŽ Ğŵ͗
18 jul. 2013.
2. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
EĂĐŝŽŶĂŝƐ͗ƚĞŵĂƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂŝƐ͘ƌĂƐşůŝĂ͗Dͬ^&͕ϭϵϵϴ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘
ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞďͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬƩƌĂŶƐǀĞƌƐĂŝƐ͘ƉĚĨͰх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴũƵů͘ϮϬϭϯ͘
3. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Proposta Curricular do
Estado de São Paulo para o Ensino Fundamental Ciclo II e Ensino Médio: documento de
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗^͕ϮϬϭϮ͕Ɖ͘ϳͲϮϬ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞĚĞĚŽƐĂďĞƌ͘
ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƉŽƌƚĂŝƐͬŶƐŝŶŽ&ƵŶĚŝĐůŽ//ͬDĂƚĞƌŝĂŝƐͬƚĂďŝĚͬϭϬϰϰͬĞĨĂƵůƚ͘ĂƐƉǆͰхĐĞƐƐŽĞŵ͗
18 jul.2013.
4. LEGISLAÇÃO
1. BRASIL CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – 1988.
;ƌƟŐŽƐϱǑ͕ϲǑ͖ϮϬϱĂϮϭϰͿ
2. BRASIL LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŽƐƚĂƚƵƚŽĚĂƌŝĂŶĕĂĚŽĚŽůĞƐĐĞŶƚĞʹ;ƌƟŐŽƐϭǑĂ
6º; 15 a 18; 60 a 69)
3. BRASIL. LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
4. BRASIL. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004.
/ŶƐƟƚƵŝ ŝƌĞƚƌŝǌĞƐ ƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ EĂĐŝŽŶĂŝƐ ƉĂƌĂ Ă ĚƵĐĂĕĆŽ ĚĂƐ ZĞůĂĕƁĞƐ
ƚŶŝĐŽͲZĂĐŝĂŝƐĞƉĂƌĂŽŶƐŝŶŽĚĞ,ŝƐƚſƌŝĂĞƵůƚƵƌĂĨƌŽͲƌĂƐŝůĞŝƌĂĞĨƌŝĐĂŶĂ;ĂŶĞǆŽŽ
Parecer CNE/CP nº 3/2004)
5. BRASIL. RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2010.
ĞĮŶĞ ŝƌĞƚƌŝǌĞƐ ƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ EĂĐŝŽŶĂŝƐ 'ĞƌĂŝƐ ƉĂƌĂ Ă ĚƵĐĂĕĆŽ ĄƐŝĐĂ
(anexo o Parecer CNE/CEB nº 7/2010)
6. BRASIL. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2012.
Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos
(anexo o Parecer CNE/CP nº 8/2012)
7. SÃO PAULO. DECRETO Nº 55.588, DE 17 DE MARÇO DE 2010.
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽŶŽŵŝŶĂůĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐƚƌĂŶƐĞǆƵĂŝƐĞƚƌĂǀĞƐƟƐ
nos órgãos públicos do Estado de São Paulo e dá providências correlatas
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8. SÃO PAULO. DELIBERAÇÃO CEE Nº 9/97.
/ŶƐƟƚƵŝ͕ŶŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞŶƐŝŶŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŽƌĞŐŝŵĞĚĞƉƌŽŐƌĞƐƐĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂŶŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͘;/ŶĚŝĐĂĕĆŽŶǑϴͬϵϳĂŶĞǆĂͿ
II. DOCENTE
1. PERFIL
Ao Professor de Educação Básica compete, como mediador nos processos de apreensão, compreensão e produção de conhecimento, organizar condições
ĚŝĚĄƟĐĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŵĂŽĂůƵŶŽĂĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽĚĞďĞŶƐĐƵůƚƵƌĂŝƐŚŝƐƚŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞĂĐƵmulados, fundamentais à educação escolar de qualidade, direito do aluno.
WƌĄƟĐĂĚŽĐĞŶƚĞ͕ĂƉŽŝĂĚĂŶŽĚŝĄůŽŐŽ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂƐĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞ
ensino com foco nas relações entre conhecimento e cultura, currículo e poder, exige do
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĂƉƌŽŵŽĕĆŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂŶĂĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚĞ͕ŶĂĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽ͕
ŶĂƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ŶĂĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ŶĂĐƌŝĂƟǀŝĚĂĚĞ͕ƋƵĞŝŶƐƚĂƵƌĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĐŽŶĐĞƉĕĆŽ
ĞĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌŽũĞƚŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐĂŽƐĂůƵŶŽƐĞăĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞĞŵƋƵĞǀŝǀĞŵ͘
WƌŽŵŽǀĞƌ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ ĚĞƐƐĂ ŶĂƚƵƌĞǌĂ ǀŝĂďŝůŝǌĂ Ă ĞĨĞƟǀĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŝŶĐşƉŝŽ ĚĂ ĞƐĐŽůĂ
ƉĂƌĂƚŽĚŽƐ͕ĞƉĂƌĂĐĂĚĂƵŵĞŵƉĂƌƟĐƵůĂƌ͘ĂďĞƌĄĂŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĂƉƌĞŶĚĞƌ͕ĞŶƐŝŶĂƌĞ
trabalhar com a heterogeneidade, a diversidade e a diferença; compreender que a relação dialógica/interação entre os sujeitos é inerente à comunicação, à linguagem e às
relações que estabelecem cultural e socialmente e conhecer a relação entre a teoria e
ĂƉƌĄƟĐĂĞĞƐƚĂƌĂƚĞŶƚŽăĚŝŶąŵŝĐĂĞŶƚƌĞĂŵďĂƐ͕ƉĂƌĂĂƚƵĂƌ͕ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽ
protagonista de suas ações e tomar, com autonomia e responsabilidade, as decisões
pedagógicas que concorrem para a realização de seu trabalho e a consecução dos objeƟǀŽƐƚƌĂĕĂĚŽƐ͘WĂƌĂŝƐƐŽĠƉƌĞĐŝƐŽĂƌƟĐƵůĂƌĂƐĚƵĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐĨŽƌŵĂƟǀĂƐĐŽŵƉůĞŵĞŶtares e interdependentes: a) a dimensão técnica, que se caracteriza pelo conhecimento
dos conteúdos a serem ensinados e os recursos metodológicos para desenvolvê-los
ĐŽŵƌŝŐŽƌĞĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŽƐƐĞƵƐƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐĞŵĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƐ
universos da cultura, do trabalho, do meio ambiente, da arte, da ciência e da tecnologia,
ĞďͿĂĚŝŵĞŶƐĆŽƉŽůşƟĐĂƋƵĞƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƉĞůŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƉƷďůŝĐŽĐŽŵĂĞĚƵĐĂĕĆŽ
ĞƐĐŽůĂƌ͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ĮůŽƐſĮĐŽƐ͕ƐŽĐŝŽůſŐŝĐŽƐ͕
psicológicos e econômicos que envolvem a educação e o ensino. Também é necessário
compreender como essas duas dimensões se integram com os conteúdos próprios da
docência: currículo; planejamento, organização de tempo e espaço escolar; gestão de
classe, interação grupal, relação entre professor e aluno; elaboração, desenvolvimento
ĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚŝĚĄƟĐĂƐ͖ƚƌĂďĂůŚŽĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚŽ͖ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ
ĞŵƐƵĂƐĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐ͖ƉĞƐƋƵŝƐĂƐŽďƌĞƐƵĂƉƌĄƟĐĂĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽŶĂĂƵƚŽĨŽƌŵĂĕĆŽ͕
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞĨĞƟǀĂĚŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌŶĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞĚŽĞĚƵĐĂŶĚŽĐŽŵŽƐƵũĞŝƚŽĚĞƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞŵĐŽŶƐƚĂŶƚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ĐŽŵĂĮŶĂůŝĚĂĚĞ
de torná-lo capaz de atuar na preservação da herança cultural e na transformação da
realidade por ele vivida e, de forma indireta, da sociedade em que está inserido.
2. COMPETÊNCIAS
Ϯ͘ϭĚƵĐĂĕĆŽEĂĐŝŽŶĂů
ĂͿŽŶŚĞĐĞƌŽƐĂƚŽƐůĞŐĂŝƐƋƵĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂŵĂƉƌŽĮƐƐĆŽĚĞƉƌŽĨĞƐƐŽƌ
Ğ ƐĞƌ ĐĂƉĂǌ ĂƉůŝĐĄͲůĂ Ğŵ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ŶŽ ĐŽƟĚŝĂŶŽ ĚŽ ƐĞƵ ƚƌĂďĂůŚŽ
pedagógico.
b) Conhecer os direitos e deveres do docente e atuar em consonância
com eles, regulamentado em lei.
Ϯ͘ϭ͘ϭ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶƐŝŶŽWƷďůŝĐŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͗ĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂ
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ĂͿŽŶŚĞĐĞƌĨŽƌŵĂƐĚĞĂƚƵĂĕĆŽĚŽĐĞŶƚĞ͕ƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚŝĚĄƟĐĂƐĞƐĞƵƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƟƚƵƟǀŽƐƉĂƌĂĂĚĞƋƵĄͲůŽƐăĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĚŽĂůƵŶŽŶŽƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞĂŽƐ
ĐŽŶƚĞƷĚŽƐĐŽŶĐĞŝƚƵĂŝƐ͕ĂƟƚƵĚŝŶĂŝƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂŝƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐůŽĐĂŝƐ͕ĚĂƐ
ƉŽůşƟĐĂƐĞĚŽĐƵƌƌşĐƵůŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞƐƚĂĚŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŶĂƐĚŝŵĞŶsões sala de aula e escola.
b) Compreender a importância da educação escolar para a formação da
ŝĚĞŶƟĚĂĚĞĚĞŶŽǀŽƐƐƵũĞŝƚŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ƉĂƌĂƋƵĞĞůĞƐƉŽƐƐĂŵŝŶƚĞŐƌĂƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͕ĚĞůĂƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚŽĚĞĨŽƌŵĂĂƟǀĂĞĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂĞŵďƵƐĐĂĚŽďĞŵĐŽŵƵŵ͘
Ϯ͘ϭ͘ϮƐĐŽůĂ
ĂͿZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĞǀĂůŽƌŝǌĂƌ͕ĞŵƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚŽĐŽƟĚŝĂŶŽĞƐĐŽůĂƌĞĞŵĚŝĨĞrentes situações de aprendizagem, os elementos que podem contribuir para o desenǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞůĂĕƁĞƐĚĞĂƵƚŽŶŽŵŝĂĞĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ĞŶƚƌĞĂůƵŶŽƐĞĂůƵŶŽͬƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů
da educação.
ďͿŽŶŚĞĐĞƌĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌŽWƌŽũĞƚŽWŽůşƟĐŽWĞĚĂŐſŐŝĐŽĚĂĞƐĐŽůĂŶĂ
ƋƵĂůĂƚƵĂ͕ĂĮŵĚĞƉŽƐŝĐŝŽŶĂƌͲƐĞĚŝĂŶƚĞĚĞůĞ͕ĂŶĂůŝƐĂƌŽƐĞƵƉƌſƉƌŝŽƚƌĂďĂůŚŽĞƉƌŽƉŽƌ
elementos para seu aperfeiçoamento.
ĐͿZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĞƵƟůŝǌĂƌŽƐĞƐƉĂĕŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽĐŽůĞƟǀŽ͕ĐŽŵŽĞƐƉĂĕŽƐ
ĚĞƌĞŇĞǆĆŽƐŽďƌĞĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĂĞƐĐŽůĂĞĂƉƌĄƟĐĂĚŽĐĞŶƚĞĞĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵĂĕƁĞƐĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂ͘
d) Compreender as diferentes etapas de planejamento como uma ação
ƌĞĐƵƌƐŝǀĂ͕ŇĞǆşǀĞůĞĚŝŶąŵŝĐĂ͘
ĞͿZĞŇĞƟƌƐŽďƌĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĞŶƐŝŶŽĞĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͕ĂƐĂĕƁĞƐĚŝĚĄƟĐĂƐĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĂǀĂůŝĂƟǀŽ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽƉŽŶƚŽƐƋƵĞŶĞĐĞƐƐŝƚĂŵŵƵĚĂŶĕĂƐĞͬŽƵ
reformulações.
ĨͿ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌƉƌĄƟĐĂƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐƋƵĞůĞǀĞŵĞŵĐŽŶƚĂĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ
pessoais e sociais dos alunos, os temas e demandas do mundo contemporâneo e os
ŽďũĞƟǀŽƐĚĂWƌŽƉŽƐƚĂWĞĚĂŐſŐŝĐĂ͘
Ϯ͘ϭ͘ϯ^ĂůĂĚĞƵůĂ
ĂͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĞůĞǀĂƌĞŵĐŽŶƚĂĂƐĨĂƐĞƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŽŐŶŝƟǀŽ͕
ƐŽĐŝĂůĞĂĨĞƟǀŽĚĂĐƌŝĂŶĕĂ͕ĚŽũŽǀĞŵƉĂƌĂŽƌŐĂŶŝǌĂƌƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĞŶƐŝŶŽĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂgem apropriados a cada fase de desenvolvimento do educando.
ďͿWƌŽƉŝĐŝĂƌĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƉĂƌĂŽƐĂůƵŶŽƐ͕ůĞǀĂŶĚŽĞŵĐŽŶƚĂ
suas experiências, valores e conhecimentos prévios e tomando-os como ponto de parƟĚĂƉĂƌĂĂŝŶƚƌŽĚƵĕĆŽĚĞŶŽǀŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐ͘
ĐͿ ǆƉůŝĐŝƚĂƌ ĂƐ ĐŽŶĐĞƉĕƁĞƐ ƚĞſƌŝĐĂƐ͕ ƋƵĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŵ ĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ͕ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĂĚŝĐŽƚŽŵŝĂĞŶƚƌĞƚĞŽƌŝĂĞƉƌĄƟĐĂ͘
d) Apropriar-se dos diferentes componentes que organizam os planos de
ensino dos professores nas disciplinas nas diferentes etapas para sua elaboração, execução e avaliação.
e) Compreender os princípios da organização curricular das diferentes
ĄƌĞĂƐĐŽŵŽŶŽƌƚĞĂĚŽƌĞƐĚĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĞĞŶƐŝŶŽĐĞŶƚƌĂĚŽŶĂƉƌŽŐƌĞƐƐĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂ
da aprendizagem.
f) Compreender o ensino da linguagem, associado a todos os conteúdos
disciplinares em todas as séries, exercitando a competência de leitura/compreensão de
textos e expressão escrita.
ŐͿ ƐƚĂďĞůĞĐĞƌ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ Ğ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ƉĂƌĂ Ă ƉƌŽŐƌĞƐƐĆŽ ĚĂ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ͗ĂŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ĂƐĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐĞŽŐƌĂƵĚĞĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĚŽƐ
ĐŽŶƚĞƷĚŽƐ͖ĂƐƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĚŽƐĂůƵŶŽƐ͖ŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚŝĚĄƟĐŽ͕ŵĞtodologia e procedimentos de ensino e avaliação, os mecanismos de apoio, nas dife-
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ƌĞŶƚĞƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĞŵĂĐŽƌĚŽĐŽŵƐĞƵƐŽďũĞƟǀŽƐ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂĂƐĮŶĂůŝĚĂĚĞƐĚŽ
ƉƌŽũĞƚŽĞĚƵĐĂƟǀŽ͘
h) Desenvolver COMPETÊNCIAS lógico-discursivas que instrumentalizem
o estudante com vistas à autonomia intelectual, de modo que possa, gradualmente,
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĂĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂĐƌşƟĐĂĞĂƉƌĞŶĚĞƌĂƉĞŶƐĂƌƉŽƌĐŽŶƚĂƉƌſƉƌŝĂ͘
ŝͿŵƉƌĞŐĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚŝĚĄƟĐŽƐ͕ĂũƵƐƚĂŶĚŽͲŽƐ
ăƐƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĞĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ƐĞŵƉƌĞůĞǀĂŶĚŽĞŵĐŽŶƚĂ
ĂŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ĂƐĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐĞŽŐƌĂƵĚĞĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĚŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐ͘
ũͿ ŽŶŚĞĐĞƌ Ğ ƵƟůŝǌĂƌ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ăƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
mídias e meios de comunicação, valorizando-os como indispensáveis à socialização de
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞăƉƌĄƟĐĂĚĞĚŝĄůŽŐŽĐŽŵŽĂůƵŶŽ͘
k) Saber planejar e desenvolver os trabalhos em sala de aula, privilegianĚŽƌŽƟŶĂƐƋƵĞĂƚĞŶĚĂŵăƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ͕ĂĚĞƋƵĂĕĆŽ͕ƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚĞĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽƚĞŵƉŽͬĞƐƉĂĕŽĞŽĂŐƌƵƉĂŵĞŶƚŽ
dos alunos de modo a potencializar as aprendizagens dos diferentes conteúdos/áreas,
ŐĂƌĂŶƟŶĚŽ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞƉŽƐƐşǀĞů͕ĂĂďŽƌĚĂŐĞŵĚŽƐƚĞŵĂƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂŝƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ͘
l) Compreender os diferentes contextos que interferem na construção
ĚĂƐƐƵďũĞƟǀŝĚĂĚĞƐĞŝĚĞŶƟĚĂĚĞƐĚŽĂůƵŶŽ͕ĚĞŵŽĚŽĂůŝĚĂƌĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƐ
diferentes modos de ser e estar no mundo deste aluno.
ŵͿ^ĂďĞƌŵĞĚŝĂƌƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶŇŝƚŽĞŝŶĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĞŵƐĂůĂĚĞĂƵůĂ͘
n) Conhecer e adotar diversas formas de avaliação da aprendizagem dos
ĂůƵŶŽƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ Ğ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚŽƐ Ğ ƵƟůŝǌĂƌ Ă ĂŶĄůŝƐĞ ĚŽƐ
resultados para reorganizar as propostas de trabalho na escola e na sala de aula.
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I. SUPERVISOR

ANEXO B

1. PERFIL
Ao Supervisor de Ensino, alocado na Diretoria de Ensino Regional
(DER), compete prestar assessoria, orientação e acompanhamento do planejamento,
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desenvolvimento e avaliação do ensino e da aprendizagem nas escolas públicas e
ƉƌŝǀĂĚĂƐ͕ ƚĞŶĚŽ ĐŽŵŽ ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ Ă ƌĞĂůŝĚĂĚĞ ĚĂƐ ĞƐĐŽůĂƐ͕ ƚĞŽƌŝĂƐ Ğ ƉƌĄƟĐĂƐ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐĞĂƐŶŽƌŵĂƐůĞŐĂŝƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐăĞĚƵĐĂĕĆŽŶĂĐŝŽŶĂůĞăĞĚƵĐĂĕĆŽďĄƐŝĐĂŽĨĞƌĞĐŝĚĂƉĞůŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶƐŝŶŽƐƚĂĚƵĂůĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͘ĂďĞĂŽ^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌƉĂƌƟĐŝƉĂƌ
da organização, desenvolvimento e avaliação dos trabalhos na Diretoria de Ensino
direcionados às escolas. Sua atuação é fundamental para assegurar a organização de
ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ƋƵĞ ƉƌŽƉŝĐŝĞŵ ĞƐƚƵĚŽƐ ĚĞ ƚĞŽƌŝĂƐ Ğ ƉƌĄƟĐĂƐ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ Ğ ŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐ
sobre as normas que regulamentam a universalização da educação escolar: o acesso
e a permanência do aluno na escola e a qualidade do ensino ofertado. O Supervisor
ĠƵŵĚŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĞƉŽůşƟĐĂƐĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƐƐĞ^ŝƐƚĞŵĂ͕ƉŽƌ
ŵĞŝŽĚĞĂĕƁĞƐĐŽůĞƟǀĂƐ͕ƋƵĞĞŶǀŽůǀĂŵƵŵŵŽǀŝŵĞŶƚŽĚĞĂĕĆŽ͕ƌĞŇĞǆĆŽĞĂĕĆŽ͘Ƶŵ
ĚŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĞ
da escola, tendo em vista:
a) a contribuição para o envolvimento da equipe técnico-pedagógica da
DER e da escola com os processos de ensino e de aprendizagem dos alunos e
ďͿ Ž ĐŽŵƉĂƌƟůŚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ  ƐŽďƌĞ Ă ĞĨĞƟǀŝĚĂĚĞ ĚĂƐ
ƉƌŽƉŽƐƚĂƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐĂŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂ
implementação de ações integradas nas escolas da rede pública estadual. CompeteͲůŚĞ ŽƌŝĞŶƚĂƌ͕ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽ ŶĂ ĐŽŶĐĞƉĕĆŽ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ Ğ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ͕ Ă
promoção de um ensino de qualidade a todos os alunos e, consequentemente, para a
melhoria do desempenho das escolas.
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
Ϯ͘ϭ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶƐŝŶŽWƷďůŝĐŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͗ĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂ
KDWdE/^
ĂͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂƉƌĄƟĐĂĞĚƵĐĂƟǀĂĞŵƐĞƵĐŽŶƚĞǆƚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽͲƐŽĐŝĂůĞ
no complexo das relações entre os diferentes níveis da estrutura organizacional da escola e do sistema de ensino.
,/>/^
Ă͘ϭͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐĞŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐĞĂƚƵĂƌĞŵĐŽŶƐŽŶąŶĐŝĂĐŽŵĞƐƐĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐ͕ƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƉŽůşƟĐĂƐĞĚƵĐĂcionais, nos níveis regional e local, considerando a realidade do ensino público.
a. 2) Atuar nas diferentes instâncias do sistema de ensino, de modo a
orientar o planejamento, acompanhamento e a avaliação das ações da escola.
KDWdE/^
b) Compreender a ação supervisora de modo a contextualizar e consolidar a função social da escola no âmbito local, estadual e nacional.
,/>/^
ď͘ϭͿ /ĚĞŶƟĮĐĂƌ ĂƟƚƵĚĞƐ Ğ ĂĕƁĞƐ ĚŽ ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŵ ƉĂƌĂ Ă
ŐĞƐƚĆŽĞƐĐŽůĂƌĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚĂĐŽŵĂĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂ͕ĂũƵƐƟĕĂƐŽĐŝĂů͕ĂƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽƐŽĐŝĂů
ĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů͕ŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕ďĞŵĐŽŵŽĂƉƌŽŵŽĕĆŽĚĞƉƌŽcessos inclusivos.
b.2) Promover o debate entre gestores e professores deste sistema de
ensino a respeito de diferentes concepções de educação e de gestão educacional.
ď͘ϯͿWƌŽŵŽǀĞƌĂĕƁĞƐĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂŐĞƐƚĆŽĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ͘
KDWdE/^
c) Compreender a supervisão educacional, seus princípios e métodos,
ĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĞĂƌƟĐƵůĂĚŽƌŶĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐĚĞ͗
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ŐĞƐƚĆŽĞƐĐŽůĂƌ͖ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͖ĂǀĂůŝĂĕĆŽŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĂ
ĞƐĐŽůĂĞĚĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĚŽĂůƵŶŽĞĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ͘
,/>/^
Đ͘ϭͿZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƌͲƐĞĞŵƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĞǀĂůŽƌĞƐĠƟĐŽƐ͕ƉŽůşƟĐŽƐĞĞŵĐŽŶŚĞcimentos técnicos, para resolução de situações educacionais que requerem a atuação
do Supervisor de Ensino.
Đ͘ϮͿWĂƌƟĐŝƉĂƌĚĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĞĚŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚŽƉƌŽũĞƚŽƉĞĚĂŐſgico da escola, considerando o envolvimento da equipe escolar em todo o processo de
planejamento, execução e avaliação.
c.3) Promover análise de propostas pedagógicas das escolas e fazer proposições de mudanças, se necessárias
c.4) Fazer uso de mecanismos de planejamento, acompanhamento e
ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽĐƵƌƌşĐƵůŽĞŵƐĂůĂĚĞĂƵůĂĞĚĂĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽĚŽĐƵƌƌşĐƵůŽŽĮĐŝĂů͘
Đ͘ϱͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞĂƚƵĂƌƉƌŽĂƟǀĂŵĞŶƚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂƉƌŽďůĞŵĂƐĞŽƉŽƌƚƵnidades de ações centradas na melhoria do ensino e da aprendizagem .
Đ͘ϲͿWƌŽŵŽǀĞƌĂĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂĚŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌĂƐ
demandas.
Đ͘ϳͿ hƟůŝǌĂƌ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŽďƐĞƌǀĂĕĆŽ͕ ĐŽůĞƚĂ ĞƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝzação e análise de dados educacionais, relacionados a aspectos pedagógicos, adminisƚƌĂƟǀŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĚĞŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ďĞŵĐŽŵŽƵƐĂƌŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ
resultante de avaliações interna e externa.
Đ͘ϴͿ /ŶĐĞŶƟǀĂƌ Ž ƵƐŽ ĚĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ĚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ Ğ ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ
ƉĂƌĂĞǆƉůŽƌĂƌƐƵĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞƐĚŝĚĄƟĐŽƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ͘
KDWdE/^
ĚͿ WĞƌĐĞďĞƌͲƐĞ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ ă ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĐŽŶƟŶƵĂĚĂ ĚŽƐ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ĚĂ
ĞĚƵĐĂĕĆŽĞĂƚƵĂƌĐŽŵŽƵŵĚŽƐĂƌƟĐƵůĂĚŽƌĞƐĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐŶĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝŶƐƚąŶĐŝĂƐĚĂ
SEE: escola, Diretoria de Ensino e órgãos centrais.
,/>/^
Ě͘ϭͿŝĂŐŶŽƐƟĐĂƌĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂĚŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽnais da educação e promover ações para supri-las.
Ě͘ϮͿƌƟĐƵůĂƌĂĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶơŶƵĂĚŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ĂƉĂƌƟƌ
ĚĞƵŵĂƉƌĄƟĐĂƋƵĞƉƌŝǀŝůĞŐŝĞĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐƁĞƐĐŽůĞƟǀĂƐ͕ĐĞŶƚƌĂĚĂŶĂŐĞƐƚĆŽĚŽ
currículo na escola e na sala de aula.
Ě͘ϯͿWƌŽƉŽƌĂĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂĚŽƐĞĚƵĐĂĚŽƌĞƐ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂĂƐƵĂĨŽƌmação permanente e ao atendimento das necessidades das escolas.
d.4) Fazer uso de metodologias de mediação de processos e pessoas e
ĚĞŐĞƐƚĆŽĚĞĐŽŶŇŝƚŽƐ͘
Ě͘ϱͿ /ĚĞŶƟĮĐĂƌ ƚĞŽƌŝĂƐ͕ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ĞŶƐŝŶŽ Ğ ĚĂƐ
normas vigentes que orientam as ações de melhoria do desempenho das escolas, de
ƐĞƵƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞĂůƵŶŽƐ͘
KDWdE/^
ĞͿ ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ ƐĞƵ ƉĂƉĞů ĂƌƟĐƵůĂĚŽƌ͕ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌ Ğ ĚĞ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞ
ŶƚŽĚŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐĞůĞŐĂŝƐƋƵĞƐƵďƐŝĚŝĂŵĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂ
escola no âmbito das redes pública e privada de ensino.
,/>/^
e.1) Propor desenvolvimento de situações de ensino centrado num curƌşĐƵůŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƉĂƌĂĂĨŽƌŵĂĕĆŽŝŶƚĞŐƌĂůĚŽĂůƵŶŽ͘
Ğ͘ϮͿ /ĚĞŶƟĮĐĂƌ Ğ ĚĞĮŶŝƌ͕ ĐŽůĞƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ğ ƉƌŽƉŽƌ
soluções.

192

e.3) Apoiar troca de conhecimentos e mudanças no processo de ensino.
Ğ͘ϰͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞĂŶĂůŝƐĂƌƉƌŝŶĐşƉŝŽƐŶŽƌŵĂƟǀŽƐƉĂƌĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂƌƉƌŽƉŽsições e ações da escola.
Ğ͘ϱͿƐƐĞƐƐŽƌĂƌĞŽƌŝĞŶƚĂƌĂĞƐĐŽůĂŶĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐăůĞŐŝƐůĂĕĆŽ͘
Ğ͘ϲͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞĨĂǌĞƌƵƐŽĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞĚĞĞƐƚƵĚŽƐƋƵĞ
ĚŝǌĞŵƌĞƐƉĞŝƚŽƉƌĄƟĐĂĚĂƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽ͘
HABILIDADES ESPECÍFICAS NAS DIFERENTES ESFERAS DE ATUAÇÃO
Ϯ͘Ϯ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶƐŝŶŽWƷďůŝĐŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͗ĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂ
a) Assessorar, acompanhar, orientar e avaliar os processos educacionais
nas diferentes instâncias do sistema de ensino, para:
ͻ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ Ă ƐĞƌĞŵ ĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂĚŽƐ ŽƵ ƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƉŽůşƟĐĂƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĚĞĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞůĂƐ
decorrentes;
ͻƉƌŽƉŽƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐƉĂƌĂƐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞĂƐƉĞĐƚŽƐĂƐĞƌĞŵĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂĚŽƐ
e/ou revistos;
ͻŽƌŝĞŶƚĂƌŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽƐĚĞĞŶƐŝŶŽĞŵƌĞůĂĕĆŽăůĞŐŝƐůĂĕĆŽǀŝŐĞŶƚĞ͖
ͻƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͕ĂŽƐſƌŐĆŽƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͕ƋƵĂŶĚŽĐŽŶƐƚĂƚĂƌŝŶĚşĐŝŽƐĚĞŝƌregularidades.
ďͿƐƐĞƐƐŽƌĂƌĞͬŽƵƉĂƌƟĐŝƉĂƌ͕ƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ĚĞĐŽŵŝƐƐƁĞƐĚĞĂƉƵração preliminar e/ou sindicâncias, com suporte técnico de assessoria jurídica.
Ϯ͘ϯƋƵŝƉĞĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽĚĞŝŶƐƚąŶĐŝĂƌĞŐŝŽŶĂů
ĂͿWĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĐŽůĞƟǀŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƉůĂŶŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚĂ
Diretoria de Ensino.
b) Realizar estudos, pesquisas, pareceres e propor ações voltadas para o
desenvolvimento do sistema de ensino.
ĐͿƚƵĂƌ͕ĂƌƟĐƵůĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽEƷĐůĞŽWĞĚĂŐſŐŝĐŽŶĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞ
seu plano de trabalho, na orientação e no acompanhamento do desenvolvimento de
ações, voltadas à melhoria da atuação gestora, docente e do desempenho dos alunos,
em vista das reais necessidades e possibilidades das escolas.
ĚͿŝĂŐŶŽƐƟĐĂƌĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂĞƉƌŽƉŽƌĂĕƁĞƐ
ĨŽƌŵĂƟǀĂƐƉĂƌĂĂŵĞůŚŽƌŝĂĚĂƉƌĄƟĐĂŐĞƐƚŽƌĂ͕ĚŽĐĞŶƚĞĞĚŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĞƐĐŽůĂƌĚŽƐ
alunos.
ĞͿWĂƌƟĐŝƉĂƌĚĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĞĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂƉƌŽƉŽƐƚŽƐƉĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƉĂƌĂŵĞůŚŽƌŝĂĚĂŐĞƐƚĆŽĞƐĐŽůĂƌ͘
Ϯ͘ϰhŶŝĚĂĚĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĚĂƌĞĚĞƉƷďůŝĐĂĞƐƚĂĚƵĂů
a) Analisar com a equipe escolar as metas e os projetos da SEE-SP, frente
às necessidades da escola, com vistas a sua implementação.
ďͿWĂƌƟĐŝƉĂƌŶĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚĂWƌŽƉŽƐƚĂWĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĂĞƐĐŽůĂ͕ĂĐŽŵƉĂnhar sua execução e adequações, quando necessárias, e, avaliar os resultados.
c) Orientar a equipe escolar na formulação de metas voltadas à melhoria
do ensino e da aprendizagem dos alunos.
d) Analisar, com a equipe escolar, o currículo em desenvolvimento na
ƐĂůĂĚĞĂƵůĂĞƉƌŽŵŽǀĞƌĂĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽĚŽĐƵƌƌşĐƵůŽŽĮĐŝĂůĚĂ^Ͳ^WƉĞůŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͖
acompanhar e avaliar sua execução e orientar o redirecionamento de rumos, quando
necessário.
e) Acompanhar e avaliar o desempenho da equipe escolar, buscando,
numa ação conjunta, soluções e formas adequadas à melhoria do trabalho pedagógico
ĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĚĂĞƐĐŽůĂ͘
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ĨͿWĂƌƟĐŝƉĂƌĚĂĂŶĄůŝƐĞĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ĚĞŵŽĚŽĂƉĞƌŵŝƟƌĂǀĞƌŝĮĐĂĕĆŽĚĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚŽĞŶƐŝŶŽĞŽƌŝĞŶƚĂƌŽƐŐĞƐƚŽƌĞƐ
da escola, na proposição de medidas direcionadas à superação de suas fragilidades.
ŐͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂ͕ƉĂƌĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽ
ĚĞĂĕƁĞƐĨŽƌŵĂƟǀĂƐ͕ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞŵĞůŚŽƌĂƌŽĞŶƐŝŶŽĞĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ĂƉĂƌƟƌĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĂǀĂůŝĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐĞĞǆƚĞƌŶĂƐ͘
ŚͿWĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽƚƌĂďĂůŚŽĐŽůĞƟǀŽŶĂĞƐĐŽůĂ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŶĚŽĂƐĂĕƁĞƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐŶĂƐƵůĂƐĚĞdƌĂďĂůŚŽWĞĚĂŐſŐŝĐŽŽůĞƟǀŽ;dWͿ͕ŽƐĞƐƚƵĚŽƐĞƉĞƐƋƵŝƐĂƐ
ƐŽďƌĞƚĞŵĂƐĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚŽĐŽƟĚŝĂŶŽĞƐĐŽůĂƌĞĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĚĂ^Ğcretaria de Estado da Educação. (SEE-SP)
i) Orientar a equipe gestora das unidades escolares na organização dos
colegiados, em especial do Conselho de Escola e Conselho de Classe/Ano/Série/Termo
ĞĚĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĚĂƐĞƐĐŽůĂƐ͕ǀŝƐĂŶĚŽĂŽĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͘
j) Acompanhar a atuação do Conselho de Classe/Ano/Série/Termo, analisando os temas tratados, o encaminhamento dado às situações e às decisões adotadas.
k) Assessorar as equipes escolares na interpretação e cumprimento dos
ƚĞǆƚŽƐůĞŐĂŝƐĞŶĂǀĞƌŝĮĐĂĕĆŽĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĞƐĐŽůĂƌ͘
l) Orientar a organização e o funcionamento da escola, nos aspectos adŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐĞƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŽƵƐŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐ͕ƉĂƌĂ
ĂƚĞŶĚĞƌĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐĞĂŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĠƟĐŽƐƋƵĞŶŽƌƚĞŝĂŵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽ
de verbas públicas.
m) Informar ao Dirigente Regional de Ensino, por meio de termos de visita/acompanhamento registrados junto às unidades escolares e de relatórios, a respeito
ĚĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͕ İƐŝĐŽ Ğ ŵĂƚĞƌŝĂů͕ ďĞŵ
como das demandas das escolas, sugerindo medidas para a superação dos problemas,
quando houver.
Ϯ͘ϱhŶŝĚĂĚĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĚĂƐƌĞĚĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƉĂƌƟĐƵůĂƌ
ĂͿƉƌĞĐŝĂƌĞĞŵŝƟƌƉĂƌĞĐĞƌƐŽďƌĞĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂĂƵƚŽƌŝzação e funcionamento dos estabelecimentos de ensino e cursos, com base na legislação vigente.
b) Analisar e propor a homologação dos documentos necessários ao funcionamento desses estabelecimentos.
c) Orientar os responsáveis pelos estabelecimentos de ensino quanto ao
cumprimento das normas legais e das determinações emanadas das autoridades suƉĞƌŝŽƌĞƐ͕ĂŽƐĂƚŽƐŶĞůĞƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƋƵĂŶƚŽĂŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐă
vida escolar dos alunos.
d) Representar aos órgãos competentes quando constatar indícios de irregularidades, esgotadas as orientações e propostas saneadoras, quando couber.
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5. SÃO PAULO. DECRETO Nº 55.078, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009.
Dispõe sobre as jornadas de trabalho do pessoal docente do Quadro do
Magistério e dá providências correlatas
6. SÃO PAULO. DECRETO Nº 57.141, DE 18 DE JULHO DE 2011.
Reorganiza a Secretaria da Educação e dá providências correlatas
7. SÃO PAULO. RESOLUÇÃO SE Nº 81, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011.
Estabelece diretrizes para a organização curricular do ensino fundamental e do ensino médio nas escolas estaduais
8. SÃO PAULO. DELIBERAÇÃO CEE Nº 10/97.
Fixa normas para elaboração do Regimento dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. (Indicação CEE nº 9/97 anexa)
9. SÃO PAULO. PARECER CEE Nº 67/98.
Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais
II. DIRETOR DE ESCOLA
1. PERFIL
ŽŵŽĚŝƌŝŐĞŶƚĞĞĐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĞĚƵĐĂƟǀŽŶŽąŵďŝƚŽĚĂĞƐcola, compete ao Diretor promover ações direcionadas à coerência e consistência de
um projeto pedagógico centrado na formação integral dos alunos. Tendo como objeƟǀŽĂŵĞůŚŽƌŝĂĚŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĂĞƐĐŽůĂ͕ĐĂďĞͲůŚĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂ
ĞĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂĞŵƐĞƌǀŝĕŽ͕ĂƐƐĞŐƵƌĂƌŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞKDWdE/^
e ,/>/^ĚŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐƋƵĞƚƌĂďĂůŚĂŵƐŽďƐƵĂĐŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽ͕ŶĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐĚĂŐĞƐƚĆŽĞƐĐŽůĂƌƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ͗ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ͕ĚĞƉĞƐƐŽĂƐ͕ĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐİƐŝĐŽƐ
ĞĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐĚŽĞŶƐŝŶŽĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͘ŽŵŽĚŝƌŝŐĞŶƚĞ
da unidade escolar, cabe-lhe uma atuação orientada pela concepção de gestão demoĐƌĄƟĐĂĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ͕ŽƋƵĞƌĞƋƵĞƌĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŽĐŽŶƚĞǆƚŽĞŵƋƵĞĂĞĚƵĐĂĕĆŽĠ
ĐŽŶƐƚƌƵşĚĂĞĂƉƌŽŵŽĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐŶŽƐĞŶƟĚŽĚĞĂƐƐĞŐƵƌĂƌŽĚŝƌĞŝƚŽăĞĚƵĐĂĕĆŽƉĂƌĂ
ƚŽĚŽƐŽƐĂůƵŶŽƐĞĞǆƉƌĞƐƐĂƌƵŵĂǀŝƐĆŽĂƌƟĐƵůĂĚŽƌĂĞŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌĂĚŽƐǀĄƌŝŽƐƐĞƚŽƌĞƐ͗
ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ͕ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͕ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ ĚĂƐ ƌĞůĂĕƁĞƐ ĐŽŵ Ă ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͘
Compete, portanto, ao Diretor de Escola uma atuação com vistas à superação de condições adversas ao desenvolvimento de uma educação de qualidade, ou seja, centrada
ŶĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞĞŶƐŝŶŽƋƵĞƉƌŽŵŽǀĂĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵƐŝŐŶŝĮĐĂƟva à formação do aluno: pessoal, social e para o mundo do trabalho.
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
2.1 Sistema de Ensino Público de São Paulo: Educação Básica
KDWdE/^
ĂͿ ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ ĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ ĚĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĞ ƐƚĂĚŽ ĚĂ
Educação, no contexto social e de desenvolvimento do Estado de São Paulo, em áreas como: gestão escolar, desenvolvimento curricular, avaliação do desempenho dos
ĂůƵŶŽƐĞĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ƉĂƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌŽƉĂƉĞůĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ŝŶƐƚąŶĐŝĂƐ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ ŶĂ ĚĞĮŶŝĕĆŽ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ƉŽůşƟĐĂƐ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ ĚŽƐ
governos federal, estadual e municipal, dos conselhos nacional, estadual e municipal
de educação.
,/>/^
Ă͘ϭͿƚƵĂƌĐŽŵĨŽĐŽŶĂĐŽŶƐĞĐƵĕĆŽĚĞĮŶĂůŝĚĂĚĞƐĞŽďũĞƟǀŽƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞůŝŶĞĂĚŽƐŶĂƐƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐĞŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĂĞƐĐŽůĂ͘
Ă͘ϮͿƐƚĂďĞůĞĐĞƌƌĞůĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞĂƐƉŽůşƟĐĂƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐĞĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞdagógica da escola e atentar para as implicações decorrentes.
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Ă͘ϯͿKƌŝĞŶƚĂƌͲƐĞƉĞůĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐĞŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ͕ĂƉƌĞĞŶĚŝĚĂƐĚŽƉƌŽũĞƚŽŶĂĐŝŽŶĂůĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ƉĂƌĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂƐƉŽůşƟĐĂƐĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞ
Estado da Educação de São Paulo, considerando a realidade do ensino público estadual
paulista.
Ă͘ϰͿhƟůŝǌĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ͕ĂĕƁĞƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞŵŶşǀĞůƌĞŐŝŽŶĂůĞůŽĐĂůŶĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐƉŽůşƟĐĂƐĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞƐƚĂĚŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽĚĞ
São Paulo.
KDWdE/^
b) Compreender o papel do Diretor de Escola na estrutura da SEE/SP
,/>/^
b.1) Ter como referência o contexto social e cultural do país, do estado,
do município e da comunidade para organizar ações de gestão.
b.2) Reconhecer-se como integrante do sistema de ensino e atuar como
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůĚŝƌĞƚŽƉĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŝĚĄƟĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĂĞƐĐŽůĂĞŵĂƌƟĐƵůĂĕĆŽĐŽŵ
a comunidade interna e a externa, e demais instâncias desse sistema.
ď͘ϯͿZĞĐŽŶŚĞĐĞƌͲƐĞĐŽŵŽĂƌƟĐƵůĂĚŽƌĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͕ƉƌŽũĞƚŽƐĞƉůĂŶŽƐĚĞ
ação educacionais, vinculados à realidade da escola.
ď͘ϰͿWƌŽŵŽǀĞƌƵŵĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŝĚĄƟĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĂĞƐĐŽůĂĞŵĐŽŶsonância com a função social que ela tem.
KDWdE/^
c) Conhecer princípios e métodos para a promoção da gestão democráƟĐĂĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ͖ƉĂƌĂĞǆĞƌĐĞƌĂŐĞƐƚĆŽĚĞƚĞŵƉŽƐ͕ĞƐƉĂĕŽƐ͕ƉĞƐƐŽĂƐ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐĞĚĞ
ŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ͕ĞŵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂĚĞŵĂŶĚĂƐĞăƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͘
,/>/^
Đ͘ϭͿ /ĚĞŶƟĮĐĂƌ ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ Ğ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ ƉĂƌĂ
ŽƌŝĞŶƚĄͲůŽŶĂĚŝƌĞĕĆŽĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŝĚĄƟĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĂĞƐĐŽůĂ͘
Đ͘ϮͿ&ĂǌĞƌƵƐŽĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞƉƌĄƟĐĂƐĂĚĞƋƵĂĚŽƐĂŽƉƌŝŶĐşƉŝŽĚĞŐĞƐƚĆŽ
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂĚŽĞŶƐŝŶŽƉƷďůŝĐŽ͕ĂƉůŝĐĂŶĚŽŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĚĞůŝĚĞƌĂŶĕĂ͕ŵĞĚŝĂĕĆŽĞŐĞƐƚĆŽ
ĚĞĐŽŶŇŝƚŽƐ͘
c.3) Fazer uso de indicadores sociais e educacionais na descrição, análise
e interpretação da realidade e na proposição de ações para transformá-la.
Đ͘ϰͿ ŽŽƌĚĞŶĂƌ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ Ğ ĂĕƁĞƐ ĚĞ ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͕
acompanhamento e avaliação da escola.
Đ͘ϱͿ^ŝƐƚĞŵĂƟǌĂƌŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞĚƵĐĂƟǀŽƐ͕ŝŶǀĞƐƟŐĂŶĚŽ͕ĂŶĂůŝƐĂŶĚŽĞƌĞŇĞƟŶĚŽĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĂƐƉƌĄƟĐĂƐĚĞŐĞƐƚĆŽĞĚŽĐĞŶƚĞƐĚĂĞƐĐŽůĂ͘
Đ͘ϲͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌŵĠƚŽĚŽƐĞƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐĚĂƐĞƋƵŝƉĞƐĚĂĞƐĐŽůĂ;ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐĞƉĞƐƐŽĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽͿ͘
Đ͘ϳͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞĂŶĂůŝƐĂƌ͕ĞŵĞƋƵŝƉĞ͕ŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĂĞƐĐŽůĂ͕ƉƌŽƉŽŶĚŽ
ĂĕƁĞƐ ĐŽůĞƟǀĂƐ ƉĂƌĂ ĞƋƵĂĐŝŽŶĄͲůŽƐ ĞͬŽƵ ŵŝŶŝŵŝǌĂƌ ŽƐ ĞĨĞŝƚŽƐ ƋƵĞ ƉŽĚĞƌĆŽ ŝŵƉĂĐƚĂƌ
ŶĞŐĂƟǀĂŵĞŶƚĞŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂĨƵŶĕĆŽƐŽĐŝĂůĚĂĞƐĐŽůĂ͘
Đ͘ϴͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌŵĠƚŽĚŽƐĞƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĞƚĞŵƉŽƐ͕ĞƐƉĂĕŽƐĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂƵƟůŝǌĄͲůŽƐŶĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐĐŽůĞƟǀĂŵĞŶƚĞĂƌƟĐƵůĂĚĂƐ͘
c.9) Fazer uso de procedimentos de observação, coleta e registro para a
organização e análise de dados educacionais.
Đ͘ϭϬͿǆĞƌĐĞƌƉƌĄƟĐĂƐĐŽůĂďŽƌĂƟǀĂƐũƵŶƚŽăƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐŝŶƚƌĂĞĞǆƚƌĂĞƐcolares, por meio de diferentes instrumentos.
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KDWdE/^
d) Conhecer os componentes da organização do ensino e da legislação
ƋƵĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞŵĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐƉĂƌĂĂĕƁĞƐĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂĚĞŵĞůŚŽƌŝĂĚŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĂĞƐĐŽůĂ͕ĚĞƐĞƵƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞĂůƵŶŽƐ͘
,/>/^
Ě͘ϭͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌ͕ĂŶĂůŝƐĂƌĞĨĂǌĞƌƵƐŽĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞĚĂƐŶŽƌŵĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐĞƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ͕ƋƵĞƌĞŐĞŵĂĞĚƵĐĂĕĆŽĞƐĐŽůĂƌ͕Ğŵ
conformidade com as demandas do contexto escolar.
Ě͘ϮͿWƌŽŵŽǀĞƌĞĐƌŝĂƌĞƐƉĂĕŽƐĚĞĂĕĆŽƉĂƌĂĂĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂĚŽƐ
ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂĞƐĐŽůĂ͕ƉĂƌĂĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƐĞƵƐƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐ͘
Ě͘ϯͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞƉĂƌƟůŚĂƌŶŽǀŽƐĚĞƐĂĮŽƐĞĐŽŵƉĂƌƟůŚĂƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂdes.
d.4) Instruir e aperfeiçoar procedimentos para a melhoria da formação e
ƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶŇŝƚŽƐŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽĞƐĐŽůĂƌ͘
Ě͘ϱͿŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂĕƁĞƐĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽĐŽůĞƟǀĂ͕
para desenvolvimento de ações e estratégias, com vistas ao desenvolvimento do trabalho e resolução de problemas.
Ě͘ϲͿWƌŽŵŽǀĞƌƌĞĚĞƐĚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞŝŶƚĞƌĐąŵďŝŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĞŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͘
KDWdE/^
ĞͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĐŽůĞƟǀĂĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĂĞƐĐŽůĂ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂŐĞƐƚĆŽƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂĞĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͘
,/>/^
Ğ͘ϭͿŝĂůŽŐĂƌ͕ĐŽŵĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞŝŶƚĞƌŶĂĞĞǆƚĞƌŶĂƉĂƌĂƉƌŽŵŽǀĞƌĂƌƟĐƵlação entre ambas em favor da melhoria da qualidade da educação.
e.2) Empreender ações de planejamento, construção e avaliação da ProƉŽƐƚĂWĞĚĂŐſŐŝĐĂĞĂĕƁĞƐĚĂĞƐĐŽůĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ͕ĐŽŵŽĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƐ
diferentes segmentos intra e extraescolares.
Ğ͘ϯͿĞĮŶŝƌ͕ĐŽůĞƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂƐƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐĞŵĞƚĂƐĂƐĞƌĞŵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝdas a curto, médio e longo prazo.
e.4) Desenvolver capacidades de coordenar as equipes para o trabalho
ĐŽůĞƟǀŽĞĞƐƟŵƵůĂƌŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĞĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƉĞůŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞĚƵĐĂƟǀŽƐĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƚƌĂďĂůŚŽĞƐĐŽůĂƌ͘
Ğ͘ϱͿŽŽƌĚĞŶĂƌĞĂƌƟĐƵůĂƌĞƋƵŝƉĞƐ͕ƉĞƐƐŽĂƐĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽ͕
execução, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da escola.
e.6) Apoiar e incrementar o desenvolvimento da proposta pedagógica da
ĞƐĐŽůĂƋƵĞŝŶƚĞŐƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĚĞŶşǀĞůŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů͕ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͘
Ğ͘ϳͿĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂŶĄůŝƐĞ͕ĚĞĂƌƟĐƵůĂĕĆŽĚĞĞƐĨŽƌĕŽƐĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĂĞƐĐŽůĂ͘
Ğ͘ϴͿƐƟŵƵůĂƌƉĂƌĐĞƌŝĂƐ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂƐăŽƟŵŝǌĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ
na comunidade.
HABILIDADES ESPECÍFICAS EM CADA UMA DAS DIMENSÕES DA GESTÃO
Ϯ͘ϮƐĐŽůĂ
Ϯ͘Ϯ͘ϭ'ĞƐƚĆŽWĞĚĂŐſŐŝĐĂ
ĂͿŽŶƐƚƌƵŝƌĞĂƚƵĂƌ͕ĐŽůĞƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ĞŶĂŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĞĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐůĞŐĂŝƐ
vigentes as normas de gestão e de convivência com todos os segmentos da comunidade escolar.
b) Promover a análise do currículo em ação na escola e sala de aula e
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ĞƐƚƵĚŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŵ Ă ĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽ ĚŽ ƵƌƌşĐƵůŽ ŽĮĐŝĂů ƉĞůĂ ĞƋƵŝƉĞ ĞƐĐŽůĂƌ͕ ƉĂƌĂ
acompanhar o seu desenvolvimento nos diferentes níveis, etapas, modalidades, áreas
e disciplinas de ensino.
ĐͿƉŽŝĂƌĞƌĞĂůŝǌĂƌƉƌĄƟĐĂƐĞĂĕƁĞƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐŝŶĐůƵƐŝǀĂƐ͘
ĚͿWƌŽŵŽǀĞƌƵŵĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŝĚĄƟĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĂĞƐĐŽůĂ͕ĐĞŶƚƌĂĚĂ
no ensino que atenda às diferentes necessidades e ritmos de aprendizagem dos alunos.
e) Acompanhar o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem dos
alunos.
ĨͿƌƟĐƵůĂƌĂĂƚƵĂĕĆŽĞŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƐſƌŐĆŽƐĐŽůĞŐŝĂĚŽƐ;ŽŶƐĞůŚŽĚĞƐĐŽůĂ͕ƐƐŽĐŝĂĕĆŽĚĞWĂŝƐĞDĞƐƚƌĞƐ͕'ƌġŵŝŽƐƚƵĚĂŶƟůͿ͕ƉĂƌĂĂĞĨĞƟǀŝĚĂĚĞĚĞ
ƵŵƚƌĂďĂůŚŽĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽĞĐƌŝĂƟǀŽ͕ĐŽŵŽŝŶĐĞŶƟǀŽĂŽƐƐĞƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘
g) Promover a realização de Conselhos de Classe/Ano/Série/Termo como
corresponsáveis pelo desempenho escolar de alunos.
ŚͿKƟŵŝǌĂƌŽƵƐŽĚĞĞƐƉĂĕŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽĐŽůĞƟǀŽ͕ƉĂƌĂƉƌŽďůĞŵĂƟǌĂƌŽ
trabalho pedagógico.
ŝͿĐŽŵƉĂŶŚĂƌ͕ŽƌŝĞŶƚĂƌĞĚĂƌƐƵƐƚĞŶƚĂĕĆŽăƐƉƌĄƟĐĂƐĞŶƚƌĞĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
equipes responsáveis pelo trabalho escolar.
Ϯ͘Ϯ͘Ϯ'ĞƐƚĆŽĚĞWĞƐƐŽĂƐ
a) Promover, aproximar e integrar, os diversos segmentos da comunidade escolar, para a construção de unidade de propósitos e ações que consolidem a
ŝĚĞŶƟĚĂĚĞĚĂĞƐĐŽůĂŶŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂĨƵŶĕĆŽ͘
ďͿĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞƉƌĄƟĐĂƐĚĞŐĞƐƚĆŽŶŽĐŽůĞƟǀŽĞƐĐŽůĂƌ͕ƉĂƌĂŽ
envolvimento e o compromisso das pessoas com o trabalho educacional.
c) Promover um clima organizacional que favoreça o relacionamento inƚĞƌƉĞƐƐŽĂůĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕ƉĂƌĂƵŵĂĐŽŶǀŝǀġŶĐŝĂƐŽůŝĚĄƌŝĂĞƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů͘
ĚͿĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĂĕƁĞƐĚĞŐĞƐƚĆŽƋƵĞǀĂůŽƌŝǌĞŵĞĂƉſŝĞŵŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐƋƵĞ
ƉƌŽŵŽǀĂŵŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƉĞƐƐŽĂů͕ƐŽĐŝĂůĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͘
ĞͿKƟŵŝǌĂƌŽƵƐŽĚŽƚĞŵƉŽĞĚŽƐĞƐƉĂĕŽƐĐŽůĞƟǀŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶĂĞƐĐŽůĂ͘
Ϯ͘Ϯ͘ϯ'ĞƐƚĆŽĚĞZĞĐƵƌƐŽƐŝĚĄƟĐŽƐ͕DĂƚĞƌŝĂŝƐ͕&şƐŝĐŽƐĞ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘
a) Organizar, selecionar e disponibilizar recursos, materiais e equipamenƚŽƐ͕ĚĞĂƉŽŝŽĚŝĚĄƟĐŽ͘
b) Promover a organização da documentação e dos registros escolares.
c) Coordenar o uso apropriado de instalações, equipamentos e recursos
disponíveis na escola.
d) Promover ações de manutenção, limpeza e preservação do patrimônio, dos equipamentos e materiais da escola.
ĞͿZĞĂůŝǌĂƌĂĕƁĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂƐĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽ
ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĚĂ ĞƐĐŽůĂ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ƐƵĂƐ ƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐ͕ ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ ĠƟĐŽƐ Ğ
prestação de contas à comunidade.
f) Implementar e disponibilizar espaços da escola para realização de
ações da comunidade local.
ŐͿƵƐĐĂƌĐŽůĞƟǀĂŵĞŶƚĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐƉĂƌĂĐƌŝĂĕĆŽĞŽďƚĞŶĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌsos, espaços e materiais complementares para fortalecimento da Proposta Pedagógica.
Ϯ͘Ϯ͘ϰ'ĞƐƚĆŽĚĞZĞƐƵůƚĂĚŽƐĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐĚŽŶƐŝŶŽĞƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ
ĂͿĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞƉƌĄƟĐĂƐĚĞŐĞƐƚĆŽƉĂƌĂŵĞůŚŽƌŝĂĚĞĚĞƐĞŵpenho da escola quanto à aprendizagem de todos e de cada aluno.
ďͿWƌŽƉŽƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐƉĂƌĂĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞ
necessidades dos alunos.
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c) Analisar e acompanhar indicadores de resultados: de aproveitamento,
de frequência e de desempenho nas avaliações interna e externa dos alunos.
d) Apresentar e analisar os indicadores junto à equipe escolar, com vistas
à compreensão de todos sobre o resultado do trabalho e a projeção de melhorias.
e) Divulgar, junto à comunidade intra e extraescolar, as ações demandaĚĂƐĂƉĂƌƟƌĚŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞƐƵĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ͘
f) Analisar os indicadores para subsidiar a tomada de decisões com vistas
ăŵĞůŚŽƌŝĂĚĂWƌŽƉŽƐƚĂWĞĚĂŐſŐŝĐĂ͕ĚĞĮŶŝĕĆŽĚĞƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐĞĚĞŵĞƚĂƐĂƌƟĐƵůĂĚĂƐă
ƉŽůşƟĐĂĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĚĂ^Ͳ^W͘
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ANEXO C
I. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
1. PERFIL
O professor de Educação Básica I, que atua no Ensino Fundamental dos
ŶŽƐ/ŶŝĐŝĂŝƐ͕ĂƐƐƵŵĞĐĂƌĄƚĞƌĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůƉŽůŝǀĂůĞŶƚĞƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟƌĂĂůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽĞ
ŽůĞƚƌĂŵĞŶƚŽ͕ĂƌƟĐƵůĂŶĚŽĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐĄƌĞĂƐĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽĐƵƌƌşĐƵůŽďĄƐŝĐŽ;>şŶŐƵĂWŽƌƚƵŐƵĞƐĂ͕DĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ŝġŶĐŝĂƐ^ŽĐŝĂŝƐĞEĂƚƵƌĂŝƐͿĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂĂŽĞĚƵĐĂŶĚŽŽƌganizar e integrar informações e novos conhecimentos aos já existentes, construindo
ƌĞůĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞĞůĞƐ͘/ƐƐŽŝŵƉůŝĐĂƋƵĞĂĚŽƚĞƵŵĂƉƌĄƟĐĂƌĞŇĞǆŝǀĂ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂŽďƐĞƌǀĂĕĆŽ
atenta ao processo de desenvolvimento e de aprendizagem, compreendendo o educando como ser único, com necessidades próprias de sua faixa etária e contexto vivenĐŝĂů͖ƌĞŐŝƐƚƌŽƐŝƐƚĞŵĄƟĐŽ͖ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĐŽůĞƟǀŽĞĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĞĚƵĐĂƟva oferecida. Além disso, espera-se que desempenhe um trabalho interdisciplinar, que
ƉƌĞƐƐƵƉƁĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐ͕ĚĂƐĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐĞĚĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ
baseada em modelo de ensino voltado para a resolução de problemas, em situações
ŶĂƐƋƵĂŝƐƌĞƋƵĞƌĂĂƵƚŽĂƟǀŝĚĂĚĞĞŵĞƚĂĐŽŐŶŝĕĆŽĚŽĞĚƵĐĂŶĚŽ͘
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LÍNGUA PORTUGUESA
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
KDWdE/^
a) Compreender a linguagem verbal como forma de ação interpessoal,
ŽƌŝĞŶƚĂĚĂƉŽƌĮŶĂůŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĂƐƉƌĄƟĐĂƐƐŽĐŝĂŝƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐŶŽƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŐƌƵƉŽƐĚĞƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ŶŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞƐƵĂŚŝƐƚſƌŝĂ͘
,/>/^
a. 1) Reconhecer a necessidade de tomar como objeto de ensino na esĐŽůĂƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞůŝŶŐƵĂŐĞŵơƉŝĐĂƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƉĂĕŽƐĞĞƐĨĞƌĂƐĚĞĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ͕Ğŵ
especial as que aconteçam em instâncias públicas que não a escolar.
KDWdE/^
b) Compreender que toda manifestação verbal é orientada por um conũƵŶƚŽ ĚĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĚĞĮŶŝĚŽƌĂƐ ĚŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ŶŽ ƋƵĂů ĨŽŝ ƉƌŽĚƵǌŝĚĂ͕ Ž ƋƵĂů ĚĞƚĞƌminou as escolhas – conscientes ou não - realizadas pelo enunciador: lugar social do
ĞŶƵŶĐŝĂĚŽƌ͕ ĮŶĂůŝĚĂĚĞ ĚŽ ĚŝƐĐƵƌƐŽ͕ ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌ ĂŽ ƋƵĂů ƐĞ ĚĞƐƟŶĂ͕ ĞƐĨĞƌĂ ŶĂ ƋƵĂů Ž
discurso circulará, portador e veículo no qual será tornado público, gênero no qual será
organizado.
,/>/^
b.1) Recuperar, por meio da análise, o contexto provável no qual o texto
ĨŽŝ ƉƌŽĚƵǌŝĚŽ͕ ĐŽŵŽ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƐĞ ĂƉƌŽǆŝŵĂƌ ĚŽƐ ƉŽƐƐşǀĞŝƐ ƐĞŶƟĚŽƐ ƉƌĞƚĞŶĚŝĚŽƐ ƉĞůŽ
autor.
KDWdE/^
c) Compreender que a linguagem verbal se realiza por meio de textos os
quais se organizam, inevitavelmente em um gênero.
,/>/^
Đ͘ϭͿZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚŽƐŐġŶĞƌŽƐĚŽƐƚĞǆƚŽƐƋƵĞƐĞƌĆŽƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐĂŽƐĂůƵŶŽƐʹĚĞƐĚĞĂĂůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽŝŶŝĐŝĂůͲ͕ĚĞŵŽĚŽƋƵĞƉŽƐƐĂƚĞŵĂƟǌĄͲůĂƐŶŽ
processo de ensino.
c.2) Selecionar, seriando segundo a complexidade, gêneros e textos adeƋƵĂĚŽƐăƐƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ĚĞŵĂŶĞŝƌĂĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌĂƌĞŇĞxão sobre o sistema de escrita.
KDWdE/^
ĚͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂĞƐĐƌŝƚĂĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂŐƌĄĮĐŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂůŝŶguagem – e não código de transcrição da fala -, cujo processo de aprendizado não
ĠƉĞƌĐĞƉƚƵĂů͕ŵĂƐĐŽŐŶŝƟǀŽ͕ƉƌĞƐƐƵƉŽŶĚŽƵŵĐĂŵŝŶŚŽƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽĚĞĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞ
ideias tanto sobre o que representa, quanto sobre de que maneira representa o que
representa.
,/>/^
Ě͘ϭͿWƌŽƉŽƌĂƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŵĂŽƐĂůƵŶŽƐĂƉƌĞŶĚĞƌĂƉƌŽĚƵǌŝƌůŝŶguagem escrita antes mesmo de saber escrever convencionalmente.
Ě͘ϮͿ ůĞŐĞƌ͕ Ğŵ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ŶĂƐ
quais os alunos leiam, escutem, produzam textos de acordo com o gênero proposto e
não palavras ou frases soltas e descontextualizadas.
KDWdE/^
ĞͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽĐŽŵŽĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽĞƉĂƌƚĞĚĞ
um processo mais amplo, que é o Letramento.
,/>/^
e.1) Analisar a qualidade dos textos em função da sua adequação aos
ƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀĂĚĞĮŶŝĚŽƐ͘
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KDWdE/^
f) Compreender que o que diferencia fundamentalmente a linguagem
ŽƌĂůĚĂůŝŶŐƵĂŐĞŵĞƐĐƌŝƚĂ͕ĚŝƐƟŶŐƵŝŶĚŽͲĂŶĆŽĚĂƌĞĂůŝĚĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůŐƌĄĮĐĂŽƵĨƀŶŝĐĂ
de seus discursos, mas a relação colocada entre o momento de produção desse discurso e o momento de publicização do mesmo, ou seja: o discurso (e o texto) escrito
é planejado, revisado e produzido antes de ser dado a conhecer ao seu interlocutor. O
discurso oral, embora possa ser planejado com antecedência e prever, no momento
ĚĞĨĂůĂ͕ĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞǀĄƌŝĂƐŶĂƚƵƌĞǌĂƐ;ŐƌĄĮĐŽƐ͕ǀŝĚĞŽŐƌĄĮĐŽƐ͕ĞƐĐƌŝƚŽƐ͕
entre outros), é sempre realizado no mesmo momento em que é dado a conhecer ao
interlocutor.
,/>/^
f.1) Diferenciar situações de comunicação oral, escrita e de oralidade,
sabendo quais conteúdos estão implicados no aprendizado de cada uma delas e, portanto, quais devem ser tomados como objeto de ensino.
Ĩ͘ϮͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌŐġŶĞƌŽƐĚĞůŝŶŐƵĂŐĞŵŽƌĂůĞĞƐĐƌŝƚĂƋƵĞĚĞǀĞŵƐĞƌŽďũĞƚŽ
de ensino nos Anos Iniciais.
Ĩ͘ϯͿZĞůĂĐŝŽŶĂƌƐĞƋƵġŶĐŝĂƐĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĂŽĞŶƐŝŶŽĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞƚĞǆƚŽƐ
orais ou escritos, organizados em diferentes gêneros.
KDWdE/^
g) Compreender e considerar, nas situações que envolvam oralidade, a
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŽĂůƵŶŽĂƌƟĐƵůĂƌăƐĚĞŵĂŝƐŚĂďŝůŝĞĚĂĚĞƐ͕ĂĚĞŽďƚĞƌďŽĂĞŶƚŽŶĂĕĆŽ͕
ĂĚĞƋƵĂƌĂƉƌŽƐſĚŝĂăŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ͕ƚĞƌďŽĂĚŝĐĕĆŽƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟƌĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ͕ƌĞŐƵůĂƌ
ĂůƚƵƌĂĚĂǀŽǌƉĂƌĂƉŽĚĞƌƐĞƌŽƵǀŝĚŽ͕ƵƟůŝǌĂƌƌĞĐƵƌƐŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐƉĂƌĂƐŽĮƐƟĐĂƌĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĞĐĂƟǀĂƌŽůĞŝƚŽƌ;ůĞŶĕŽƐ͕ƚƌĂũĞƐ͕ŽďũĞƚŽƐ͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕ĞŵƵŵĂĐŽŶƚĂĕĆŽĚĞ
história, por exemplo).
,/>/^
Ő͘ϭͿWƌŽƉŽƌƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽŶĂƐƋƵĂŝƐŽĨŽĐŽƐĞũĂŵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ
ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĚĂŽƌĂůŝĚĂĚĞ͘
KDWdE/^
ŚͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌƋƵĞĂŵĂƚĞƌŝĂůŝĚĂĚĞĚŽĚŝƐĐƵƌƐŽ͕ŽƐƚĞǆƚŽƐ͕ĠĚĞĮŶŝĚĂ
ƉŽƌĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞĚŝƐƟŶƚĂƐŶĂƚƵƌĞǌĂƐͲĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂ͕ƉƌĂŐŵĄƟĐĂ͕ƚĞǆƚƵĂů͕ŐƌĂŵĂƟĐĂůĞŶŽƚĂĐŝŽŶĂůʹŽƐƋƵĂŝƐĚĞǀĞŵĐŽŶƐƟƚƵŝƌͲƐĞĐŽŵŽĐŽŶƚĞƷĚŽĚĞĞŶƐŝŶŽ͘
,/>/^
Ś͘ϭͿ /ĚĞŶƟĮĐĂƌ ŽƐ ĐŽŶƚĞƷĚŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐ ĚĞ >şŶŐƵĂ WŽƌƚƵŐƵĞƐĂ͕ Ğŵ
ƐƵĂƐĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐĞŝŶƚĞƌͲƌĞůĂĕƁĞƐ͘
KDWdE/^
ŝͿ ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ ƋƵĞ ĂƐ ƉƌĄƟĐĂƐ ĚĞ ůŝŶŐƵĂŐĞŵ͕ ĂůĠŵ ĚĞ ĞŶǀŽůǀĞƌĞŵ ŽƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĚĂƌĞĂůŝĚĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƋƵĞĠŽƚĞǆƚŽ͕ĂďƌĂŶŐĞŵƚĂŵďĠŵĐŽŵƉŽƌƚĂmentos, procedimentos e capacidades de produção, escuta e leitura de textos e, ainda,
as capacidades de linguagem fundamentais.
,/>/^
ŝ͘ϭͿ /ĚĞŶƟĮĐĂƌ ĐŽŵŽ ĂƐƉĞĐƚŽ ĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ Ă ĂĚĞƋƵĂĕĆŽ ĚŽ
texto ao contexto de produção, tomando essa análise – e o decorrente ajuste do texto
ͲĐŽŵŽƉƌĄƟĐĂĚĞĞŶƐŝŶŽƌĞŐƵůĂƌ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĞƐƐĂĐŽŶĚŝĕĆŽŶŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͘
ŝ͘ϮͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĂƐƉĞĐƚŽƐƚĞǆƚƵĂŝƐďĄƐŝĐŽƐ͕ĐŽŵŽŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐăĐŽesão textual – tanto referencial, quanto sequencial – e coerência – ao tema, ao gênero,
ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŽƐƌĞůĂƟǀŽƐăƉĂƌĂŐƌĂĨĂĕĆŽĞƉŽŶƚƵĂĕĆŽ͘
ŝ͘ϯͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĐŽŵŽĂƐƉĞĐƚŽƐŐƌĂŵĂƟĐĂŝƐŽƐƌĞůĂƟǀŽƐăŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ͕ƐŝŶƚĂǆĞ͕ ŽƌƚŽĞƉŝĂ͕ ĂĐĞŶƚƵĂĕĆŽ͕ ŽƌƚŽŐƌĂĮĂ͕ ĞƐƟůşƐƟĐĂ͕ ĐŽŵŽ͕ ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ ĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂ
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nominal e verbal, regência nominal e verbal, adequação do tempo verbal, recursos
metafóricos e metonímicos, entre outros.
i.4) Propor – tanto no processo de produção, revisão, ou leitura/escuta
ĚĞƚĞǆƚŽƐͲĂƟǀŝĚĂĚĞƐŶĂƐƋƵĂŝƐƐĞũĂŵƚĞŵĂƟǌĂĚŽƐŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚŽĐŽŶƚĞƷĚŽ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽͲƐĞƐĞŵƉƌĞŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞĨĞƟǀŽĚĂůŝŶŐƵĂŐĞŵ͘
ŝ͘ϱͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĂĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞĚŽƐĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞ
capacidades de produção, escuta e leitura de textos, reconhecendo-os como conteúĚŽƐĚĞĞŶƐŝŶŽƋƵĞĐŽŶƐƟƚƵĞŵĂƉƌŽĮĐŝġŶĐŝĂůŝŶŐƵşƐƟĐĂĚŽƐĂůƵŶŽƐ͘
ŝ͘ϲͿWƌŽƉŽƌĂƟǀŝĚĂĚĞƐŶĂƐƋƵĂŝƐƚĂŝƐĂƐƉĞĐƚŽƐƐĞũĂŵƚŽŵĂĚŽƐĐŽŵŽĐŽŶteúdo de ensino.
ŝ͘ϳͿŝĂŐŶŽƐƟĐĂƌŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƚƌĂďĂůŚŽ
ĐŽŵƚŽĚŽƐŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐůŝŶŐƵşƐƟĐŽƐŝŵƉůŝĐĂĚŽƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĞŶƵŶĐŝĂƟǀŽ͘
MATEMÁTICA
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
KDWdE/^
a) Compreender os processos de construção do conhecimento matemáƟĐŽ͕ǀĂůŽƌŝǌĂŶĚŽƐƵĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐƉƌĄƟĐĂƐĞƚĂŵďĠŵƐĞƵĐĂƌĄƚĞƌĂďƐƚƌĂƚŽ͘
,/>/^
a.1) Propor situações de aprendizagem por meio das quais os estudanƚĞƐĐŽŵƉƌĞĞŶĚĂŵƋƵĞĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƟĐŽƐ͕ŶĆŽƐĞĚĄĐŽŵŽ
imposição de regras e de procedimentos, mas como fruto de experimentações, levantamento de hipóteses, validações e a socialização das ideias de resolução.
KDWdE/^
ďͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĞĂŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĐŽŵŽĞŝǆŽƐ
ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽƐ ƉĂƌĂ Ă ĞǆƉůŽƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚĞŵĂƐ ŵĂƚĞŵĄƟĐŽƐ͕ ǀĂůŽƌŝǌĂŶĚŽ ĂƐ
estratégias pessoais dos estudantes.
,/>/^
b.1) Reconhecer intervenções pedagógicas que conduzam à análise de
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐŵĂŝƐĞĮĐŝĞŶƚĞƐ͘
ď͘ϮͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞƌĞůĂĐŝŽŶĂƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐƉĞůŽƐĂůƵŶŽƐŶĂƌĞƐŽůƵção de problemas a intervenções adequadas do professor.
KDWdE/^
c) Dominar os conceitos de Números Naturais e Sistema de Numeração
Decimal, Números Racionais nas suas representações fracionária, decimal e percentual, Operações com Números Naturais e Racionais, Espaço, formas tridimensionais e
bidimensionais, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação.
,/>/^
Đ͘ϭͿ^ĞůĞĐŝŽŶĂƌĂƟǀŝĚĂĚĞƐĂƐĞƌĞŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉĞůŽƐĂůƵŶŽƐĚŽƐĂŶŽƐŝŶŝĐŝĂŝƐ ĚŽ ĞŶƐŝŶŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƋƵĞ ĞǀŝĚĞŶĐŝĞŵ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ƉƌĄƟĐĂƐ ĚŽ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ŵĂƚĞŵĄƟĐŽ͕ůŝŐĂĚĂƐĂŽƐĞƵĐŽƟĚŝĂŶŽ͕ŵĂƐƚĂŵďĠŵĂƐƋƵĞďƵƐƋƵĞŵĞƐƉĞĐƵůĂĕƁĞƐĚĞ
caráter mais abstrato.
c.2) Construir situações de aprendizagem que permitam aos alunos procurar regularidades, fazer conjecturas, formular generalizações e organizar logicamenƚĞŽƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐŵĂƚĞŵĄƟĐŽƐ͘
KDWdE/^
ĚͿŽŶŚĞĐĞƌĞƵƟůŝǌĂƌŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐŵĂƚĞŵĄƟĐŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂƐKƌŝĞŶƚĂções Curriculares do Estado de S. Paulo para os Anos Iniciais.
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,/>/^
Ě͘ϭͿƵƐĐĂƌĂĂŵƉůŝĂĕĆŽĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĚŝĚĄƟĐŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽĞŶsino e à aprendizagem, atualizando-se em relação aos resultados de pesquisas na área
ĚĞĚƵĐĂĕĆŽDĂƚĞŵĄƟĐĂ͘
KDWdE/^
ĞͿŽŶŚĞĐĞƌŽƐĂǀĂŶĕŽƐŶĂĄƌĞĂĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽŵĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ůŝŐĂĚŽƐăĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ŶĂƚƵƌĂŝƐ Ğ ƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ ĂŽƐ ĐĂŵƉŽƐ͗ ĂĚŝƟǀŽ Ğ ŵƵůƟƉůŝĐĂƟǀŽ͖ ă ƌĞƐŽůƵĕĆŽ ĚĞ ƉƌŽďůĞŵĂƐ͖ ĂŽƐ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ĞƉŝƐƚĞŵŽůſŐŝĐŽƐ Ğ ĚŝĚĄƟĐŽƐ͖ ă ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚĞ
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐ͕ŵĠƚƌŝĐŽƐĞĞƐƚĂơƐƟĐŽƐƉĂƌĂĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞ
ensino com foco na aprendizagem dos alunos.
,/>/^
Ğ͘ϭͿhƟůŝǌĂƌŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐĂǀĂŶĕŽƐŶĂĄƌĞĂĚĂĚŝĚĄƟĐĂĚĂDĂƚĞŵĄƟĐĂƉĂƌĂĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞůŝŐĂĚĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ă ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ŶĂƚƵƌĂŝƐ Ğ ƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ ĂŽƐ ĐĂŵƉŽƐ ĂĚŝƟǀŽ Ğ ŵƵůƟƉůŝĐĂƟǀŽ͕
ăƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ĂŽďƐƚĄĐƵůŽƐĞƉŝƐƚĞŵŽůſŐŝĐŽƐĞĚŝĚĄƟĐŽƐ͕ăĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞ
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐ͕ŵĠƚƌŝĐŽƐĞĞƐƚĂơƐƟĐŽƐ͘
Ğ͘ϮͿŶĂůŝƐĂƌĂĐŽĞƌġŶĐŝĂĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŝĚĄƟĐĂƐĐŽŵĂƐŝŶĚŝĐĂĕƁĞƐƉƌŽĚƵǌŝĚĂƐĞŵƉĞƐƋƵŝƐĂƐŶĂĄƌĞĂĚĞĚƵĐĂĕĆŽDĂƚĞŵĄƟĐĂ͘
KDWdE/^
ĨͿƉƌŽƉƌŝĂƌͲƐĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ;ĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂ͕ƐŽŌǁĂƌĞƐ͕ŽďũĞƚŽƐ
ĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĞƚĐ͘ͿƋƵĞƉŽƐƐĂŵĐŽŶƚƌŝďƵŝƌƉĂƌĂƐĞƵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĞ
para sua atuação em sala de aula, explorando-os em prol da aprendizagem dos alunos.
,/>/^
Ĩ͘ϭͿ ^ĞůĞĐŝŽŶĂƌ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚŝĚĄƟĐŽƐ Ğ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ ƋƵĞ ƉŽƚĞŶĐŝĂůŝǌĞŵ Ă
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƟĐŽƐ ƉĞůŽƐ ĂůƵŶŽƐ Ğ ƉƌŽƉŝĐŝĞŵ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŶƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐŶĂƐĂƵůĂƐĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂ͘
KDWdE/^
ŐͿ ŽŵƵŶŝĐĂƌͲƐĞ ŵĂƚĞŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ
;ŶĂƚƵƌĂů͕ŐƌĄĮĐĂ͕ĮŐƵƌĂůͿĞǆƉůŽƌĂŶĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĞƐĂďĞŶĚŽ
realizar conversões entre eles.
,/>/^
Ő͘ϭͿZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĞŝŶĐĞŶƟǀĂƌŽƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐĂƐĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞŵŶĂƐĂƵůĂƐĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ĨĂǌĞŶĚŽƵƐŽĚĂůĞŝƚƵƌĂĞĚĂĞƐĐƌŝƚĂ͕ĚĞĚĞƐĞŶŚŽƐ͕ĚĞ
ŐƌĄĮĐŽƐ͕ĚĞƚĂďĞůĂƐĞŽƵƚƌŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͘
KDWdE/^
ŚͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌďŽĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĞŵƋƵĞŽƐĂůƵŶŽƐƉŽƐƐĂŵĞǆƉŽƌĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐƋƵĞĨŽƌŵƵůĂŵƐŽďƌĞŝĚĞŝĂƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƟĐŽƐ͘
,/>/^
Ś͘ϭͿhƟůŝǌĂƌĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐƋƵĞŽƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐĨŽƌŵƵůĂŵƐŽďƌĞŝĚĞŝĂƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƟĐŽƐƉĂƌĂĨĂǌĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐƋƵĞĨĂĕĂŵŽƐĂůƵŶŽƐĂǀĂŶĕĂƌĞŵĞŵ
seu processo de aprendizagem.
KDWdE/^
ŝͿŶĂůŝƐĂƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƉĞƐƐŽĂŝƐĚŽƐĂůƵŶŽƐŶŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƐĂƟǀŝdades propostas.
,/>/^
ŝ͘ϭͿ sĞƌŝĮĐĂƌ Ă ĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽ ĚŽƐ ĐŽŶƚĞƷĚŽƐ ŵĂƚĞŵĄƟĐŽƐ ƉĞůŽƐ ĂůƵŶŽƐ
ĂƉĂƌƟƌĚĂĂŶĄůŝƐĞĚŽƐĞƌƌŽƐĞĂĐĞƌƚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŶŽĚŝĂĂĚŝĂĞŶŽƐ
ŵŽŵĞŶƚŽƐĚĞĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ͘
ŝ͘ϮͿůĞŐĞƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĞŶƐŝŶŽĂƉĂƌƟƌĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͘
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KDWdE/^
ũͿ /ĚĞŶƟĮĐĂƌ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ĞůĂďŽƌĂƌ ŽƵ ƵƟůŝǌĂƌ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ĚŝĚĄƟĐĂƐ ĂĚĞƋƵĂĚĂƐĂŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞĂƟŶŐŝƌ͕ĂƌƟĐƵůĂŶĚŽŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĐŽŶƚĞƷĚŽƐŵĂƚĞŵĄƟĐŽƐĞŵǀĂƌŝĂĚĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐŽƌŐĂŶŝǌĂƟǀĂƐ͘
,/>/^
ũ͘ϭͿhƟůŝǌĂƌĐƌŝƚĠƌŝŽƐƉĂƌĂƐĞůĞĐŝŽŶĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌĂƟǀŝĚĂĚĞƐŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐĂ
serem realizadas pelos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental.
KE,/DEdK^'Z/^;,/^dMZ/͕'K'Z&//E/^&1^/^/K>M'/^Ϳ
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
KDWdE/^
a) Compreender o processo histórico de formação da sociedade, da produção do território, da paisagem e do lugar no Brasil.
,/>/^
Ă͘ϭͿ /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽͲŐĞŽŐƌĄĮĐĂƐ ĚĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ďƌĂƐŝůĞŝƌĂ
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽĞƐƉĂĕŽ͕ĚŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽ͕ĚĂƉĂŝƐĂŐĞŵĞͬŽƵĚŽůƵŐĂƌ͘
KDWdE/^
b) Reconhecer a importância de conceitos básicos do conhecimento histórico, tais como tempo, simultaneidade, as mudanças e permanências.
,/>/^
b.1) Relacionar o conceito de História ao propor situações de aprendizagem.
KDWdE/^
ĐͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ƐĞƵƐĐŽŶŇŝƚŽƐĞƐƵĂĚŝŶąŵŝĐĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĨĂƚŽƌĞƐ ƋƵĞ Ă ĐŽŶƐƟƚƵĞŵ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ĞƚŶŝĂƐ͕ ĐƵůƚƵƌĂ͕ ĞĐŽŶŽŵŝĂ͕ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚŽƐ ŶŽ
tempo e no espaço e reconhecer a si mesmo como agente social.
,/>/^
Đ͘ϭͿŽŵƉĂƌĂƌƉƌŽƉŽƐƚĂƐƉĂƌĂƐƵƉĞƌĂĕĆŽĚŽƐĚĞƐĂĮŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ƉŽůşƟĐŽƐ͕
econômicos e ambientais enfrentados pela sociedade brasileira, considerando os direitos humanos e a diversidade sociocultural.
Đ͘ϮͿŶĂůŝƐĂƌƉƌŽƉŽƐƚĂƐĚĞŝŶĐůƵƐĆŽƐŽĐŝĂůƉƌŽŵŽǀŝĚĂƐƉĞůĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ
ƐŽĐŝĂŝƐĞƉŽůşƟĐĂƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƌĞƐƉĞŝƚŽĂŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐŚƵŵĂŶŽƐĞăĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐŽciocultural.
Đ͘ϯͿ /ĚĞŶƟĮĐĂƌ Ğŵ ƚĞǆƚŽƐ ŽƵ ŝĐŽŶŽŐƌĂĮĂƐ͕ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƟƚƵŝŶƚĞƐ ĚŽƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŐƌƵƉŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƐƵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐĞͬŽƵƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂŝƐ͘
Đ͘ϰͿŶĂůŝƐĂƌƐŝƚƵĂĕƁĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂƐĚĞƐŽůƵĕƁĞƐƉĂƌĂĐŽŶŇŝƚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƐĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͘
c.5) Reconhecer a diversidade étnico-racial brasileira e suas manifestações e representações.
KDWdE/^
d) Analisar as relações entre preservação e degradação dos ambientes
naturais, tendo em vista o conhecimento da sua dinâmica e a força humana ampliada
pelos novos aportes tecnológicos e econômicos, que incidem sobre a natureza e conheĐĞƌĨŽƌŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƉƌĞǀĞŶƟǀŽ͘
,/>/^
Ě͘ϭͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌƐŝƚƵĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐăĐƌŝƐĞĂŵďŝĞŶƚĂůĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƐ
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͗ŵƵĚĂŶĕĂƐĐůŝŵĄƟĐĂƐ͕ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĕĆŽĚĂƐĄŐƵĂƐ͕ĚĞƐŵĂƚĂŵĞŶƚŽĞƉĞƌĚĂĚĂ
biodiversidade.

206

Ě͘ϮͿ WƌŽƉŽƌ ƐŽůƵĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ŝŵƉůŝĐĂĕƁĞƐ ƐŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂƐ
do uso intensivo das tecnologias no meio ambiente terrestre.
d.3) Propor intervenções no ambiente escolar e seu entorno visando ao
ĐŽŶƚƌŽůĞƉƌĞǀĞŶƟǀŽƉĂƌĂƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞƌŝƐĐŽƐ͘
KDWdE/^
ĞͿŽŵŝŶĂƌĐŽŶĐĞŝƚŽƐĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚĂƚĞŵĄƟĐĂĂŵďŝĞŶƚĂů͘
,/>/^
Ğ͘ϭͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌƚĞǆƚŽƐĞͬŽƵĮŐƵƌĂƐĂŶŝŵĂŝƐĞƉůĂŶƚĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐŽƐĚŽƐ
principais ecossistemas brasileiros.
e.2) Reconhecer em cadeias e teias alimentares a presença de produtores, consumidores e decompositores.
e.3) Reconhecer as formas de obtenção de energia pelos seres vivos e
ŇƵǆŽĚĞĞŶĞƌŐŝĂŶŽƐĂŵďŝĞŶƚĞƐ͘
KDWdE/^
f) Dominar conceitos essenciais para compreensão dos fenômenos relacionados ao movimento de translação da Terra em torno do Sol: do sistema Sol, Terra e
Lua da posição do Sol entre as estrelas próximas e sua posição na galáxia.
,/>/^
Ĩ͘ϭͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌŶŽŵĞƐ͕ŐƌĄĮĐŽƐ͕ƐşŵďŽůŽƐĞŽƵƚƌĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐƌĞůĂƟvas ao sistema Terra-Sol-Lua, aos astros pertencentes ao Sistema Solar, às estrelas e à
nossa galáxia.
f.2) Relacionar diferentes fenômenos cíclicos como a duração dos dias e
ĂŶŽƐĞĂƐĞƐƚĂĕƁĞƐĚŽĂŶŽ͕ĂŽƐŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂ^ŽůͲdĞƌƌĂĞƐƵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͘
KDWdE/^
g) Compreender organismo humano e saúde, relacionando conhecimenƚŽĐŝĞŶơĮĐŽ͕ĐƵůƚƵƌĂ͕ĂŵďŝĞŶƚĞĞŚĄďŝƚŽƐŽƵŽƵƚƌĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ͘
,/>/^
g.1) Interpretar indicadores de saúde e desenvolvimento humano, como
mortalidade, natalidade, longevidade, nutrição, saneamento, renda e escolaridade,
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞŵŐƌĄĮĐŽƐ͕ƚĂďĞůĂƐĞͬŽƵƚĞǆƚŽƐ͘
g.2) Associar os processos vitais do organismo humano (defesa, manutenção do equilíbrio interno, relações com o ambiente, sexualidade etc.) a fatores de
ordem ambiental, social ou cultural dos indivíduos, seus hábitos ou outras caracterísƟĐĂƐƉĞƐƐŽĂŝƐ͘
KDWdE/^
ŚͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĐŝĞŶơĮĐŽƐĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐĂƐĞƌǀŝĕŽĚĂ
ŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐ͘
,/>/^
h.1) Analisar o uso de determinadas tecnologias para solução de necessidades humanas relacionadas à saúde, moradia, transporte, agricultura, comunicações etc.
KDWdE/^
i) Reconhecer a importância da leitura como recurso dos conteúdos esƉĞĐşĮĐŽƐĚĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ;,ŝƐƚſƌŝĂ͕'ĞŽŐƌĂĮĂĞŝġŶĐŝĂƐͿ͘
,/>/^
i.1) Associar a leitura (em diversas modalidades) aos diferentes conteúdos a serem abordados.
KDWdE/^
ũͿZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌŽĐĂƌĄƚĞƌŝŶǀĞƐƟŐĂƟǀŽĚĂƐ
ciências humanas e da natureza.
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,/>/^
ũ͘ϭͿZĞůĂĐŝŽŶĂƌĂŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĐŽŵŽŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉĂƌĂŽĞŶƐŝŶŽĚĂƐĐŝġŶĐŝĂƐ͘
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ͻ'ƵŝĂĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞKƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐŝĚĄƟĐĂƐĚŽWƌŽĨĞƐƐŽƌůĨĂďĞƟzador – 1º ano
ͻ'ƵŝĂĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞKƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐŝĚĄƟĐĂƐĚŽWƌŽĨĞƐƐŽƌůĨĂďĞƟǌĂdor – 2º ano (1ª série) – volume 1 e 2.
ͻĂĚĞƌŶŽĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞǀĂůŝĂĕĆŽĚŽWƌŽĨĞƐƐŽƌůĨĂďĞƟǌĂĚŽƌʹϮǑ
ano (1ª série).
ͻ'ƵŝĂĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞKƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐŝĚĄƟĐĂƐʹϯǑĂŶŽ;ϮǐƐĠƌŝĞͿʹǀŽlume 1 e 2.
ͻ'ƵŝĂĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞKƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐŝĚĄƟĐĂƐʹϰǑĂŶŽ;ϯǐƐĠƌŝĞͿʹǀŽlume 1 e 2.
ͻDĂƚĞƌŝĂůĚŽWƌŽĨĞƐƐŽƌʹWƌŽŐƌĂŵĂ/ŶƚĞŶƐŝǀŽŶŽŝĐůŽ;W/ͿϰǑĂŶŽ;ϯǐ
série) – volume 1 e 2.
ͻ'ƵŝĂĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞKƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐŝĚĄƟĐĂƐʹϱǑĂŶŽ;ϰǐƐĠƌŝĞͿʹǀŽlume único.
ͻ DĂƚĞƌŝĂů ĚŽ WƌŽĨĞƐƐŽƌ Ͳ WƌŽŐƌĂŵĂ /ŶƚĞŶƐŝǀŽ ŶŽ ŝĐůŽ ;W/Ϳ ϱǑ ĂŶŽ ;ϰǐ
ƐĠƌŝĞͿʹǀŽůƵŵĞϭ͕ϮĞϯ͘ŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĞŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬůĞƌĞĞƐĐƌĞǀĞƌ͘ĨĚĞ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ^ǇƐWƵďůŝĐͬ
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ANEXO D
I. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUESA
1. PERFIL
KƉƌŽĨĞƐƐŽƌĚĞůşŶŐƵĂƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂĂƚƵĂĐŽŵƌĞƐƉĞŝƚŽăǀĂƌŝĞĚĂĚĞůŝŶŐƵşƐƟĐĂ
própria do aluno, fazendo ampliar a palavra que garante a relação eu outro. Constrói com
ŽĂůƵŶŽ͕ƐĂďĞƌĞƐ͕ĨĂǌĞƌĞƐĞƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ͕ƋƵĞŽƐůĞǀĞŵĂĐŽŵƉĂƌƟůŚĂƌĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĚĂ
língua e da literatura, vivenciar experiências tanto da dimensão social, quanto das singuůĂƌŝĚĂĚĞƐĚŽĞƵĞĚĂĐŽŶǀŝǀġŶĐŝĂ͕ĮƌŵĂĚĂŶŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĚĂĂƵƚŽŶŽŵŝĂ͘WĂƵƚĂͲƐĞŶĂ
ƚĞŽƌŝĂĞƉƌĄƟĐĂ͕ĐŽŵŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞŶĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐƐĂďĞƌĞƐůŝŶŐƵşƐƟĐŽƐ͘
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
KDWdE/^
ĂͿŽŶŚĞĐĞƌ͕ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĞƉƌŽďůĞŵĂƟǌĂƌ Ž ĨĞŶƀŵĞŶŽ ůŝŶŐƵşƐƟĐŽĞŽ
ůŝƚĞƌĄƌŝŽŶĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂ͕ƐĞŵąŶƟĐĂ͕ŐƌĂŵĂƟĐĂů͕ƚĞǆƚƵĂůĞƉƌĂŐŵĄƟĐĂ͘
,/>/^
a.1) Estabelecer relações entre diferentes teorias sobre a linguagem, re-
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conhecendo a pluralidade da natureza, da gênese e da função de formas de expressão
verbais e não verbais.
a.2) Reconhecer a língua em sua dimensão histórica, como fonte de leŐŝƟŵĂĕĆŽ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽƐ Ğ ĐŽŶĚƵƚĂƐ ƐŽĐŝĂŝƐ Ğ ĚĞ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ ŚƵŵĂŶĂƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƐ ŶĂƐ
ĨŽƌŵĂƐĚĞƐĞŶƟƌ͕ƉĞŶƐĂƌĞĂŐŝƌŶĂǀŝĚĂƐŽĐŝĂů͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂĂŶĄůŝƐĞĚĞƐƵĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ
e representação simbólica.
KDWdE/^
ďͿŽŶƐƚƌƵŝƌƵŵŽůŚĂƌĚŝĂůĠƟĐŽ͕ŶŽĞƐƉĂĕŽĚŝĚĄƟĐŽ͕ƉƌſƉƌŝŽĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ
ĚĂůşŶŐƵĂ͕ĞŵŝŶƐƚąŶĐŝĂƐƐƵďũĞƟǀĂƐĞƐŽĐŝĂŝƐ͘
,/>/^
b.1)Ser capaz de reconhecer, nos vários níveis dos textos escritos e faůĂĚŽƐ͕ Ğŵ ƋƵĞ ƐĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂ ;ĨŽŶĠƟĐĂ͕ ůĠǆŝĐŽ͕ ŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ͕ ƐŝŶƚĂǆĞ͕ ĞƚĐ͘Ϳ ĂƐ ŵĂƌĐĂƐ ĚĞ
ǀĂƌŝĂĕĆŽůŝŶŐƵşƐƟĐĂ͕ƌĞůĂƟǀĂƐĂŽƐĨĂƚŽƌĞƐŐĞŽŐƌĄĮĐŽƐ͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ƐŽĐŝŽůſŐŝĐŽƐĞƚĠĐŶŝcos; às diferenças entre a linguagem oral e a escrita; à seleção de registro em situação
ŝŶƚĞƌůŽĐƵƟǀĂ;ĨŽƌŵĂů͕ŝŶĨŽƌŵĂůͿ͘
KDWdE/^
ĐͿZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂƐŵƷůƟƉůĂƐƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƐĞŶƟĚŽƐ͕ƚĂŶto por parte do emissor da mensagem como por parte do receptor, em situações de
produção e recepção textuais.
,/>/^
c.1) Analisar as implicações discursivas decorrentes de possíveis relações esƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐĞŶƚƌĞĨŽƌŵĂĞƐĞŶƟĚŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆƉƌĞƐƐŝǀŽƐ͗ƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ
ƐŝŶƚĄƟĐŽƐ͕ŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐ͕ůĞǆŝĐĂŝƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŵĂůƚĞƌĂƌŽƐĞŶƟĚŽĞǆƉůşĐŝƚŽĞŝŵƉůşĐŝƚŽĚŽƚĞǆƚŽƉĂƌĂĞǆƉƌĞƐƐĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉŽŶƚŽƐĚĞǀŝƐƚĂƉĞƌŵŝƟŶĚŽĐŽĞƐĆŽĞĐŽĞƌġŶĐŝĂƚĞǆƚƵĂů͘
KDWdE/^
d) Construir intertextualidades, analisando tema, estrutura composicioŶĂůĞĞƐƟůŽĚĞŽďũĞƚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͕ƉŝŶƚƵƌĂ͕
ĞƐĐƵůƚƵƌĂ͕ĨŽƚŽŐƌĂĮĂĞƚĞǆƚŽƐĚŽƵŶŝǀĞƌƐŽĚŝŐŝƚĂů͘
,/>/^
Ě͘ϭͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞũƵƐƟĮĐĂƌŽƵƐŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐůŝŶŐƵşƐƟĐŽƐĞǆƉƌĞƐƐŝǀŽƐĞŵ
ƚĞǆƚŽƐ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽͲŽƐăƐŝŶƚĞŶĕƁĞƐĚŽĞŶƵŶĐŝĂĚŽƌ͕ĂƌƟĐƵůĂŶĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐƉƌĠvios e informações textuais, inclusive as que dependem de pressuposições e inferênĐŝĂƐ ;ƐĞŵąŶƟĐĂƐ Ğ ƉƌĂŐŵĄƟĐĂƐͿ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐ ƉĞůŽ ƚĞǆƚŽ͕ ƉĂƌĂ ĞǆƉůŝĐĂƌ ĂŵďŝŐƵŝĚĂĚĞƐ͕
ŝƌŽŶŝĂƐĞĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐĮŐƵƌĂĚĂƐ͕ŽƉŝŶŝƁĞƐĞǀĂůŽƌĞƐŝŵƉůşĐŝƚŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐŝŶƚĞŶĕƁĞƐ
do enunciador/autor.
Ě͘ϮͿŶĂůŝƐĂƌ͕ĐŽŵƉĂƌĂƌĞũƵƐƟĮĐĂƌŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚŝƐĐƵƌƐŽƐ͕ĞŵůşŶŐƵĂĨĂůĂĚĂĞĞŵůşŶŐƵĂĞƐĐƌŝƚĂ͕ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽƐƵĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ƐƵĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞƐĞƵƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ
relacionado às condições de produção e recepção.
Ě͘ϯͿŶĂůŝƐĂƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞĂƐŽďƌĂƐůŝƚĞƌĄƌŝĂƐ͕ŶĆŽƐŽŵĞŶƚĞƉŽƌŵĞŝŽĚĞ
uma interpretação derivada do contato direto com elas, mas também pela aplicação
ĚĂƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŽďƌĂƐĚĞĐƌşƟĐĂĞĚĞƚĞŽƌŝĂůŝƚĞƌĄƌŝĂƐ͘
Ě͘ϰͿŶĂůŝƐĂƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞƚĞǆƚŽƐůŝƚĞƌĄƌŝŽƐĞŝĚĞŶƟĮĐĂƌĂŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůŝĚĂde (gêneros, temas e representações) nas obras da literatura em língua portuguesa.
Ě͘ϱͿŽŶƐƚƌƵŝƌƐĞŶƟĚŽƉĞůĂĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞƚĞǆƚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ͗ ůŝƚĞƌĄƌŝĂƐ͕ ƉŝĐƚſƌŝĐĂƐ͕ ĞƐĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕ ĨŽƚŽŐƌĄĮĐĂƐ͕ ĚŝŐŝƚĂŝƐ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞŶĚŽ
relações intertextuais.
KDWdE/^
e) Reconhecer os pressupostos teóricos que embasam os conceitos funĚĂŶƚĞƐĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶĂƉƌĄǆŝƐĚŝĚĄƟĐĂĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĞŶƐŝŶŽĞĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͘
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,/>/^
Ğ͘ϭͿƌƟĐƵůĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐůŝŶŐƵşƐƟĐĂƐ͕ůŝƚĞƌĄƌŝĂƐĞĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕ĞƐƚĂďĞůĞĐĞŶdo relações entre linguagem e cultura, comparando situações de uso da língua em
diferentes contextos históricos, sociais e espaciais e reconhecendo as variedades linŐƵşƐƟĐĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŽƐǀĄƌŝŽƐŶşǀĞŝƐĚŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞůŝŶŐƵĂŐĞŵ͘
KDWdE/^
f) Ampliar sua história de leitor como Professor de Língua Portuguesa;
ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŶĚŽŵĂŝŽƌĂƵƚŽŶŽŵŝĂĞĨƌƵŝĕĆŽĞƐƚĠƟĐĂ͘
,/>/^
f.1) Relacionar o texto literário com os problemas e concepções dominantes na cultura do período em que foi escrito.
f.2) Reconhecer e valorizar a expressão literária popular, estabelecendo
ĚŝĄůŽŐŽƐ ŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂŝƐ ĐŽŵ Ă ƉƌŽĚƵĕĆŽ ůŝƚĞƌĄƌŝĂ ĞƌƵĚŝƚĂ͕ ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽ Ğ ũƵƐƟĮĐĂŶĚŽ
ƉĞůĂĂŶĄůŝƐĞĚĞƚĞǆƚŽ͕ĨŽƌŵĂƐĞŵŽĚŽƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽůŝŶŐƵşƐƟĐĂĚŽŝŵĂŐŝŶĄƌŝŽĐŽůĞƟǀŽĞĚĂĐƵůƚƵƌĂ͘
Ĩ͘ϯͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞƚĞǆƚŽƐĞŵůŝŶŐƵĂŐĞŶƐǀĞƌďĂŝƐĞŶĆŽǀĞƌďĂŝƐ͕ĂŶĂůŝƐĂŶĚŽĞĐŽŵƉĂƌĂŶĚŽƐƵĂƐĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐŶĂƚƌĂŶƐƉŽƐŝĕĆŽĚĞƵŵĂƉĂƌĂŽƵƚƌĂ͘
KDWdE/^
ŐͿZĞŇĞƟƌƐŽďƌĞĂƉƌĄƟĐĂĚŽĐĞŶƚĞ͕ĂƌƟĐƵůĂŶĚŽĚŝĂůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞŽƐƐƵũĞŝtos envolvidos, os materiais pedagógicos, as metodologias adequadas e os procedimentos de avaliação.
,/>/^
Ő͘ϭͿŶĂůŝƐĂƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĚĞ>şŶŐƵĂĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
ƉĂƌĂĂĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽŽƐƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŽƐƚĞſƌŝĐŽƐŶŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĞŶsino e de aprendizagem de Língua Portuguesa, com base na metodologia indicada no
Currículo do Estado de São Paulo para Língua Portuguesa.
Ő͘ϮͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĂĚĞƋƵĂĚĂĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐĚŝĚĄƟĐĂƐ
para solucionar problemas de ensino e de aprendizagem de produção de texto escrito
ŶĂĞƐĐŽůĂ͕ũƵƐƟĮĐĂŶĚŽŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐ͘
KDWdE/^
ŚͿZĞĐŽŶŚĞĐĞƌŽĂƚŽĚŝĚĄƟĐŽĐŽŵŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŶąŵŝĐŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ͕
intencionalidade e criação.
,/>/^
f.1) Relacionar o texto literário com os problemas e concepções dominantes na cultura do período em que foi escrito.
f.2) Reconhecer e valorizar a expressão literária popular, estabelecendo
ĚŝĄůŽŐŽƐ ŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂŝƐ ĐŽŵ Ă ƉƌŽĚƵĕĆŽ ůŝƚĞƌĄƌŝĂ ĞƌƵĚŝƚĂ͕ ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽ Ğ ũƵƐƟĮĐĂŶĚŽ
ƉĞůĂĂŶĄůŝƐĞĚĞƚĞǆƚŽ͕ĨŽƌŵĂƐĞŵŽĚŽƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽůŝŶŐƵşƐƟĐĂĚŽŝŵĂŐŝŶĄƌŝŽĐŽůĞƟǀŽĞĚĂĐƵůƚƵƌĂ͘
Ĩ͘ϯͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞƚĞǆƚŽƐĞŵůŝŶŐƵĂŐĞŶƐǀĞƌďĂŝƐĞŶĆŽ
ǀĞƌďĂŝƐ͕ĂŶĂůŝƐĂŶĚŽĞĐŽŵƉĂƌĂŶĚŽƐƵĂƐĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐŶĂƚƌĂŶƐƉŽƐŝĕĆŽĚĞƵŵĂƉĂƌĂ
outra.
KDWdE/^
ŐͿZĞŇĞƟƌƐŽďƌĞĂƉƌĄƟĐĂĚŽĐĞŶƚĞ͕ĂƌƟĐƵůĂŶĚŽĚŝĂůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞŽƐƐƵũĞŝtos envolvidos, os materiais pedagógicos, as metodologias adequadas e os procedimentos de avaliação.
,/>/^
Ő͘ϭͿŶĂůŝƐĂƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĚĞ>şŶŐƵĂĞ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ
ƉĂƌĂĂĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽŽƐƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŽƐƚĞſƌŝĐŽƐŶŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĞŶ-
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sino e de aprendizagem de Língua Portuguesa, com base na metodologia indicada no
Currículo do Estado de São Paulo para Língua Portuguesa.
Ő͘ϮͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĂĚĞƋƵĂĚĂĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐĚŝĚĄƟĐĂƐ
para solucionar problemas de ensino e de aprendizagem de produção de texto escrito
ŶĂĞƐĐŽůĂ͕ũƵƐƟĮĐĂŶĚŽŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƵƟůŝǌĂĚĂƐ͘
KDWdE/^
ŚͿZĞĐŽŶŚĞĐĞƌŽĂƚŽĚŝĚĄƟĐŽĐŽŵŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŶąŵŝĐŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ͕
intencionalidade e criação.
,/>/^
Ś͘ϭͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞũƵƐƟĮĐĂƌŽƵƐŽĂĚĞƋƵĂĚŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚĞŽƌŝĂƐĞŵĠƚŽdos de leitura, em análise de casos, para resolver problemas relacionados ao ensino e
à aprendizagem de leitura na escola.
Ś͘ϮͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞũƵƐƟĮĐĂƌŽƵƐŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞǆperiências de ensino e de aprendizagem de língua e literatura, reconhecendo os elementos relevantes e as estratégias adequadas.
KDWdE/^
ŝͿ^ĂďĞƌĐƌŝĂƌƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚŝĚĄƟĐĂƐ͕ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽĂůşŶŐƵĂ͕ĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞƚŽĚŽƐ
ŽƐƟƉŽƐĚĞůŝŶŐƵĂŐĞŵ͕ƋƵĞĨĂǀŽƌĞĕĂŵĂĂƵƚŽŶŽŵŝĂ͕ĂůŝďĞƌĚĂĚĞĞĂƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚŽ
aluno.
,/>/^
ŝ͘ϭͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞũƵƐƟĮĐĂƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ĞŵĂŶĄůŝƐĞĚĞĐĂƐŽƐ͕ƋƵĞ
ĨĂǀŽƌĞĕĂŵŽƉƌŽĐĞƐƐŽĐƌŝĂƟǀŽĞĂĂƵƚŽŶŽŵŝĂĚŽĂůƵŶŽ͘
KDWdE/^
ũͿZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĞƌĞƐƉĞŝƚĂƌĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐůŝŶŐƵşƐƟĐĂƐŶĆŽƌĞŵĞƚĞŶĚŽăĂƟƚƵĚĞƉƌĞĐŽŶĐĞŝƚƵŽƐĂĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚſƌŝĂ͘
,/>/^
j.1) Desenvolver estratégias de ensino, que contemplem variações linŐƵşƐƟĐĂƐ͕ƋƵĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĞŵĂĨƌƵŝĕĆŽĞƐƚĠƟĐĂĚĞŽďũĞƚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐ͘
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II. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II EDUCAÇÃO FÍSICA
1. PERFIL
O professor de Educação Física trabalha pedagogicamente frente aos
conteúdos relacionados à cultura de movimento; reconhecendo o patrimônio cultural
ĚŝƐƉŽŶşǀĞůŶĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƉĂƌĂĂƉƌŽĨƵŶĚĄͲůŽ͕ĂŵƉůŝĄͲůŽĞƌĞƐƐŝŐŶŝĮĐĄͲůŽ͖ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ
ĂŽƐĂůƵŶŽƐĂďƵƐĐĂƉĞůĂĂƵƚŽŶŽŵŝĂĐƌşƟĐĂĞĂƵƚŽĐƌşƟĐĂŵĞĚŝĂŶƚĞŵĞůŚŽƌĞƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐ
ƉĂƌĂƵƐƵĨƌƵƚŽ͕ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽĚĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐĚĂĐƵůƚƵƌĂ
ĚĞŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͖ƌĞĐŽƌƌĞăƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚŝĚĄƟĐĂƐƋƵĞƉƌŽŵŽǀĞŵĂĂŶĄůŝƐĞ͕ĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ
ĞĂŝŶƚĞƌĂĕĆŽŶŽĐĂŵƉŽĚĂĚĂŶĕĂ͕ĞƐƉŽƌƚĞ͕ŐŝŶĄƐƟĐĂ͕ũŽŐŽĞůƵƚĂ͕ĐŽŶĐĞďŝĚŽƐĐŽŵŽƉƌŽĚƵĕƁĞƐŚŝƐƚŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐƚƌƵşĚĂƐĞƚƌĂŶƐŵŝƟĚĂƐƉĞůĂƐŐĞƌĂĕƁĞƐ͕ŶŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐŐƌƵƉŽƐ
ƐŽĐŝĂŝƐ͘ WŽƌƚĂŶƚŽ͕ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ĐŽŶŚĞĐĞƌ Ž ĐŽŶƚĞǆƚŽ ŶŽ ƋƵĂů ƐĆŽ ĐƌŝĂĚĂƐ Ğ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂƐ
ĞƐƚĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽƌƉŽƌĂŝƐ͕ƚƌĂƚĂŶĚŽĚŝĚĂƟĐĂŵĞŶƚĞĞƐƚĞĐŽŶƚĞƷĚŽĞƐƉĞĐşĮĐŽ͕ĐŽŶŚĞĐĞŶĚŽ
ŽƐĂůƵŶŽƐĞŽĐƵƌƌşĐƵůŽ͕ƉƌŽŵŽǀĞŶĚŽƉƌĄƟĐĂƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƋƵĞůĞǀĞŵŽĂůƵŶŽĂŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƐŝ͕ĚĂǀŝĚĂĞŵĐŽůĞƟǀŝĚĂĚĞ͕ĚĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĞĚĂĠƟĐĂ͘
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
KDWdE/^
ĂͿŶĂůŝƐĂƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞĂƐŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐĚŽƵƌƌşĐƵůŽĚĞĚƵĐĂĕĆŽ&şƐŝĐĂĞ
sua adequação para a Educação Básica.
,/>/^
a.1) Reconhecer as manifestações da cultura de movimento como objeto
ĚĞĞƐƚƵĚŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽ&şƐŝĐĂĞŶƋƵĂŶƚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞůĞŐŝƟŵĂĕĆŽĚĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞĞǆƉƌĞƐƐĆŽĞĚĞƉƌŽĚƵĕƁĞƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐ͕ƐŽĐŝĂŝƐĞƉŽůşƟĐĂƐĚĞƵŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽĐŽŶƚĞǆƚŽ͘
KDWdE/^
ďͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞůĂƚŽƐĚĞĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐĚŝĚĄƟĐĂƐ͕ŽƐĞůĞŵĞŶtos relevantes às estratégias de ensino adequadas.
,/>/^
b.1) Conhecer e compreender a realidade social em que trabalha para
ƉƌŽƉŽƌĂĕƁĞƐĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĞƌĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂĕĆŽĚĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂções e expressões do Se-Movimentar.
KDWdE/^
ĐͿĞŵŽŶƐƚƌĂƌĂƟƚƵĚĞĐƌşƟĐĂĞƌĞŇĞǆŝǀĂƉĞƌĂŶƚĞĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞĐŽŶŚĞĐŝmento da área, visando obter subsídios para o aprimoramento constante de seu trabalho no âmbito da Educação Física Escolar.
,/>/^
c.1) Reconhecer nas diferentes teorias e métodos de ensino os elemenƚŽƐ ƋƵĞ ĨĂǀŽƌĞĕĂŵ Ă ƌĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂĕĆŽ Ğ Ă ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ƐŽďƌĞ Ă
ĚĂŶĕĂ͕ĞƐƉŽƌƚĞ͕ŐŝŶĄƐƟĐĂ͕ũŽŐŽĞůƵƚĂƉĂƌĂĂĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂ͘
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KDWdE/^
d) Reconhecer aspectos biológicos, neurocomportamentais, sociais e
ĐƵůƚƵƌĂŝƐǀŝĄǀĞŝƐĞŵƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚŝĚĄƟĐĂƐ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŵƚƌĂďĂůŚĂƌĂƐǀĄƌŝĂƐĨĂĐĞƚĂƐĚĂ
ŝĚĞŶƟĚĂĚĞĚĂĚƵĐĂĕĆŽ&şƐŝĐĂŶĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚŽĐƵƌƌşĐƵůŽ͘
,/>/^
Ě͘ϭͿ^ĞƌĐŽŶŚĞĐĞĚŽƌĚĂƐŝŶŇƵġŶĐŝĂƐƐſĐŝŽͲŚŝƐƚſƌŝĐĂƐƋƵĞĐŽŶĨĞƌĞŵăĐƵůƚƵƌĂĚĞŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐƵĂĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂĚŝŶąŵŝĐĂĞŵƵƚĄǀĞů͘
KDWdE/^
ĞͿŽŵŝŶĂƌŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĚĂĚƵĐĂĕĆŽ&şƐŝĐĂĞƐƵĂƐŝŶƚĞƌfaces com as demais disciplinas do currículo escolar.
,/>/^
e.1) Conhecer os fundamentos teórico-metodológicos do Currículo de
ĚƵĐĂĕĆŽ&şƐŝĐĂ͕ƐŽďƌĞƚƵĚŽŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĚĞĐƵůƚƵƌĂĚĞŵŽǀŝŵĞŶƚŽŶĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚŽ
^ĞͲDŽǀŝŵĞŶƚĂƌ͕ĂĮŵĚĞƐƵďƐŝĚŝĂƌĂƌĞŇĞǆĆŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐŽďƌĞĂƉƌſƉƌŝĂƉƌĄƟĐĂƉĞĚĂgógica.
Ğ͘ϮͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĞŶƐŝŶŽƋƵĞĨĂǀŽƌĞĕĂŵĂĐƌŝĂƟǀŝĚĂĚĞĞĂ
autonomia do aluno em relação aos eixos de conteúdos e temas.
e.3) Analisar criticamente os conhecimentos da cultura de movimento disponíveis aos alunos, discriminando os procedimentos que utilizaram para
acessá-los.
KDWdE/^
ĨͿZĞůĂĐŝŽŶĂƌĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽƌƉŽƌĂŝƐƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĚĂƐăƐĚĞŵĂŶĚĂƐĚĂƐŽĐŝĞdade contemporânea.
,/>/^
Ĩ͘ϭͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĞŵŐĞƌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞŽ
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĐƵůƚƵƌĂůĚĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͕ǀŝƐĂŶĚŽƵŵĂƉĞƌĐĞƉĕĆŽŵĂŝƐƋƵĂůŝĮĐĂĚĂĚĂƌĞĂůŝdade com vistas ao planejamento do ensino. Interpretar contextos históricos e sociais
ĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĚĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽƌƉŽƌĂŝƐ͘
f.2) Reconhecer e valorizar a expressão corporal dos alunos, em contexƚŽƐƐŽĐŝĂŝƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐ͕ĞƐƚĂďĞůĞĐĞŶĚŽƌĞůĂĕƁĞƐĐŽŵĂƐĚĞŵĂŝƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽƌƉŽƌĂŝƐƉƌĞsentes na sociedade.
Ĩ͘ϯͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͕ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ĚĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ İƐŝĐĂƐ ĐŽŵŽ ĨĂƚŽƌĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐ͕ƚĂŶƚŽĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ĞĚŽ ĞŶŐĂũĂŵĞŶƚŽŶĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽƌƉŽƌĂŝƐƋƵĂŶƚŽĚĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞƐŽƵĐŽŶƐƚƌĂŶŐŝŵĞŶƚŽƐĚŽ
Se-Movimentar.
Ĩ͘ϰͿ /ĚĞŶƟĮĐĂƌ ĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕƁĞƐ ĚĂ ĚĂŶĕĂ͕ ĞƐƉŽƌƚĞ͕ ŐŝŶĄƐƟĐĂ͕
jogo e luta, suas inter-relações e com outros elementos culturais que se caracterizam
como patrimônios da cultura de movimento.
KDWdE/^
ŐͿ ŽŵŝŶĂƌ ƚĞŵĂƐ͕ ŵĠƚŽĚŽƐ Ğ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚŝĚĄƟĐŽƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŵ
ĂĚĞƋƵĂƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽ;ƉĞƌĐƵƌƐŽƐ͕ƐŝƚƵĂĕƁĞƐĞĞƚĂƉĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵͿăƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐĂůƵŶŽƐ͘
,/>/^
Ő͘ϭͿ /ĚĞŶƟĮĐĂƌ ŽƐ ŵŽĚŽƐ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐ
ƌşƚŵŝĐŽͲĞǆƉƌĞƐƐŝǀĂƐ͕ƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĐŽŵŽĨŽŶƚĞƐĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀĂƐĞĚĞƉƌĄƟĐĂƐ
corporais.
Ő͘ϮͿŶĂůŝƐĂƌŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐŵĞƌĐĂĚŽůſŐŝĐŽƐĞŽƐƌĞŇĞǆŽƐĚŽĚŝƐĐƵƌƐŽŵŝĚŝĄƟĐŽŶĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƉĂĚƌƁĞƐĞĞƐƚĞƌĞſƟƉŽƐĚĞďĞůĞǌĂĐŽƌƉŽƌĂůĞŶĂĞƐƉĞƚĂĐƵůĂƌŝzação do esporte.
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g.3) Analisar os modos e razões do fazer pelos alunos durante as situĂĕƁĞƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐŽŶƚĞƷĚŽ ƚĞŵĄƟĐŽ ;ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ ĚĂ ŝŶƚĞƌͲƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐĞŝǆŽƐĚĞĐŽŶƚĞƷĚŽƐĞƚĞŵĂƐͿ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƐşŵďŽůŽƐĞ
ĚĞĐſĚŝŐŽƐĐŽŵƉĂƌƟůŚĂĚŽƐŶŽąŵďŝƚŽĚĂĐƵůƚƵƌĂĚĞŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͘
KDWdE/^
ŚͿĞŵŽŶƐƚƌĂƌĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƐĞĞŶŐĂũĂƌĐŽůĞƟǀĂŵĞŶƚĞŶĂƐĂĕƁĞƐĚĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐĚĂƉƌĄƟĐĂĚŽĐĞŶƚĞĞĚĂĚŝŶąŵŝĐĂ
ĚĂĚƵĐĂĕĆŽ&şƐŝĐĂŶĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽĞƐĐŽůĂƌ͕ǀŝƐĂŶĚŽĂŵĞůŚŽƌŝĂƋƵĂůŝƚĂƟǀĂĚĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂgem e do desenvolvimento pleno do educando como “ser humano”.
,/>/^
h.1) Reconhecer os fundamentos antropológicos das diversas funções
ĂƚƌŝďƵşĚĂƐăƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽƌƉŽƌĂŝƐ;ůĂǌĞƌ͕ĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ŵĞůŚŽƌŝĂĚĂĂƉƟĚĆŽİƐŝĐĂĞƚƌĂďĂůŚŽͿ͕
ĐŽŵŽďĞŶĞİĐŝŽƐƋƵĞƉŽĚĞŵƐĞƌƉĞƌƐĞŐƵŝĚŽƐĂŽůŽŶŐŽĚĂǀŝĚĂƉĂƌĂŵĞůŚŽƌĄͲůĂƋƵĂůŝƚĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
Ś͘ϮͿŶĂůŝƐĂƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐŽƌƉŽƌĂŝƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞĂƐĞƐƵĂƐ
ƌĞƉĞƌĐƵƐƐƁĞƐ ĐŽƟĚŝĂŶĂƐ ŶĂ ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚŽƐ ĂůƵŶŽƐ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽ ƉĂƌĂ ĞŵĂŶĐŝƉĄͲůŽƐ
como cidadãos, fazendo-os interagir com argumentos, pressupostos, conceitos e valores ideológicos.
KDWdE/^
ŝͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƉĞƐƐŽĂŝƐĞŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂŝƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐŶĂƐƉƌĄƟĐĂƐ
ĐŽƌƉŽƌĂŝƐĐŽŵŽŽďũĞƚŽƐĚŽƚƌĂďĂůŚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ͕ŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐŶĂƐ ĚŝƐĐƵƐƐƁĞƐĂƉĂƌƟƌ
das aulas, na intenção de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos.
,/>/^
ŝ͘ϭͿŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞ ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ƉĞƐƐŽĂŝƐ͕ ŝŶƚĞƌƉĞƐƐŽĂŝƐ Ğ
ƐƵĂ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ͕ Ğ ŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ͕ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ Ğ ĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ ĐŽůĞƟǀĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ŶĂ
comunidade escolar nos momentos de planejamento, desenvolvimento e avaliação das
situações de ensino e de aprendizagem.
KDWdE/^
j) Reconhecer os conhecimentos elaborados nas aulas de Educação Física
como relações de saber, e como fontes de interesse e de mobilização dos alunos na
ĚŝƌĞĕĆŽĚĂƐĮŶĂůŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƐƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŽƐĚŽWƌŽũĞƚŽWŽůşƟĐŽĞ
Pedagógico.
,/>/^
ũ͘ϭͿ^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞĂƌƟĐƵůĂƌŽƐŽďũĞƟǀŽƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐĞĂƉƌĄƟĐĂƉĞĚĂŐſgica da Educação Física, como componente curricular do sistema público e formal de
ĞŶƐŝŶŽ͕ĐŽŵŽWƌŽũĞƚŽWŽůşƟĐŽĞWĞĚĂŐſŐŝĐŽĚĂĞƐĐŽůĂ͘
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ƌĞŇĞƚĞŵĂĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞĚĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĞƐƚĠƟĐĂƉŽƌŵĞŝŽĚĂƐƉƌŽĚƵĕƁĞƐĂƌơƐƟĐĂƐ͕ƐƵƐĐŝƚĂŶĚŽ Ƶŵ ƟƉŽ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĚĞ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ ĚŽƐ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ĐŝĞŶơĮĐŽƐ͕
ĮůŽƐſĮĐŽƐ͕ƌĞůŝŐŝŽƐŽƐ͖ƌĂƟĮƋƵĞƋƵĞŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŚƵŵĂŶŽĞƐƚĄĂƌƟĐƵůĂĚŽŶŽąŵďŝƚŽ
ĚĂƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ĚĂƉĞƌĐĞƉĕĆŽ͕ĚĂŝŵĂŐŝŶĂĕĆŽĞĚĂĐŽŐŶŝĕĆŽ͖ƌĞŇŝƚĂĂĐĞƌĐĂĚĞƐƵĂƉƌĄƟĐĂ
ĞĂƚƵĞŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŐƵŝĂŶĚŽͲƐĞƉŽƌƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĠƟĐŽƐĞŚƵŵĂŶşƐƟĐŽƐ͖ƌĞǀĞũĂͲƐĞŶŽ
processo, aperfeiçoe-se na práxis educadora e construa-se com seus alunos; entenda que
ƐƵĂ ƉƌĄƟĐĂ ĞƐƚĄ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂ Ğŵ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚƌƵşĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ƐƵĂ ƚƌĂũĞƚſƌŝĂ͕
ĐŽŵƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐĚĞĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐĞƐƚĠƟĐĂƐĞĂƌơƐƟĐĂƐ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽŽƐĞŝǆŽƐŶŽƌƚĞĂĚŽƌĞƐ
da disciplina e de acordo com as relações de transversalidade e interdisciplinaridade que
a arte é capaz de estabelecer com outras áreas do conhecimento.
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
KDWdE/^
a) Promover o processo simbólico inerente ao ser humano por meio das
ůŝŶŐƵĂŐĞŶƐĂƌơƐƟĐĂƐĞŵƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĞĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽ͕ĐŽŶƐƚƌƵŝŶĚŽĐŽŵŽƐĂůƵŶŽƐĂƌĞůĂĕĆŽĚŝĂůĠƟĐĂĞŶƚƌĞŽĞƵĞŽŽƵƚƌŽ͕ĞŶƚƌĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐĞĚŝĂŶƚĞĚĞŵƷůƟƉůĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐĂƌơƐƟĐĂƐ͘
,/>/^
Ă͘ϭͿĞŵŽŶƐƚƌĂƌĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĞŵƌĞůĂĕĆŽăƉƌŽĚƵĕĆŽĂƌơƐƟĐĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞĂďƌĂƐŝůĞŝƌĂĞĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂĞŵƐƵĂŵƵůƟƉůŝĐŝĚĂĚĞĚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐ͘
Ă͘ϮͿĞŵŽŶƐƚƌĂƌĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĞƐƚĠƟĐĂ͕ƌĞĐŽŶŚĞĐĞŶĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐƋƵĞĞŶvolvem criação, pesquisa, experimentação, produção e apreciação, superando a dicoƚŽŵŝĂĞŶƚƌĞƚĞŽƌŝĂĞƉƌĄƟĐĂ͘
KDWdE/^
b) Compreender os eixos metodológicos da disciplina: Criação/produção
ĞŵĂƌƚĞʹŽĨĂǌĞƌĂƌơƐƟĐŽ͖&ƌƵŝĕĆŽĞƐƚĠƟĐĂʹĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĚĂĂƌƚĞ͕ĚŽƵŶŝǀĞƌƐŽĂĞůĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ͕ůĞŝƚƵƌĂĐƌşƟĐĂĞZĞŇĞǆĆŽʹĂĂƌƚĞĐŽŵŽƉƌŽĚƵƚŽĚĂŚŝƐƚſƌŝĂĞĚĂ
ŵƵůƟƉůŝĐŝĚĂĚĞĚĞĐƵůƚƵƌĂƐ͘
,/>/^
ď͘ϭͿĞŵŽŶƐƚƌĂƌĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞůĞƌ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ͕ĐƌŝƟĐĂƌ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌĞĂŶĂůŝƐĂƌĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂŵĞŶƚĞĨŽƌŵĂƐĚĞĂƌƚĞƉƌŽĚƵǌŝĚĂƐĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ͘
ď͘ϮͿĞŵŽŶƐƚƌĂƌĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞůĞƌ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ͕ĐƌŝƟĐĂƌ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌ͕ĂŶĂůŝsar e comparar formas de arte produzidas em diferentes linguagens.
KDWdE/^
c) Ler e operar as relações entre forma-conteúdo em diálogo com os materiais, elementos expressivos e procedimentos nas linguagens das artes visuais, da
dança, da música e do teatro.
,/>/^
c.1) Demonstrar capacidade de leitura, interpretação e compreensão de
elementos visuais, sonoros, gestuais e sIgnicos, nos mais variados textos verbais e não
ǀĞƌďĂŝƐ͕ŝŶƚĞƌĂŐŝŶĚŽ͕ĂŶĂůŝƐĂŶĚŽ͕ƋƵĞƐƟŽŶĂŶĚŽ͕ĂǀĂůŝĂŶĚŽ͕ƌĞĂŐŝŶĚŽăĐƵůƚƵƌĂǀŝƐƵĂů͕ăƐ
sonoridades, aos gestos de pessoas e grupos, às diferentes mídias, à cultura de massa
e à sociedade de consumo.
KDWdE/^
d) Compreender, ampliar e construir conceitos sobre as linguagens arơƐƟĐĂƐĂƉĂƌƟƌĚĞƐĂďĞƌĞƐĞƐƚĠƟĐŽƐ͕ĂƌơƐƟĐŽƐĞĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ͗ŚŝƐƚſƌŝĂĚĂĂƌƚĞ͕
ĮůŽƐŽĮĂĚĂĂƌƚĞ͕ƉƌĄƟĐĂƐĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕ƌĞůĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞĂƌƚĞĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞŽĨĂǌĞƌĂƌơƐƟĐŽ͘
,/>/^
d.1) Reconhecer processos e experiências que valorizem a singularidade
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dos saberes populares e eruditos como fruto da intensa interação do ser humano consigo mesmo, com o outro, com seu meio, sua cultura e com seu tempo e espaço.
KDWdE/^
e) Valorizar os patrimônios culturais materiais e imateriais, promover a
ĞĚƵĐĂĕĆŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ĞŝŶƐƟŐĂƌĂĨƌĞƋƵĞŶƚĂĕĆŽăƐƐĂůĂƐĚĞĞƐƉĞƚĄĐƵůŽƐ ĞĐŽŶĐĞƌƚŽƐ͕
ŵƵƐĞƵƐ͕ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĐƵůƚƵƌĂŝƐĞĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĚĞĐĂĚĂƌĞŐŝĆŽ͘
,/>/^
Ğ͘ϭͿĞŵŽŶƐƚƌĂƌĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŵŝĚĞŶƟĮĐĂƌĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞƐĞƵƐĂůƵŶŽƐĞĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞŽŶĚĞǀŝǀĞŵ͕ďƵƐĐĂŶĚŽĂƉƌŽǆŝŵĂĕƁĞƐĞŵŽĚŽƐĚĞĂĐĞƐƐŽĂŽƐƐĞƵƐƵŶŝǀĞƌƐŽƐ͕ŝŶƐƟŐĂŶĚŽŽĐŽŶƚĂƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĐŽŵ
a arte.
e.2) Organizar experiências que despertem a curiosidade do aluno em
ĐŽŶŚĞĐĞƌ͕ĨƌƵŝƌĞĨĂǌĞƌĂƌƚĞĞĐŽŶƚƌŝďƵĂŵƉĂƌĂĂĂŵƉůŝĂĕĆŽĚĞƐĞƵƵŶŝǀĞƌƐŽĂƌơƐƟĐŽĞ
cultural.
KDWdE/^
f) Trabalhar a intertextualidade e a interdisciplinaridade relacionando as
ůŝŶŐƵĂŐĞŶƐĂƌơƐƟĐĂƐăƐĚĞŵĂŝƐĄƌĞĂƐĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͘
,/>/^
Ĩ͘ϭͿŶĂůŝƐĂƌĞĂǀĂůŝĂƌŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĐƌŝĂƟǀŽƐĚŽͬĐŽŵŽĂůƵŶŽĂƉĂƌƟƌĚŽƐ
ĞŝǆŽƐŶŽƌƚĞĂĚŽƌĞƐĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƉƌŽũĞƚŽƐŶĂƐůŝŶŐƵĂŐĞŶƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĞ
ƚĂŵďĠŵƉƌŽũĞƚŽƐŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐĞŶƚƌĞĂƐůŝŶŐƵĂŐĞŶƐĂƌơƐƟĐĂƐĞĐŽŵĂƐŽƵƚƌĂƐĄƌĞĂƐ
de conhecimento do currículo.
Ĩ͘ϮͿ^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞŽƉĞƌĂƌĐŽŵŽƐĐſĚŝŐŽƐĚĂƐůŝŶŐƵĂŐĞŶƐĂƌơƐƟĐĂƐ͕ĐŽŵĂ
ĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞĚĞƐĞƵƐƐĂďĞƌĞƐĞĨĂǌĞƌĞƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽƉĂƌĂŽƐĞƵĂƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ƉŽƌ
meio de conceitos abordados no Currículo.
Ĩ͘ϯͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐĂƌơƐƟĐĂƐĞĞƐƚĠƟĐĂƐƋƵĞƉƌŽƉŝĐŝĞŵĂĂŵƉůŝĂção do olhar, a escuta, a sensibilidade e as possibilidades de ação dos alunos e que
indiquem a importância da escuta e da observação dos professores em relação às respostas dos alunos às ações propostas.
Ĩ͘ϰͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐƚĞſƌŝĐŽƐĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝĚĄƟĐŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͕ĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐĞĚƵĐĂƟǀŽƐ͕ăƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐĂůƵŶŽƐĞ
ăƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐ͘
f.5) Demonstrar capacidade em operar com conceitos, conteúdos, técnicas, procedimentos, materiais e instrumentos envolvidos nos processos de trabalho
ƉƌŽƉŽƐƚŽƐŶĂƐůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ͕ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽĞĂƌƟĐƵůĂŶĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚĞŽƌŝĂƐĞŵĠƚŽĚŽƐ
ĚĞĞŶƐŝŶŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŵĂƚƌĂŶƐƉŽƐŝĕĆŽĚŝĚĄƟĐĂĚŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐƐŽďƌĞĂƌƚĞƉĂƌĂ
situações de sala de aula.
KDWdE/^
g) Compreender e pesquisar processos de criação em arte na construção
ĚĞƉŽĠƟĐĂƐƉĞƐƐŽĂŝƐ͕ĐŽůĞƟǀĂƐŽƵĐŽůĂďŽƌĂƟǀĂƐ͘
,/>/^
Ő͘ϭͿ ZĞĐŽŶŚĞĐĞƌ Ğ ũƵƐƟĮĐĂƌ Ă ƵƟůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵ
ƉƌŽďůĞŵĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĂƌƚĞĞĞƐƟŵƵůĞŵŽĞƐƉşƌŝƚŽŝŶǀĞƐƟŐĂƟǀŽ͕ŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
ĐŽŐŶŝƟǀŽĞĂƉƌĄǆŝƐĐƌŝĂĚŽƌĂĚŽƐĂůƵŶŽƐ͘
Ő͘ϮͿ^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞŽƉĞƌĂƌĐŽŵĂƉƌĄǆŝƐĞĚƵĐĂƟǀĂĞŵĂƌƚĞĞŶǀŽůǀĞŶĚŽŽ
ƚƌĂďĂůŚŽĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽĐŽŵƐĞƵƐƉĂƌĞƐĞĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌĚĞŵŽĚŽĂďƵƐĐĂƌƵůƚƌĂƉĂƐƐĂƌŽƐůŝŵŝƚĞƐĞĚĞƐĂĮŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĞůĂƐƌĞĂůŝĚĂĚĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ͘
g.3) Demonstrar conhecimento sobre a mediação cultural no modo de
organizar, acompanhar e orientar visitas a museus e mostras de arte, apresentações de
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ĞƐƉĞƚĄĐƵůŽƐĚĞƚĞĂƚƌŽ͕ŵƷƐŝĐĂĞĚĂŶĕĂ͕ĞǆŝďŝĕƁĞƐĚĞĮůŵĞƐ͕ǀŝƐŝƚĂƐĂĂƚĞůŝġƐĚĞĂƌƟƐƚĂƐ͕
ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͕ƉĂƌĂĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐĂƌơƐƟĐĂƐĞĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĞƐƚĠƟĐĂĚŽƐĂůƵŶŽƐǀŝǀĞŶĐŝĂĚĂƐĞŵƐĂůĂĚĞĂƵůĂĞŶĂǀŝĚĂĐŽƟĚŝĂŶĂ͘
KDWdE/^
h) Compreender a aula de arte como um processo dinâmico, um ato coŵƵŶŝĐĂƟǀŽĚŝĂůſŐŝĐŽ͕ĠƟĐŽĞĞƐƚĠƟĐŽĞĐŽŵŽĞƐƉĂĕŽĚĞĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƐĞƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐ
ĚŽƚĂĚŽƐĚĞĂƵƚŽŶŽŵŝĂ͕ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ĐƌŝƟĐŝĚĂĚĞĞŝŶǀĞŶƟǀŝĚĂĚĞ͘
,/>/^
Ś͘ϭͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞũƵƐƟĮĐĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌŽũĞƚŽƐƋƵĞƉƌŽƉŝĐŝĞŵĂĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚĂĂƵƚŽŶŽŵŝĂĚĂĞǆƉƌĞƐƐĆŽĂƌơƐƟĐĂĚŽƐĂůƵŶŽƐĞĂůŝŵĞŶƚĞŵŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
de ações que se estendam para além da sala de aula e do espaço escolar.
KDWdE/^
ŝͿ ZĞŇĞƟƌ Ă ƌĞƐƉĞŝƚŽ ĚĂ ƉƌĄƟĐĂ ĚŽĐĞŶƚĞ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĚŝĂůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ
os sujeitos envolvidos, os materiais pedagógicos, os procedimentos de avaliação e as
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐĂĚĞƋƵĂĚĂƐ͕ƐƵƉĞƌĂŶĚŽĂĚŝĐŽƚŽŵŝĂĞŶƚƌĞƚĞŽƌŝĂĞƉƌĄƟĐĂĞĐŽůŽĐĂŶĚŽͲƐĞ
como agente dos processos de produção e de recepção que ampliam seus conhecimentos e vivências nos campos da arte e da educação.
,/>/^
i.1) Demonstrar conhecimento no campo da história do ensino da arte no
Brasil, bem como as diversas teorias e propostas metodológicas que fundamentam as
ƉƌĄƟĐĂƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐĞŵĂƌƚĞ͘
KDWdE/^
j) Empenhar-se na construção de uma práxis docente social e humana
que reconhece o valor da experiência, do diálogo, da sensibilidade, da pesquisa, da
imaginação, da experimentação e da criação, no exercício docente e nos processos forŵĂƟǀŽƐĞŵĂƌƚĞ͘
,/>/^
ũ͘ϭͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞƐĞůĞĐŝŽŶĂƌƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶơŶƵĂ͕ďƵƐĐĂŶĚŽ
ŵŽĚŽƐĚĞĂƚƵĂůŝǌĂƌͲƐĞ͕ƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚŽĚĂǀŝĚĂĐƵůƚƵƌĂůĚĞƐƵĂƌĞŐŝĆŽ͘
ũ͘ϮͿŶĂůŝƐĂƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞĂƐŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌƚĞĞ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽƐĚĞďĂƚĞƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶơŶƵĂŽĨĞƌĞĐŝĚŽƐƉĞůĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ
culturais e educacionais públicas e privadas.
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DERNA

IV. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - LÍNGUA ESTRANGEIRA MO-

1. PERFIL
ŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚĂĄƌĞĂĐĂďĞƉƌŽŵŽǀĞƌĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĚĂůşŶŐƵĂĞƐƚƌĂŶgeira no ensino regular e nos centros de idiomas e o acesso a outras culturas, a outros
ŵŽĚŽƐĚĞĞǆƉƌĞƐƐĆŽĚĞǀĂůŽƌĞƐ͕ŝĚĞŝĂƐĞƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐ͘ůĠŵĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂŝƐĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŐĂƌĂŶƟƌĂƌĞůĞǀąŶĐŝĂĚŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐƋƵĞĐŽŶƚƌŝďƵĞŵ
ƉĂƌĂĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞƐƵũĞŝƚŽƐĐƌşƟĐŽƐ͕ĐƵũĂĨŽƌŵĂĕĆŽƉĞƌŵŝƚĂŽƉůĞŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂĐŝĚĂĚĂŶŝĂ͘ EĞƐƐĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ĐĂďĞ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ĞŶƐŝŶŽ Ğ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ ĚĂ ůşŶŐƵĂ
ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ ĐŽŵŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ƉƌŽŵŽǀĂ Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ĚŽ ĂůƵŶŽ Ğ Ă ĂŵƉůŝĂĕĆŽ
das possibilidades de acesso aos saberes e valores construídos histórica e socialmente,
contribuindo para a formação de cidadãos abertos à diferença e à diversidade lingüísƟĐĂĞĐƵůƚƵƌĂů͕ƌĞƐƉĞŝƚĂĚĂƐĂƐŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĞĂĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞĚĞĐĂĚĂƵŵĚŽƐŝĚŝŽŵĂƐ
estrangeiros.
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
KDWdE/^
ĂͿŽŶŚĞĐĞƌĞĂǀĂůŝĂƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĂƐ>D͕ŶĂǀŝĚĂĞŵƐŽĐŝĞdade e seu papel como instrumento de acesso a outras culturas e a outros modos de
ĞǆƉƌĞƐƐĆŽĚĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞ͘
,/>/^
Ă͘ϭͿ /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞ Ă ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ ĚĞ >D ŶŽ
ŵƵŶĚŽĞŶĂŚŝƐƚſƌŝĂĞƌĞůĂĐŝŽŶĂƌĞƐƐĂƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐĂŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞĞŶƐŝŶŽĚĂůşŶŐƵĂ͘
a.2) Comparar temas e visões de mundo expressos em textos diferentes,
ƐĞũĂŵĞůĞƐĮĐĐŝŽŶĂŝƐŽƵŶĆŽĮĐĐŝŽŶĂŝƐƉĂƌĂĚĞƐƉĞƌƚĂƌŶŽƐĂůƵŶŽƐĂĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂĐƌşƟĐĂ
em relação às diversas interpretações possíveis de um mesmo fato.
Ă͘ϯͿZĞŇĞƟƌƐŽďƌĞĂƉůƵƌĂůŝĚĂĚĞůŝŶŐƵşƐƟĐĂĞĐƵůƚƵƌĂůĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽĚĞ
enriquecimento na formação de cidadãos.
Ă͘ϰͿZĞŇĞƟƌƐŽďƌĞĂŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝĚĂĚĞĚĂůŝŶŐƵĂŐĞŵĞŵƐƵĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂções e dimensões contextual, social, cultural e histórica.
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KDWdE/^
b) Entender o ensino e a aprendizagem de língua estrangeira não com
ƵŵĮŵĞŵƐŝŵĞƐŵŽ͕ŵĂƐĐŽŵŽĐŽŶƐƟƚƵƟǀŽĚĞƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĚĞĐŽŶƐtrução do conhecimento.
,/>/^
b.1) Reconhecer entre situações propostas, aquelas que promovem o diĄůŽŐŽĞĂĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽĞŶƚƌĞƚĞŵĄƟĐĂƐĞĐŽŶƚĞƷĚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽƐĚĂĞƐĐŽůĂ
e realidade do aluno.
b.2) Comparar temas e visões de mundo expressos em textos diferentes,
ƐĞũĂŵĞůĞƐĮĐĐŝŽŶĂŝƐŽƵŶĆŽĮĐĐŝŽŶĂŝƐƉĂƌĂĚĞƐƉĞƌƚĂƌŶŽƐĂůƵŶŽƐĂĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂĐƌşƟĐĂ
em relação às diversas interpretações possíveis de um mesmo fato.
ď͘ϯͿWƌŽŵŽǀĞƌƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚŝĚĄƟĐĂƐŶĂƐƋƵĂŝƐƐĞũĂƉŽƐƐşǀĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞ
conhecimento de forma interdisciplinar, por meio do ensino e aprendizagem da língua
estrangeira moderna.
KDWdE/^
ĐͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌƋƵĞĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐƐĞŶƟĚŽƐŶŽĞŶƐŝŶŽĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĚĞƵŵĂůşŶŐƵĂƌĞůĂĐŝŽŶĂͲƐĞĂƵŵĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƉƌĄƟĐĂƐůŝŶŐƵşƐƟĐĂƐĞƐŽĐŝĂŝƐ͕ƐŝƚƵĂdas em diferentes contextos históricos e culturais.
,/>/^
c.1) Reconhecer, em situações de sala de aula, as concepções de língua,
ĚĞĞŶƐŝŶŽĞĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵƋƵĞƐƵďƐŝĚŝĂŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶĚŽͲĂƐĂŽďũĞƟǀŽƐ
ĞƐƚƌŝƚĂŵĞŶƚĞ ůŝŶŐƵşƐƟĐŽƐ ĚĂƋƵĞůĂƐ ƋƵĞ ĐŽŵďŝŶĂŵ ŽďũĞƟǀŽƐ ůŝŶŐƵşƐƟĐŽƐ͕ ĐƵůƚƵƌĂŝƐ Ğ
educacionais.
Đ͘ϮͿ /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞ Ă ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ ĚĞ >D ŶŽ
ŵƵŶĚŽĞŶĂŚŝƐƚſƌŝĂĞƌĞůĂĐŝŽŶĂƌĞƐƐĂƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐĂŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞĞŶƐŝŶŽĚĂůşŶŐƵĂ͘
c.3) Ler, analisar e interpretar textos em LEM, de diferentes gêneros, produzidos em diferentes contextos socioculturais.
KDWdE/^
ĚͿ ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ Ğ ĂŶĂůŝƐĂƌ ĂƐ ŝŶƚĞƌƚĞǆƚƵĂůŝĚĂĚĞƐ Ğ ŵƵůƟŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ
inerentes à linguagem e à comunicação na sociedade atual, tanto na língua materna
quanto nas línguas estrangeiras.
,/>/^
Ě͘ϭͿhƟůŝǌĂƌƚĞǆƚŽƐŶĆŽǀĞƌďĂŝƐƉĂƌĂĂĂŵƉůŝĂĕĆŽĚŽƐƐĞŶƟĚŽƐĚŝƐĐƵƌƐŝǀŽƐ͘
d.2) Reconhecer a ideia central de um texto, tanto em situações em que
é possível recuperar informações explícitas quanto naquelas em que as informações
não estão proeminentes e é necessário fazer inferências.
KDWdE/^
ĞͿZĞŇĞƟƌƐŽďƌĞŽƉĂƉĞůĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĚĞ>D͕ĐŽŵŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĐƵƌƌŝcular e extracurricular.
,/>/^
Ğ͘ϭͿ/ŶĚŝĐĂƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĚĞƉƌĄƟĐĂƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵŵĂŝŽƌ
ƐŝŶƚŽŶŝĂĞŶƚƌĞŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚŽĐƵƌƌşĐƵůŽĞĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞĞŶƐŝŶŽĚĞ>şŶŐƵĂ
Estrangeira Moderna.
KDWdE/^
ĨͿ^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞƉĞƌĐĞďĞƌŶŽĞƐƉĂĕŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽƐŽďƌĞĂƐƵĂƉƌĄƟĐĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞŶĚŽĂĞƐĐŽůĂĐŽŵŽĞƐƉĂĕŽĚĞƉƌŽŵŽĕĆŽăƌĞŇĞǆĆŽ
e pesquisa.
,/>/^
f.1) Reconhecer entre situações de aprendizagem aquelas que promo-
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ǀĂŵŽĚŝĄůŽŐŽĞĂĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽĞŶƚƌĞƚĞŵĄƟĐĂƐĞĐŽŶƚĞƷĚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĞĐŽŶƚĞǆƚŽƐ
da escola e realidade do aluno.
Ĩ͘ϮͿ ǀĂůŝĂƌ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ĚŝĚĄƟĐŽƐ ƋƵĂŶƚŽ ă ƌĞůĞǀąŶĐŝĂ ĚĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ƉƌŽpostas para o público-alvo.
Ĩ͘ϯͿǀĂůŝĂƌĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĞŵŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐĞƐĂďĞƌĂĚĞƋƵĄͲůĂƐƋƵĂŶƚŽĂŽŐƌĂƵĚĞĚŝĮĐƵůĚĂĚĞĞŽďũĞƟǀŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͘
Ĩ͘ϰͿǀĂůŝĂƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐƉĂƌĂŽĞŶsino de LEM.
KDWdE/^
ŐͿsĂůŽƌŝǌĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĐŽůĞƟǀĂĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ĂƉƌŽǀĞŝƚĂŶĚŽͲƐĞĚŽƐ
saberes materiais e imateriais que os envolvidos no processo educacional podem aportar e assimilar.
,/>/^
Ő͘ϭͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌƐŝƚƵĂĕƁĞƐĐŽůĞƟǀĂƐĚĞĚŝĄůŽŐŽ͕ďĞŵĐŽŵŽƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞŝŶƚĞƌĂção em pequenos grupos, que promovam a autonomia dos alunos, ajudando-os a planejar,
ƌĞĂůŝǌĂƌĞĂǀĂůŝĂƌĂƟǀŝĚĂĚĞƐĂƌƟĐƵůĂĚĂƐĞŵƚŽƌŶŽĚĞƚĞǆƚŽƐ;ŽƌĂŝƐŽƵĞƐĐƌŝƚŽƐͿĞŵ>D͘
g.2) Relacionar os temas e conteúdos previstos no currículo de LEM às
ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĐŽůĞƟǀĂƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ͕ĂŶĄůŝƐĞĞƉƌŽďůĞŵĂƟǌĂĕĆŽĚĞǀŝƐƁĞƐĚĞŵƵŶĚŽ͘
Ő͘ϯͿ/ŶĚŝĐĂƌƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚŝĚĄƟĐĂƐƋƵĞƉƌŽŵŽǀĂŵĞĞƐƟŵƵůĞŵĨŽƌŵĂƐĂĚĞquadas e novas de aprender a aprender.
g.4) Indicar espaços de troca de experiências entre os professores.
KDWdE/^
h) Compreender a importância do diálogo e da interação com professoƌĞƐĚĞŽƵƚƌŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĚĞĨŽƌŵĂĂŐĂƌĂŶƟƌĐŽŶƚĞƷĚŽƐĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞ
contribuam para a educação global dos aprendizes.
,/>/^
Ś͘ϭͿ&ŽŵĞŶƚĂƌƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚŝĚĄƟĐĂƐƋƵĞƉƌŽŵŽǀĂŵŽĚŝĄůŽŐŽĐŽŵĐŽŵƉŽnentes curriculares de outras disciplinas.
KDWdE/^
i) Estar atento às pesquisas recentes relacionadas ao ensino e à aprendizagem de línguas estrangeiras.
,/>/^
i.1) Conhecer, avaliar e aplicar recursos tecnológicos para o ensino e
aprendizagem de língua estrangeira.
ŝ͘ϮͿǀĂůŝĂƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐƉĂƌĂŽĞŶsino de LEM.
ŝ͘ϯͿŶƚĞŶĚĞƌĂŐƌĂŵĄƟĐĂĚĂůşŶŐƵĂĐŽŵŽŵĞŝŽ͕ĞŶĆŽĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĮnal, e saber apresentá-la em sala de aula de forma contextualizada, reproduzindo o uso
em situações de comunicação real.
KDWdE/^
ũͿ^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĞƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐĚĞƚĞǆƚŽƐĞůĂďŽƌĂĚŽƐ͕ ĂůĠŵ ĚĞ ƵƟůŝǌĂƌ Ă ůşŶŐƵĂ ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŇƵĞŶƚĞ Ğ ĞƐƉŽŶƚąŶĞĂ ƉĂƌĂ ĮŶƐ
ƐŽĐŝĂŝƐ͕ĂĐĂĚġŵŝĐŽƐĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ĚĞŵŽŶƐƚƌĂŶĚŽĚŽŵşŶŝŽĚŽŝĚŝŽŵĂĐŽŵƌĞůĂĕĆŽă
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͕ĂƌƟĐƵůĂĕĆŽĞĐŽĞƐĆŽĚŽĚŝƐĐƵƌƐŽ͘
,/>/^
ũ͘ϭͿƌƟĐƵůĂƌĐŽŶƚĞƷĚŽƐůŝŶŐƵşƐƟĐŽƐĐŽŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐ
de comunicação.
j.2) Conhecer e avaliar diferentes estratégias para o ensino de língua estrangeira.
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ũ͘ϯͿ/ŶĨĞƌŝƌŽŽďũĞƟǀŽĚĞƵŵƚĞǆƚŽĞĂƋƵĞŵĞůĞƐĞĚŝƌŝŐĞĐŽŵďĂƐĞĞŵ
pistas verbais e não verbais.
ũ͘ϰͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞŽƌĂůŝĚĂĚĞĞĞƐĐƌŝƚĂ͕ƚĂŶƚŽĞŵƐƵĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐƐŽĐŝŽĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐ͕ĐŽŵŽŶĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽŐƌĄĮĐĂĚĞĨŽŶĞŵĂƐ͘
ũ͘ϱͿŶĂůŝƐĂƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞƐŝŐŶŝĮĐĂĕĆŽĚĞƚĞǆƚŽƐĚĞƐĐƌŝƟǀŽƐ͕
ŶĂƌƌĂƟǀŽƐĞĂƌŐƵŵĞŶƚĂƟǀŽƐĞŵ>D͘/ĚĞŶƟĮĐĂƌ͕ĚĞŶƚƌĞŽƐǀĄƌŝŽƐƐĞŶƟĚŽƐĚĞƵŵĂƉĂůĂǀƌĂŽƵĞǆƉƌĞƐƐĆŽ͕ĂƋƵĞůĞƋƵĞĠƉĞƌƟŶĞŶƚĞĂŽĐŽŶƚĞǆƚŽĞŵƋƵĞĞƐƚĄŝŶƐĞƌŝĚĂ͘
ũ͘ϲͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞŽƌĂůŝĚĂĚĞĞĞƐĐƌŝƚĂ͕ƚĂŶƚŽĞŵƐƵĂƐĚŝŵĞŶƐƁĞƐƐŽĐŝŽĚŝƐĐƵƌƐŝǀĂƐ͕ĐŽŵŽŶĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽŐƌĄĮĐĂĚĞĨŽŶĞŵĂƐ͘/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞĂƉůŝĐĂƌ
estratégias de compreensão e produção de textos.
ũ͘ϳͿƉůŝĐĂƌŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞŐƌĂƐĞĚĞĐŽŶǀĞŶĕƁĞƐĚĞ>D;ƌĞůĂƟǀĂƐ
ăĨŽƌŵĂĕĆŽĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞƉĂůĂǀƌĂƐ͕ƚĞŵƉŽƐĞŵŽĚŽƐǀĞƌďĂŝƐ͕ĐŽŶũƵŶĕƁĞƐ͕ĚŝƐĐƵƌƐŽ
direto e indireto, entre outras), relacionando-as a seus contextos de uso e às intenções
que permeiam a comunicação.
ũ͘ϴͿ ZĞĐŽŶŚĞĐĞƌ Ğ ƵƟůŝǌĂƌ ĐŽŵ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽĞƐĆŽ Ğ
coerência discursiva.
ũ͘ϵͿƐƚĂďĞůĞĐĞƌƌĞůĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞĐŽŶƚĞƷĚŽƐŐƌĂŵĂƟĐĂŝƐĞŽƐƵƐŽƐĚŽŝĚŝŽma.
ũ͘ϭϬͿ hƟůŝǌĂƌ ĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ ůŝŶŐƵşƐƟĐĂƐ Ğ ǀŽĐĂďƵůĄƌŝŽ͕ ĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐĞŶƵŶĐŝĂƟǀŽƐ͘
ũ͘ϭϭͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞĂƉůŝĐĂƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƉĂƌĂĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞƚĞǆƚŽƐ͘
j.12) Fomentar a aplicação de estratégias de leitura que destaquem as
diferenças entre o contexto de leitura e o contexto de produção do texto.
ũ͘ϭϯͿ/ŶĨĞƌŝƌŽŽďũĞƟǀŽĚĞƵŵƚĞǆƚŽĞĂƋƵĞŵĞůĞƐĞĚŝƌŝŐĞĐŽŵďĂƐĞĞŵ
pistas verbais e não verbais.
KDWdE/^
k) Entender o ensino e a aprendizagem das linguagens das LEM como
ĐŽŶƐƟƚƵŝŶƚĞƐĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ͕ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĞǀĂůŽƌĞƐ͘
,/>/^
Ŭ͘ϭͿZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĐŽŵŽƋƵŝŶƚĂŚĂďŝůŝĚĂĚĞĂƉƌĄƟĐĂĚĂƚƌĂĚƵĕĆŽƵƟůŝǌĂĚĂŶĂƐĂƵůĂƐĚĞ>D͘
Ŭ͘ϮͿ ZĞĐŽŶŚĞĐĞƌ Ğ ĚĞƐŵŝƟĮĐĂƌ ĞƐƚĞƌĞſƟƉŽƐ Ğ ƉƌĞĐŽŶĐĞŝƚŽƐ ůŝŶŐƵşƐƟĐŽƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŵŶŽƐƐĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞƌĞŇĞƟƌƐŽďƌĞƐƵĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐĚŝǀĞƌƐĂƐ
línguas e suas variantes.
KDWdE/^
ůͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂǀĂƌŝĞĚĂĚĞůŝŶŐƵşƐƟĐĂĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽ
ƉƌŽƉŝĐŝĂĚŽƌĚŽĂĐĞƐƐŽăĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞůŝŶŐƵşƐƟĐĂĞĐƵůƚƵƌĂů͘
,/>/^
l.1) Conhecer a estrutura e a organização do sistema e das normas da
língua estrangeira.
ů͘ϮͿZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĞƌĞŇĞƟƌƐŽďƌĞĂƐǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐůŝŶŐƵşƐƟĐĂƐ͘
ů͘ϯͿ WƌŽƉŝĐŝĂƌ ĂŽ ĂůƵŶŽ ĐŽŶƚĂƚŽ ĐŽŵ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ĂƵƚġŶƟĐŽƐ ƋƵĞ ĐŽŶƚĞŵƉůĞŵĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞůŝŶŐƵşƐƟĐĂĞĐƵůƚƵƌĂůƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĚĞůşŶgua estrangeira em questão.
KDWdE/^
m) Reconhecer a importância de desenvolver as KDWdE/^e ,/LIDADESƋƵĞƐĞĂƉůŝĐĂŵĂŽĞŶƐŝŶŽĚĞ>D͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐƵĂƉƌĄƟĐĂƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ͘
,/>/^
m.1) Estar apto a analisar e fazer uso de diferentes ferramentas de apoio
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ĚŝĚĄƟĐŽ;ĂĚĞƌŶŽƐĚŽůƵŶŽĞĚŽWƌŽĨĞƐƐŽƌ͕ĚŝĐŝŽŶĄƌŝŽƐďŝůşŶŐƵĞƐĞŵŽŶŽůşŶŐƵĞƐ͕ůŝǀƌŽƐ
ĚŝĚĄƟĐŽƐĞƉĂƌĂĚŝĚĄƟĐŽƐ͕ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂŝƐ͕ůĂďŽƌĂƚſƌŝŽĚĞŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂͿƉĂƌĂ
a promoção da aprendizagem.
ŵ͘ϮͿŽŶŚĞĐĞƌŽƐŶşǀĞŝƐĞŽďũĞƟǀŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐƉĂƌĂĂƐĐŝŶĐŽ,/>/^
ĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀĂƐŶŽYƵĂĚƌŽŽŵƵŵƵƌŽƉĞƵĚĞZĞĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƌĂĂƐ>şŶŐƵĂƐĞƐĂďĞƌĂŶĂůŝƐĂƌŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐƐĞŐƵŶĚŽĞƐƐĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽ͘
m.3) Preparar e ministrar aulas em que todas as KDWdE/^comuŶŝĐĂƟǀĂƐ;ĨĂůĂƌ͕ŽƵǀŝƌ͕ĞƐĐƌĞǀĞƌ͕ůĞƌͿƐĞũĂŵĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐ͘
ŵ͘ϰͿWƌŽŵŽǀĞƌƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚŝĚĄƟĐĂƐƋƵĞĞƐƟŵƵůĞŵĨŽƌŵĂƐĂĚĞƋƵĂĚĂƐĞ
novas de aprender a aprender.
m.5) Indicar estratégias de leitura que destaquem as relações entre um
ƚĞǆƚŽĞƐĞƵĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽ͕ĞũƵƐƟĮĐĂƌĞƐƐĂŝŶĚŝĐĂĕĆŽĐŽŵďĂƐĞŶĂĂŶĄůŝƐĞĚĞ
elementos do próprio texto.
ŵ͘ϲͿŽŶŚĞĐĞƌĞĂǀĂůŝĂƌĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐƉĂƌĂ
o ensino de língua estrangeira.
ŵ͘ϳͿŽŶŚĞĐĞƌĞĂǀĂůŝĂƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐŵĞƚŽĚŽůſŐŝcas para o ensino de LEM.
ŵ͘ϴͿWƌŽŵŽǀĞƌĞƐƉĂĕŽƐĚĞƌĞŇĞǆĆŽƐŽďƌĞĂƉƌĄƟĐĂƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ͘
ŵ͘ϵͿǀĂůŝĂƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐƉĂƌĂŽĞŶsino de LEM.
3. BIBLIOGRAFIA – LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Ϳ>ŝǀƌŽƐĞƌƟŐŽƐ
1. ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de e BARBIRATO, Rita. Ambientes
ĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀŽƐ ƉĂƌĂ ĂƉƌĞŶĚĞƌ ůşŶŐƵĂƐ ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐ͘ dƌĂďĂůŚŽƐ ĚĞ >ŝŶŐƵşƐƟĐĂ ƉůŝĐĂĚĂ͘
ĂŵƉŝŶĂƐ͕ǀ͘ϯϲ͕Ŷ͘ϭ͕Ɖ͘ϮϯͲϰϮ͕ϮϬϬϬ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĞƚ͘ƵŶď͘ďƌͬũĐƉĂĞƐͬ
ŝŵĂŐĞƐͬƐƚŽƌŝĞƐͬƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐͬĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐͬƌƟŐŽйϮϬZŝƚĂйϮϬĞйϮϬůŵĞŝĚĂйϮϬ&ŝůŚŽ͘
ĚŽĐ͘ͰхĐĞƐƐŽĞŵ͗ϮϰĂďƌ͘ϮϬϭϯ͘
Ϯ͘ Z>K^͕ ŶĂ DĂƌŝĂ &ĞƌƌĞŝƌĂ͘ ZĞŇĞǆƁĞƐ ĂĐĞƌĐĂ ĚĂ ŵƵĚĂŶĕĂ ĚĞ
ĐƌĞŶĕĂƐ ƐŽďƌĞ ĞŶƐŝŶŽ Ğ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ ĚĞ ůşŶŐƵĂƐ͘ ZĞǀŝƐƚĂ ƌĂƐŝůĞŝƌĂ ĚĞ >ŝŶŐƵşƐƟĐĂ
ƉůŝĐĂĚĂ͘ĞůŽ,ŽƌŝǌŽŶƚĞ͕ǀ͘ϳ͕Ŷ͘Ϯ͕ϮϬϬϳ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞůŽ͘ďƌͬƐĐŝĞůŽ͘
ƉŚƉ͍ƐĐƌŝƉƚсƐĐŝͺĂƌƩĞǆƚΘƉŝĚс^ϭϵϴϰͲϲϯϵϴϮϬϬϳϬϬϬϮϬϬϬϬϲΘůŶŐсĞŶΘŶƌŵсŝƐŽͰхĐĞƐƐŽ
em 03 July 2013.
3. JALIL, Samira Abdel; PROCAILO, Leonilda. Metodologia de ensino de
ůşŶŐƵĂƐĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂƐ͗ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐĞƌĞŇĞǆƁĞƐƐŽďƌĞŽƐŵĠƚŽĚŽƐ͕ĂďŽƌĚĂŐĞŶƐĞŽƉſƐ-método. In: IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. III ENCONTRO SUL BRASILEIRO
W^/KW'K'/͘ŶĂŝƐ͘WĂƌĂŶĄ͘WhWZ͕ϮϬϬϵ͕Ɖ͘ϳϳϰͲϳϴϰ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƉƵĐƉƌ͘ďƌͬĞǀĞŶƚŽƐͬĞĚƵĐĞƌĞͬĞĚƵĐĞƌĞϮϬϬϵͬĂŶĂŝƐͬƉĚĨͬϮϬϰϰͺϮϭϰϱ͘ƉĚĨͰх
ĐĞƐƐŽ
em: 05 maio 2013.
ϰ͘WZ/Z͕ƌŝŽǀĂůĚŽ>ŽƉĞƐĞ'Kdd,/D͕>ŝůŝĂŶĂ;ŽƌŐ͘ͿDĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟcos para o ensino de língua estrangeira. Processos de criação e contextos de uso. São
Palo: Mercado das Letras, 2013.
ͿWƵďůŝĐĂĕƁĞƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ
1. BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC/SEB,
ϮϬϬϲ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞďͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬďŽŽŬͺǀŽůƵŵĞͺϬϭͺ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘ƉĚĨͰх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴũƵů͘ϮϬϭϯ͘
2. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental; língua estrangeira. Brasília:

224

Dͬ^&͕ϭϵϵϴ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞďͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬƉĐŶͺĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ͘ƉĚĨͰх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴũƵů͘ϮϬϭϯ͘
3. BRASIL.Secretaria de Educação Básica. Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio. Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília, 1999. Disponível
Ğŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞďͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬůŝŶŐƵĂŐĞŶƐϬϮ͘ƉĚĨ Ͱх ĐĞƐƐŽ Ğŵ͗ϮϮ
jul. 2013.
4. Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas – Aprendizagem, ensino e avaliação. Capítulos 5, 6 e 7. Disponível em: \www.dgidc.min-edu.pt/.../
data/.../quadro_europeu_comum_referencia.pdf\ Acesso em 22 jul. 2013.
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1. FRIED-BOOTH, Diana L. Project Work. Oxford: Oxford University

Ϯ͘'͕:ĂŵĞƐWĂƵů͘^ŝƚƵĂƚĞĚ>ĂŶŐƵĂŐĞĂŶĚ>ĞĂƌŶŝŶŐ͗ĂĐƌŝƟƋƵĞŽĨƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƐĐŚŽŽůŝŶŐ͘>ŽŶĚŽŶ͕ZŽƵƚĚůĞŐĞ͕ϮϬϬϰ͘
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11 jul. 2013. 4. KERN, Richard Literacy and language teaching. Oxford: Oxford University Press, 2000.
5. LIEFF, Camilla Dixo; POW, Elizabeth M. e NUNES, Zaina Abdalla. Descobrindo a pronúncia do inglês. (Livro acompanhado de dois CDs de áudio). Editora: WMF
DĂƌƟŶƐ&ŽŶƚĞƐ͕ϮϬϭϬ͘
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www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2009_16/2009_red
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Ğŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůĐĂƐƚĞůůĂŶŽ͘ŽƌŐͬŶƐͬĞĚŝĐŝŽŶͬϮϬϬϰͬũƵůŝŽͬǀŽƐĞŽ͘ŚƚŵůͰхĐĞƐƐŽĞŵϮϲ
jul. 2013.
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2013.
8. KULIKOWSKI, María Zulma Moriondo; GONZÁLEZ, Neide T. Maia. Español para brasileños. Sobre por dónde determinar La justa medida de una cercanía.
Ŷ͗ŶƵĂƌŝŽďƌĂƐŝůĞŹŽĚĞĞƐƚƷĚŝŽƐŚŝƐƉĄŶŝĐŽƐ͕ϵ͕ϭϵϵϵ͕ƉƉ͘ϭϭͲϭϵ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ĞĚƵĐĂĐŝŽŶ͘ŐŽď͘ĞƐͬĚŵƐͲƐƚĂƟĐͬϴϵϭϱďĚĚϱͲϴϳĞĞͲϰϳϬĐͲďϱĨϮͲ ďĞϱĐϯϵĚďĨĚĚϵͬ ĐŽŶƐĞũĞƌŝĂƐͲĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐͬďƌĂƐŝůͬƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐͲǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐͲͲĚŝĚĂĐƟĐŽƐͬƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐͬĂďĞŚͬ
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1. GARCIA, André Ming. ‘Was hast du heute gelernt? ‘, ou o que você
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3. MEIRIEU, Philippe. Aprender... sim, Mas como? Porto Alegre: Artes
Médicas, 1998.
ϰ͘s/'EZ͕'͘>ĂŐƌĂŵŵĂŝƌĞĞŶ&>͘WĂƌŝƐ͕,ĂĐŚĞƩĞ͕ϮϬϬϰ͘
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ϯ͘ϱ/>/K'Z&/ʹ/d>/EK
Ϳ>ŝǀƌŽƐĞƌƟŐŽƐ
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2. CHIARINI, Ana Maria. A expansão da língua italiana na península e a
sala de aula de italiano como língua estrangeira. Caligrama. Belo Horizonte, v. 10, p.
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V. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA
1. PERFIL
KƉƌŽĨĞƐƐŽƌĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂĚĞǀĞƚĞƌƵŵĂďĂƐĞĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐsários para o ensino de conceitos e procedimentos concernentes a essa área com vistas
ao desenvolvimento das COMPETÊNCIAS pessoais dos alunos. Para isso, ele deverá doŵŝŶĂƌŶĆŽĂƉĞŶĂƐŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐƋƵĞǀĂŝĞŶƐŝŶĂƌ͕ŵĂƐƚĂŵďĠŵĐŽŶƐƚƌƵŝƌĐŽnhecimentos curriculares e pedagógicos desses conteúdos, ou seja, aqueles que dizem
respeito à capacidade de seleção, organização e gestão dos componentes e materiais
que deverão favorecer a aprendizagem dos alunos. Desse modo, o professor deverá ser
ĐĂƉĂǌĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂƌŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐŵĂŝƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞĂƌƟĐƵůĄͲůŽƐĚĞŵŽĚŽĂĨĂǀŽƌĞĐĞƌĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐƉĞůŽƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ͘WĂƌĂƚĂŶƚŽ͕ŽĚŽĐĞŶƚĞĚĞǀĞƌĄĚŝƐƉŽƌĚĞ
ƵŵĂĐĞƌǀŽǀĂƌŝĂĚŽĚĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐĞǆĞŵƉůĂƌĞƐĞĨŽƌŵĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐĚĞĂďŽƌĚĂŐĞŶƐƉĂƌĂŽƐ
diferentes conceitos e procedimentos a serem ensinados.
ƐƐŝŵ͕ĂƉƌĄƟĐĂĚŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂĚĞǀĞƌĄƚĞƌĐŽŵŽĮŶĂůŝĚĂĚĞ
o desenvolvimento das COMPETÊNCIAS e HABILIDADES dos alunos de acordo com o
Currículo, caracterizadas pela capacidade de expressão em diferentes linguagens, de
compreensão de fenômenos nas diversas áreas da vida social, de construção de arŐƵŵĞŶƚĂĕƁĞƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ ĚĞ ĞŶĨƌĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐͲƉƌŽďůĞŵĂ Ğŵ ŵƷůƟƉůŽƐ
contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o
ƉƌĄƟĐŽͲƵƟůŝƚĄƌŝŽ͕ĞĚĞĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚĞƉƌŽƉŽƐƚĂƐĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽƐŽůŝĚĄƌŝĂŶĂƌĞĂůŝĚĂĚĞ͕
ǀŝƐĂŶĚŽăĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƵŵĂƉŽŶƚĞĞŶƚƌĞŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĞƚĂŝƐKDWdECIAS ŐĞƌĂŝƐ͕ ĐŽŵ ŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽ͕ Ğŵ ĐĂĚĂ ĐŽŶƚĞƷĚŽ͕ ĚĂƐ ŝĚĞŝĂƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐ Ă ƐĞƌĞŵ
estudadas: proporcionalidade, equivalência, ordem, medida, aproximação, problemaƟǌĂĕĆŽ͕ ĞƚĐ͘ WĂƌĂ ŝƐƐŽ͕ Ž ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ ĚĞǀĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĐĞƌƚĂƐ ,/>/^ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕
ĂƐƐŽĐŝĂĚĂƐĂŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐĚĂĄƌĞĂ͕ƚĞŶĚŽƐĞŵƉƌĞŽĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌƋƵĞƚĂŝƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐĐŽŶƐƟƚƵĞŵŵĞŝŽƐƉĂƌĂĂĨŽƌŵĂĕĆŽƉĞƐƐŽĂůĚŽƐĂůƵŶŽƐ͘
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
KDWdE/^
a) Saber criar centros de interesse para os alunos, explorando situações
de aprendizagem em torno das quais organizará os conteúdos a serem ensinados, a
ƉĂƌƟƌĚŽƐƵŶŝǀĞƌƐŽƐĚĂĂƌƚĞ͕ĚĂĐƵůƚƵƌĂ͕ĚĂĐŝġŶĐŝĂ͕ĚĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͕ĚĂĞĐŽŶŽŵŝĂŽƵĚŽ
trabalho, levando em consideração o contexto social da escola.
ďͿ ^Ğƌ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ĂƐ ŝĚĞŝĂƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ Ğŵ ĐĂĚĂ
ĐŽŶƚĞƷĚŽƋƵĞĞŶƐŝŶĂ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞƚĂŝƐŝĚĞŝĂƐĂũƵĚĂŵĂĂƌƟĐƵůĂƌŝŶƚĞƌŶĂŵĞŶƚĞŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƚĞŵĂƐĚĂŵĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ĞĂĂƉƌŽǆŝŵĂƌĂŵĂƚĞŵĄƟĐĂĚĂƐŽƵƚƌĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ͘
ĐͿ^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞŵĂƉĞĂƌŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͕ƐĂďĞŶĚŽĂƌƟculá-los de modo a oferecer aos alunos uma visão panorâmica dos mesmos, plena de
ƐŝŐŶŝĮĐĂĕƁĞƐƚĂŶƚŽƉĂƌĂĂǀŝĚĂĐŽƟĚŝĂŶĂƋƵĂŶƚŽƉĂƌĂƵŵĂĨŽƌŵĂĕĆŽĐƵůƚƵƌĂůŵĂŝƐƌŝĐĂ͘
d) Saber escolher uma escala adequada em cada turma para apresentar
ŽƐ ĐŽŶƚĞƷĚŽƐ ƋƵĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂ ĐŽŵŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ŶĆŽ ƐƵďĞƐƟŵĂŶĚŽ Ă ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ŽƐ
alunos aprenderem, nem tratando os temas com excesso de pormenores, de interesse
apenas de especialistas.
ĞͿ^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌƌĞůĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĞŶƚƌĞŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĂŽƐĂůƵŶŽƐĞŽƐƚĞŵĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŵŵƷůƟƉůŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽͲƐĞŽƐĐŽŶteúdos de outras disciplinas, de modo a favorecer a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade.
ĨͿ^ĂďĞƌĐŽŶƐƚƌƵŝƌŶĂƌƌĂƟǀĂƐƋƵĞĐŽŶĞĐƚĞŵŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƉƌĞsentes nos conteúdos a serem ensinados, valendo-se, na medida do possível, da His-

228

ƚſƌŝĂĚĂDĂƚĞŵĄƟĐĂƉĂƌĂĂƌƟĐƵůĂƌŝĚĞŝĂƐĞĞŶƌĞĚŽƐĚĞŵŽĚŽƋƵĞŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĂƐƐŝŵ
ĂďŽƌĚĂĚŽƐƉŽƐƐĂŵƐĞĐŽŶƐƟƚƵŝƌĞŵǀĞşĐƵůŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐŽĐŝŽůſŐŝĐĂĚĞ
ŐƌĂŶĚĞǀĂůŽƌĨŽƌŵĂƟǀŽ͘
g) Ser capaz de alimentar permanentemente os interesses dos alunos,
ĞƐƟŵƵůĂŶĚŽĂŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĞĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂƌ͕ĚĞĨĂǌĞƌƉĞƌŐƵŶƚĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽ
de orientar e depurar interesses menos relevantes, assumindo, com tolerância, a responsabilidade inerente à função que exerce.
h) Compreender que o uso de tecnologias – as digitais e calculadoras,
por exemplo – são fundamentais para o desenvolvimento de COMPETÊNCIAS/HABILI^ĚŽƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐƌĞůĂƟǀĂƐĂŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƟĐŽƐĐŽŵŽŽĂƐƉĞĐƚŽĚŝŶąŵŝĐŽĚĂŐĞŽŵĞƚƌŝĂ͕ĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞŐƌĄĮĐŽƐĚĞĨƵŶĕƁĞƐ͕ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐĚĂĚŽƐĞ
ŽďƚĞŶĕĆŽĚĞŵĞĚŝĚĂƐĞƐƚĂơƐƟĐĂƐĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂƐĐŽŵǀŝƐƚĂƐăĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĞŝŶƚĞƌǀĞŶção na realidade, etc.
,/>/^
ŽŶƐƚƌƵŝƌ͕ƚĞŶĚŽƉŽƌďĂƐĞĂƐŝĚĞŝĂƐĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂĞŽƌĚĞŵ͕ŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ
dos números (naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos), bem como das
operações realizadas com eles em diferentes contextos;
Enfrentar situações-problema em diferentes contextos, sabendo traduzir
as perguntas por meio de equações, inequações ou sistemas de equações, e mobilizar
ŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƟĐŽƐƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌƚĂŝƐĞƋƵĂĕƁĞƐ͕ŝŶĞƋƵĂĕƁĞƐŽƵƐŝƐƚĞŵĂƐ͖
ĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĚĞŵŽĚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͕ƚĞŶĚŽƉŽƌďĂƐĞĂĚŝŵĞŶƐĆŽƐŝŵďſlica do conceito de número, a notação e as técnicas para representar algebricamente
números e operações com eles, incluindo-se a ideia de matriz para representar tabelas
ĚĞŶƷŵĞƌŽƐ;ĐŽŶƚĂŐĞŵĚĞƉŝǆĞůƐĞŵƵŵĂƚĞůĂ͕ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐĚĞƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞƋƵĂĕƁĞƐ
lineares etc.);
Reconhecer equações e inequações como perguntas, saber resolver sisƚĞŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞ ĞƋƵĂĕƁĞƐ Ğ ŝŶĞƋƵĂĕƁĞƐ ĚĞ ŐƌĂƵ ϭ Ğ Ϯ͕ Ğ ĐŽŶŚĞĐĞƌ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ ĚĂƐ
equações polinomiais de grau superior a 2, que possibilitem, em alguns casos, a soluĕĆŽĚĂƐŵĞƐŵĂƐ͕;ƌĞůĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐĞƌĂşǌĞƐ͕ƌĞĚƵĕĆŽĚĞŐƌĂƵ͕ĨĂƚŽƌĂĕĆŽĞƚĐ͘Ϳ͖
Construir estratégias e recursos de contagem indireta em situações contextualizadas (cálculo combinatório, binômio de Newton, arranjos, combinações, permutações, tendo como referência as situações de contagem direta);
ŽŶŚĞĐĞƌĂŝĚĠŝĂĚĞŵĞĚŝĚĂĚĞŐƌĂŶĚĞǌĂƐĚĞǀĂƌŝĂĚŽƐƟƉŽƐ;ĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽ͕ĄƌĞĂ͕ǀŽůƵŵĞ͕ŵĂƐƐĂ͕ƚĞŵƉŽ͕ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ąŶŐƵůŽĞƚĐ͘Ϳ͕ƐĂďĞŶĚŽĞǆƉƌĞƐƐĂƌŽƵĞƐƟmar tais medidas por meio da comparação direta da grandeza com o padrão escolhido,
ƵƟůŝǌĂŶĚŽƚĂŶƚŽƵŶŝĚĂĚĞƐƉĂĚƌŽŶŝǌĂĚĂƐƋƵĂŶƚŽƵŶŝĚĂĚĞƐŶĆŽƉĂĚƌŽŶŝǌĂĚĂƐ͕ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐŝĚĞŝĂƐĚĞĞƐƟŵĂƟǀĂĞĚĞĂƉƌŽǆŝŵĂĕƁĞƐ͖
ǆƉůŽƌĂƌ ĚĞ ŵŽĚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ Ă ŝĚĞŝĂ ĚĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ ;ƌĂǌƁĞƐ͕
proporções, grandezas direta e inversamente proporcionais) em diferentes situações,
equacionando e resolvendo problemas contextualizados de regra de três simples e
composta, direta e inversa;
ǆƉůŽƌĂƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐĞƌĞůĂĕƁĞƐĚĞŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐƟƉŽƐ͕
ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƐƐƵĐĞƐƐƁĞƐĂƌŝƚŵĠƟĐĂƐĞŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƌĞůĂĕƁĞƐĚĞŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂƉŽƌŵĞŝŽĚĞŐƌĄĮĐŽƐĚĞǀĂƌŝĂĚĂƐĨŽƌŵĂƐ͕ĞĐŽŶƐƚƌƵŝŶĚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ
o conceito de função;
ŽŶŚĞĐĞƌĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĂƐĨƵŶĕƁĞƐƉŽůŝŶŽŵŝĂŝƐĚĞŐƌĂƵϭ͕
ŐƌĂƵϮ͕͘͘͘ŐƌĂƵŶ͕ƐĂďĞŶĚŽĞƐďŽĕĂƌƐĞƵŐƌĄĮĐŽĞƌĞůĂĐŝŽŶĄͲůŽĐŽŵĂƐƌĂşǌĞƐĚĂƐĞƋƵĂĕƁĞƐƉŽůŝŶŽŵŝĂŝƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐ͕ĞĞǆƉůŽƌĂƌŝŶƚƵŝƟǀĂŵĞŶƚĞĂƐƚĂǆĂƐĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞ
decrescimento das funções correspondentes;
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Conhecer as propriedades fundamentais de potências e logaritmos, saďĞŶĚŽƵƟůŝǌĄͲůĂƐĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂƟǌĄͲůĂƐŶŽĞƐƚƵĚŽĚĂƐĨƵŶções exponenciais e logarítmicas;
Compreender e aplicar as relações de proporcionalidade que caracterizam as razões trigonométricas (seno, cosseno, tangente, entre outras) em situações
ƉƌĄƟĐĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂŵƉůŝĂƌŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĚĞƚĂŝƐƌĂǌƁĞƐƉŽƌŵĞŝŽĚŽĞƐƚƵĚŽĚĂƐĨƵŶções trigonométricas, associando as mesmas aos fenômenos periódicos em diferentes
contextos;
hƟůŝǌĂƌƵŵĂůŝŶŐƵĂŐĞŵĂĚĞƋƵĂĚĂƉĂƌĂĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞĨŽƌŵĂƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐĂƉĂƌƟƌĚĂƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚŽĞƐƉĂĕŽĞĚĂƐĨŽƌŵĂƐ͕ƌĞĐŽŶŚĞĐĞŶĚŽĞĐůĂƐƐŝĮĐĂŶĚŽ
formas planas (ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos, circunferências, entre outras) e espaciais (cubos, paralelepípedos, prismas, pirâmides, cilindros, cones, esferas,
entre outras);
Explorar a linguagem e as ideias geométricas para desenvolver a capacidade de observação, de percepção de relações como as de simetria e de semelhança,
de conceituação, de demonstração, ou seja, de extração de consequências lógicas a
ƉĂƌƟƌĚĞĨĂƚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞŝŶƚƵşĚŽƐŽƵũĄĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͖
ǆƉůŽƌĂƌƌĞůĂĕƁĞƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͕ĐŽŵŽĂƐƌĞůĂƟǀĂƐăƐƐŽŵĂƐĚĞąŶŐƵůŽƐĚĞƉŽůşŐŽŶŽƐ͕ĂŽƐdĞŽƌĞŵĂƐĚĞdĂůĞƐĞĚĞWŝƚĄŐŽƌĂƐ͕ĞŵƵŝƚŽ
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĂƐƌĞůĂĕƁĞƐŵĠƚƌŝĐĂƐƌĞůĂƟǀĂƐĂŽĐĄůĐƵůŽĚĞĐŽŵƉƌŝŵĞŶƚŽƐ͕ĄƌĞĂƐĞǀŽůƵmes de objetos planos e espaciais;
Explorar uma abordagem algébrica da geometria – ou seja, a geometria
ĂŶĂůşƟĐĂ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƌĞƚĂƐĞĐƵƌǀĂƐ͕ĐŽŵŽĂƐĐŝƌĐƵŶĨĞƌġŶĐŝĂƐĞĂƐĐƀŶŝĐĂƐ͕ƉŽƌŵĞŝŽ
ĚĞĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐĂŶĂůşƟĐĂƐĞƐĂďĞŶĚŽƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽƐƐŝŵƉůĞƐƉŽƌŵĞŝŽ
de mobilização de recursos algébricos;
ǆƉůŽƌĂƌĚĞŵŽĚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĂƐƌĞůĂĕƁĞƐŵĠƚƌŝĐĂƐĞŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐŶĂĞƐĨĞƌĂƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŶŽƋƵĞƚĂŶŐĞĂůĂƟƚƵĚĞƐ͕ůŽŶŐŝƚƵĚĞƐ͕ĨƵƐŽƐŚŽƌĄƌŝŽƐ͖
ZĞƐŽůǀĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ĞƐĐŽůŚĂƐ ƋƵĞ ĞŶǀŽůǀĞŵ Ă ŝĚĠŝĂ ĚĞ ŽƟŵŝǌĂĕĆŽ
(máximos ou mínimos) em diferentes contextos, recorrendo aos instrumentos mateŵĄƟĐŽƐ ũĄ ĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ͕ ƋƵĞ ŝŶĐůƵĞŵ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐ ƚĞŵĂƐ͕ Ă ĨƵŶĕĆŽ ƉŽůŝŶŽŵŝĂů ĚŽ ϮǑ
ŐƌĂƵĞĂůŐƵŵĂƐŶŽĕƁĞƐĚĞŐĞŽŵĞƚƌŝĂĂŶĂůşƟĐĂ͖
Compreender a idéia de aleatoriedade, reconhecendo-a em diferentes
ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽͲƐĞũŽŐŽƐĞŽƵƚƌĂƐĐůĂƐƐĞƐĚĞĨĞŶƀŵĞŶŽƐ͕ĞƐĂďĞŶĚŽƋƵĂŶƟĮĐĂƌĂ
incerteza por meio do cálculo de probabilidades em situações que envolvem as noções
de independência de eventos e de probabilidade condicional;
Saber organizar e/ou interpretar conjuntos de dados expressos em diferenƚĞƐůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ͕ƌĞĐŽƌƌĞŶĚŽĂŶŽĕƁĞƐďĄƐŝĐĂƐĚĞĞƐƚĂơƐƟĐĂĚĞƐĐƌŝƟǀĂĞĚĞŝŶĨĞƌġŶĐŝĂĞƐƚĂơƐƟĐĂ ;ŵĠĚŝĂ͕ ŵĞĚŝĂŶĂ͕ ĚĞƐǀŝŽƐ͕ ƉŽƉƵůĂĕĆŽ͕ ĂŵŽƐƚƌĂ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ďŝŶŽŵŝĂů͕ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ
normal, entre outras noções) para tomar decisões em situações que envolvem incerteza.
Saber reconhecer problemas relacionados à sistemas lineares, e compreĞŶĚĞƌĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐĨŽƌŵĂƐĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞƌĞƐŽůƵĕĆŽĚĞƐƐĞƐƐŝƐƚĞŵĂƐ͕ƐĞũĂŐƌĂĮĐĂŵĞŶƚĞ
ou com uso de matrizes e de determinantes.
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VI. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – BIOLOGIA
1. PERFIL
O professor de Biologia deve conceber a sua área como parte da cultura
humana e da ciência. Deve entender que os assuntos da Biologia, dentro da escola, funcionam como meios para promover o desenvolvimento de COMPETÊNCIAS nos alunos,
instrumentalizando-os para a vida em sociedade.
Esse professor deve entender que a Biologia é um ramo do conhecimenƚŽĐŝĞŶơĮĐŽĞƋƵĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĠĐŽŶƐƚƌƵşĚĂĐŽŵŽďƐĞƌǀĂĕƁĞƐ͕ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐ͕ŚŝƉſƚĞƐĞƐĞ
ƚĞŽƌŝĂƐ͕ƚĞŵĐĂƌĄƚĞƌŚŝƐƚſƌŝĐŽĞƐŽĨƌĞĚŝǀĞƌƐĂƐŝŶŇƵġŶĐŝĂƐĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͘ĞǀĞƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌƋƵĞŽƐĐŝĞŶƟƐƚĂƐƚġŵƵŵƐŝƐƚĞŵĂƉƌſƉƌŝŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ǀĂůŝĚĂĕĆŽĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ
ĚŽ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ƉƌŽĚƵǌŝĚŽ͕ ƐĂďĞŶĚŽ ůĞƌ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ ƚĞǆƚŽƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ơƉŝĐŽƐ
ĚĞƐƐĞƐŝƐƚĞŵĂ͕ĐŽŵŽĚĂĚŽƐĚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐĞĂƌƟŐŽƐĚĞĐƵŶŚŽĐŝĞŶơĮĐŽ͘ĞǀĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽĐŽŵŽĚŝǀĞƌƐŽĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƉŽƉƵůĂƌĞĚŽƌĞůŝŐŝŽso. Deve compreender que o conhecimento teórico da Biologia pode se desdobrar em
tecnologias que trazem avanços à qualidade de vida, mas que também podem trazer
problemas. O professor deve dominar a estrutura teórica da Biologia, reconhecendo a
ŝĚĞŝĂĚĞĞǀŽůƵĕĆŽĐŽŵŽƚĞŵĂĐĞŶƚƌĂů͕ĂƌƟĐƵůĂĚŽĂƚŽĚŽƐŽƐŽƵƚƌŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĚĂĄƌĞĂ͘
Deve conhecer aprofundadamente o conceito de célula e os mecanismos de hereditariedade dos seres vivos. Deve saber fornecer aos alunos informações a respeito do
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽĐŽƌƉŽŚƵŵĂŶŽ͕ĞŵǀĄƌŝŽƐŶşǀĞŝƐ͕ĞĚŝƐĐƵƟƌƐƵĂƐŝŵƉůŝĐĂĕƁĞƐƉĂƌĂĂ
ǀŝĚĂĐŽƟĚŝĂŶĂ͘ĞǀĞƌĄƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞƉƌŽŵŽǀĞƌĚŝƐĐƵƐƐƁĞƐĨƌĂŶĐĂƐƐŽďƌĞƚſƉŝĐŽƐƌĞůĂ-
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cionados à saúde, qualidade de vida, sexualidade. O professor deverá iniciar os alunos
no conhecimento da biodiversidade em seu local de atuação, da biodiversidade braƐŝůĞŝƌĂĞƚĂŵďĠŵŵƵŶĚŝĂů͕ĞŶĨĂƟǌĂŶĚŽĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐĞĚĞĐŽŶƚƌĂƐƚĞƐ͘
Deverá apresentar os alunos aos problemas ambientais contemporâneos, conectando
ƌĞĂůŝĚĂĚĞƐůŽĐĂŝƐĂŽƵƚƌĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐ͕ŵĂŝƐŐůŽďĂŝƐ͘EĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ĚĞǀĞĂďŽƌĚĂƌĂƐƉĞĐƚŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĞƉƌŽŵŽǀĞƌĂƟƚƵĚĞƐĚĞƌĞƐƉĞŝƚŽĞĐƵŝĚĂĚŽĐŽŵƚŽĚĂƐ
as formas de vida do planeta.O professor de Biologia, além de desenvolver as HABILI^ơƉŝĐĂƐĚĂƐƵĂĄƌĞĂĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͕ĚĞǀĞƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌͲƐĞĐŽŵŽƵŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂĞƐĐŽůĂĞŵƵŵƐĞŶƟĚŽŵĂŝƐĂŵƉůŽ͘ƐƐŝŵ͕ĞůĞĚĞǀĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌƚĂŵďĠŵƉĂƌĂ
o desenvolvimento de HABILIDADES mais gerais, especialmente àquelas relacionadas à
leitura e escrita. Deve selecionar os conteúdos de Biologia que possam contribuir com
ŵĂŝƐƐĞŶƟĚŽ͕ĞŵƐƵĂĞƐĐŽůĂĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ƉĂƌĂƉƌŽŵŽǀĞƌĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĂĐŝĚĂĚĂŶŝĂŶŽƐ
seus alunos.
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
KDWdE/^
ĂͿ ZĞĐŽŶŚĞĐĞƌ Ă ŝŽůŽŐŝĂ ĐŽŵŽ Ƶŵ ƌĂŵŽ ĚŽ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĐŝĞŶơĮĐŽ͕
passível de análise, teste, experimentação, dúvida e que esse campo do saber humano
é gerador de conhecimento e de avanços tecnológicos e pode contribuir para a qualidade de vida das pessoas.
b) Reconhecer a Biologia como parte da cultura humana, portanto de
ĐĂƌĄƚĞƌŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ƋƵĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂŽƵƚƌĂƐĄƌĞĂƐ͕ĐŽŵŽĂƐĂƌƚĞƐ͕ĂƐĐŝġŶĐŝĂƐŚƵŵĂŶĂƐ͕ĂƐ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ͕ĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞďĞŶƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ĞĠŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚĂƉŽƌĞůĂƐ͘
c) Conhecer os conteúdos fundamentais da Biologia com uma profundidade e desenvoltura que lhe permita abordá-los sob diferentes pontos de vista, além
ĚĞǀŝƐƵĂůŝǌĂƌĞƐƐĞƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐĐŽŵŽĐĂŵŝŶŚŽƐƉĂƌĂƋƵĞŽƐĂůƵŶŽƐĂƟŶũĂŵƐĞƵƐƉƌſƉƌŝŽƐ
ŽďũĞƟǀŽƐƉĞƐƐŽĂŝƐ͘
d) Ser capaz de organizar os conteúdos da Biologia em torno de situações
ĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵƋƵĞƐĞũĂŵƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĞĚĞƐĂĮĂĚŽƌĂƐƉĂƌĂŽƐĂůƵŶŽƐ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽ
ƐƵĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĞůŝŵŝƚĂĕƁĞƐĞĞŵĐŽŶƐŽŶąŶĐŝĂĐŽŵŽƐŽďũĞƟǀŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĚĂĞƐĐŽůĂ
onde trabalha e da realidade que a envolve. Isto inclui escolher e priorizar, dentro da
ŝŵĞŶƐĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĨĂƚŽƐŐĞƌĂĚŽƐƉĞůĂŝŽůŽŐŝĂ͕ĂƋƵĞůĞƐƋƵĞŵĞůŚŽƌƐĞƉƌĞƐƚĂŵƉĂƌĂ
ĂƟŶŐŝƌŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĂĞƐĐŽůĂ͘
ĞͿƌƟĐƵůĂƌŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐĚĞŝŽůŽŐŝĂĐŽŵŽƐĚĞŽƵƚƌĂƐĄƌĞĂƐĚŽƐĂďĞƌ͕
promovendo o aprendizado e a integração do conhecimento para além do seu campo
ĞƐƉĞĐşĮĐŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͕ĨĂǀŽƌĞĐĞŶĚŽĂŝŶƚĞƌĞĂƚƌĂŶƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĚĂĚĞĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂŶĚŽĂ
contribuição da sua área para a resolução de problemas reais da sociedade.
f) Evidenciar, nas situações concretas da vida dos alunos, situações em
ƋƵĞŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽďŝŽůſŐŝĐŽƚƌĂƚĂĚŽĞŵƐĂůĂĚĞĂƵůĂƚĂŶŐĞŶĐŝĂ ĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĐŽƟdiana, seja refutando, corroborando ou aprofundando as concepções prévias dos estudantes.
g) Ser capaz de conduzir experimentos e observações da natureza viva,
ĞǆƉůŽƌĂŶĚŽŶĆŽƐſĂƐƵĂĚŝŵĞŶƐĆŽĞǆĂƚĂĞĚŝĚĄƟĐĂ͕ŵĂƐƚĂŵďĠŵĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚĞƐǀŝŽƐĚŽ
ĞƐƉĞƌĂĚŽ͕ĂƌƟĐƵůĂŶĚŽĂƐŽďƐĞƌǀĂĕƁĞƐĐŽŵĂƚĞŽƌŝĂ͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽĞƐƐĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐƉĂƌĂĞƐƟŵƵůĂƌŽƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽĚŽƐĂůƵŶŽƐŶĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƐĞƵƉƌſƉƌŝŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞƉĂƌĂ
ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌŽŵŽĚŽĐŝĞŶơĮĐŽĚĞƉĞŶƐĂƌ͘
ŚͿsĂůŽƌŝǌĂƌĂƐƉĞĐƚŽƐƌĞŐŝŽŶĂŝƐĚĂĨĂƵŶĂĞĚĂŇŽƌĂĞŵƐƵĂƐĂƵůĂƐƵƟůŝǌĂŶdo, por exemplo, estudos de meio, sem perder de vista observações e conclusões mais
universais, orientando os estudantes para a percepção de padrões biológicos gerais.
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i) Sensibilizar os estudantes para questões socioambientais e de saúde
ƉƷďůŝĐĂ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽ ƉĂƌĂ ŽƌŝĞŶƚĄͲůŽƐ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ Ă ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽůĞƟǀŽĞĐŽŶƐƵŵŽŵĂŝƐƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞŝƐĞĐŽŽƉĞƌĂƟǀŽƐĞŵĞŶŽƐĂŐƌĞƐƐŝǀĂƐ
ao ambiente, incluindo cuidados com o próprio corpo e a prevenção de riscos à saúde.
ũͿ^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞŵĞĚŝĂƌĚŝƐĐƵƐƐƁĞƐĐŝĞŶơĮĐĂƐĞŶƚƌĞŽƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ͕ĞƐƟŵƵůĂŶĚŽƐĞƵƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĞŝŶƐƟŐĂŶĚŽͲŽƐăƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ĂƌƟĐƵůĂŶĚŽĚĞŵĂŶĞŝƌĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ
ĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂŝŵĞĚŝĂƚĂĐŽŵĂƐƚĞŽƌŝĂƐĐŝĞŶơĮĐĂƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͕ŽƌŝĞŶƚĂŶĚŽĞĚĞƉƵƌĂŶĚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐŵĞŶŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞŵǀŝƐƚĂĚŽƐŽďũĞƟǀŽƐŐĞƌĂŝƐĚĂĞƐĐŽůĂ͘/ƐƐŽĚĞǀĞƐĞƌĨĞŝƚŽ
ĚĞŵŽĚŽĂŽĨĞƌĞĐĞƌƵŵĂǀŝƐĆŽƉĂŶŽƌąŵŝĐĂĚŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐ͕ƉůĞŶĂĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂĕƁĞƐƚĂŶƚŽ
ƉĂƌĂĂǀŝĚĂĐŽƟĚŝĂŶĂƋƵĂŶƚŽƉĂƌĂƵŵĂĨŽƌŵĂĕĆŽĐƵůƚƵƌĂůŵĂŝƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞ͘
,/>/^
Contextualizar os conteúdos dentro de uma visão sistêmica da natureza,
ĞŶĨĂƟǌĂŶĚŽŽƐŇƵǆŽƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞŵĂƚĠƌŝĂŶĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂǀŝĚĂĞĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞ
ciclos globais que incluem os seres vivos, mas estendem-se além deles.
/ĚĞŶƟĮĐĂƌ͕ŶŽŶşǀĞůĚĂƐƉŽƉƵůĂĕƁĞƐĞĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ƌĞůĂĕƁĞƐĚĞĐŽŵƉĞƟĕĆŽĞĚĞĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽƋƵĞƉŽĚĞŵůĞǀĂƌĂŽƐĐŝůĂĕƁĞƐŶŽƐƚĂŵĂŶŚŽƐĚĂƐƉŽƉƵůĂĕƁĞƐĚĞ
seres vivos.
/ĚĞŶƟĮĐĂƌĨĂƚŽƌĞƐĐĂƵƐĂĚŽƌĞƐĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽĐƌĞƐcimento e adensamento da população humana, padrões atuais de produção e consuŵŽ͕ŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂƐĂƌƟĮĐŝĂŝƐŶŽƐĐŝĐůŽƐďŝŽŐĞŽƋƵşŵŝĐŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘
/ĚĞŶƟĮĐĂƌŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐďĄƐŝĐŽƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵĂƐĐĠůƵůĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐ
funções de cada um de seus componentes.
ZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂƐĂƷĚĞĐŽŵŽďĞŵĞƐƚĂƌİƐŝĐŽ͕ŵĞŶƚĂůĞƐŽĐŝĂů͕ƐĞƵƐĐŽŶĚŝcionantes (alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, renda, trabalho, educação, transporte e lazer) e os principais riscos à sua manutenção, tendo em conta a
realidade brasileira.
ZĞĐŽŶŚĞĐĞƌŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĞŵũŽŐŽĚƵƌĂŶƚĞƵŵĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ĚŝƐƟŶŐƵŝŶĚŽĂŚŝƉſƚĞƐĞƋƵĞĞƐƚĄƐĞŶĚŽƚĞƐƚĂĚĂ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞŐƌƵƉŽƐͲĐŽŶƚƌŽůĞĞ
ŐƌƵƉŽƐͲƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ͕ĂůĠŵĚĞƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞĨĂǌĞƌƉƌĞǀŝƐƁĞƐĂƉĂƌƟƌĚĞŚŝƉſƚĞƐĞƐĞĐŽŶfrontá-las com os resultados observados.
Reconhecer a gravidez na adolescência e as doenças sexualmente transmissíveis, especialmente a AIDS, como problemas de saúde pública, apontando tanto
as medidas de prevenção quanto as consequências da aquisição dessas situações ou
doenças para a vida futura.
Interpretar a teoria celular como central na Biologia, entendendo a orgaŶŝǌĂĕĆŽĐĞůƵůĂƌĐŽŵŽĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚŽƐƐĞƌĞƐǀŝǀŽƐ͘
Enfrentar situações-problema envolvendo a transmissão de informação
hereditária, traduzindo a informação presente em textos para esquemas e vice-versa.
ZĞĐŽŶŚĞĐĞƌŽƉĂƉĞůĚŽƐĨĂƚŽƌĞƐŐĞŶĠƟĐŽƐŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚŽƐƐĞƌĞƐǀŝǀŽƐ͘
Associar adequadamente o DNA à transmissão de informação hereditáƌŝĂ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂƐĞŶƚƌĞĂŐĞŶĠƟĐĂĐůĄƐƐŝĐĂ;ŵĞŶĚĞůŝĂŶĂͿĞĂďŝŽlogia molecular.
Compreender as discussões atuais sobre tecnologias de manipulação do
E͕ƐĞƵƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐƉĂƌĂĂƐĂƷĚĞĞƉĂƌĂĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĚĞŵĂŶĞŝƌĂ
ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂƵƟůŝǌĄͲůĂƐƉĂƌĂĂďŽƌĚĂƌŽƵƚƌŽƐƚſƉŝĐŽƐĚĞŐĞŶĠƟĐĂ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƉƌŽƚĞĕĆŽ
ĞĂŐĂƌĂŶƟĂĚĞƵŵĂŵďŝĞŶƚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽ͘
ZĞĐŽŶŚĞĐĞƌŽĚĞƐĂĮŽĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽďŝŽůſŐŝĐĂ͕ƚĞƌĨĂŵŝůŝĂƌŝĚĂĚĞĐŽŵŽ
sistema de nomenclatura e com as representações de parentesco entre os seres vivos.
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Analisar as diferentes hipóteses e teorias em torno da origem da vida, disƟŶŐƵŝŶĚŽĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽĚĞŽƵƚƌŽƐƟƉŽƐĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͘
ŶĂůŝƐĂƌŽƐĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐĂŽƐƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐĚĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞ
ƉƌŽĚƵƚŽƐŐĞŶĞƟĐĂŵĞŶƚĞŵŽĚŝĮĐĂĚŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͘
^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞĂŶĂůŝƐĂƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞĞǀŝĚġŶĐŝĂƐĚĂĞǀŽůƵĕĆŽďŝŽůſŐŝĐĂĞŵ
ŐƌƵƉŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͘
ŝƐĐƵƟƌĂŽƌŝŐĞŵĚŽƐĞƌŚƵŵĂŶŽĚĞŶƚƌŽĚŽƉĂƌĂĚŝŐŵĂĞǀŽůƵĐŝŽŶŝƐƚĂ͘
Interpretar a teoria da evolução como central para a Biologia, sendo capaz de explicar a existência de estruturas, funções e comportamentos de acordo com
ela, além de reconhecê-la como o arcabouço que dá coerência a todo o conhecimento
biológico.
Nomear órgãos, estruturas e funções do corpo humano, e saber relacioŶĄͲůŽƐĐŽŵƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĂǀŝĚĂĐŽƟĚŝĂŶĂ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĂƐƋƵĞĚŝǌĞŵƌĞƐƉĞŝƚŽăƐĂƷĚĞ͕
qualidade de vida e orientação sexual.
Conhecer com profundidade a biologia de grandes grupos de seres vivos,
tais como animais e plantas, evitando o conhecimento meramente nomenclatural e
valorizando padrões gerais e aspectos que evidenciem a evolução dos grupos e suas
adaptações ao meio ambiente.
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VII. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS
1. PERFIL
ĞƐƐĞŶĐŝĂůƋƵĞĞƐƚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůƚĞŶŚĂŽĚŽŵşŶŝŽĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ ĚĞ ŝġŶĐŝĂƐ ĚĂ EĂƚƵƌĞǌĂ ;ĨĞŶƀŵĞŶŽƐ͕ ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ͕ ůĞŝƐ͕ ŵŽĚĞůŽƐ͕ ƚĞŽƌŝĂƐ͕ ůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ͕ ŵĠƚŽĚŽƐ͕ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĕĆŽ Ğ ŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽͿ͕ ƐƵĂ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ŚŝƐƚſƌŝĐĂ Ğ
social, suas tecnologias e as relações com outras áreas do conhecimento, como também dos fundamentos que estruturam o trabalho curricular na disciplina e que dizem
ƌĞƐƉĞŝƚŽăĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŝĚĄƟĐĂĞŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂĚĞƐƐĞƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐŶĂƉƌĄƟĐĂĚĞƐĂůĂ
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ĚĞĂƵůĂ͕ŝƐƚŽĠ͕ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐƋƵĞĐŽŶĚƵǌĂŵăĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĚĂƐĐŝġŶĐŝĂƐĐŽŵ
ŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽŽƌŝĞŶƚĂĚĂ͕ĞŵƚŽƌŶŽĚĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ƚĞŶĚŽŽĂůƵŶŽĐŽŵŽƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂĚĞƐƵĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͘YƵĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĂŽĐĂƌĄƚĞƌĚŽŽďũĞƟǀŽ
^ŽĐŝĂůĚĂĚƵĐĂĕĆŽŝĞŶơĮĐĂŶĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĞĂƚƵĂů͕ƚĂŶƚŽƉĂƌĂĂƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĚĞĨƵƚƵƌŽƐ
ĐŝĞŶƟƐƚĂƐ͕ĐŽŵŽ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞĐŝĚĂĚĆŽƐƐƵƐĐĞơǀĞŝƐĚĞƉĂƌƟĐŝpar na tomada fundamentada de decisões em torno de problemas sociais, ambientais,
ĐŝĞŶơĮĐŽƐ Ğ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͕ ƐĞŶĚŽ ĂƉƚŽ Ă ĨŽƌŵƵůĂƌ ĞǆƉůŝĐĂĕƁĞƐ Ğ ĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐ ƋƵĂŶƚŽ
ăƐƋƵĞƐƚƁĞƐĐŝĞŶơĮĐĂƐ͘ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐƋƵĞŽƌŝŐŝŶĂƌĂŵ
Ă ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚŽƐ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ĐŝĞŶơĮĐŽƐ ;ƐĞŵ Ž ƋƵĞ ŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ
ƐƵƌŐĞŵĐŽŵŽĐŽŶƐƚƌƵĕƁĞƐĂƌďŝƚƌĄƌŝĂƐͿ͕ĐŽŶŚĞĐĞƌĞŵĞƐƉĞĐŝĂů͕ƋƵĂŝƐĨŽƌĂŵĂƐĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ Ğ ŽďƐƚĄĐƵůŽƐ ĞƉŝƐƚĞŵŽůſŐŝĐŽƐ ;Ž ƋƵĞ ĐŽŶƐƟƚƵŝ ƵŵĂ ĂũƵĚĂ ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚşǀĞů ƉĂƌĂ
ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂƐĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐĚŽƐĂůƵŶŽƐͿĞĂƐŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐĞŵƉƌĞŐĂĚĂƐ
ŶĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĚĞǀĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂĨŽƌŵĂĐŽŵŽŽƐĐŝĞŶƟƐƚĂƐ
ĂďŽƌĚĂŵŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ͕ĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐŵĂŝƐŶŽƚĄǀĞŝƐĚĞƐƵĂĂƟǀŝĚĂĚĞ͕ŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐ
ĚĞǀĂůŝĚĂĕĆŽ͕ƌĞĨƵƚĂĕĆŽĞĂĐĞŝƚĂĕĆŽĚĂƐƚĞŽƌŝĂƐĐŝĞŶơĮĐĂƐ͕ƌĞĐŽŶŚĞĐĞŶĚŽŽĐĂƌĄƚĞƌĚŝnâmico e provisório desse conhecimento. Deve ser capaz de incorporar às suas aulas
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŵĂŽƐĂůƵŶŽƐŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞŵƚĂůĐĂƌĄƚĞƌ͕ďĞŵĐŽŵŽŝŶŝĐŝĄͲůŽƐŶĂ
ĐƵůƚƵƌĂĐŝĞŶơĮĐĂ͕ƉĂƐƐĂŶĚŽƉĞůĂĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽĚĂůŝŶŐƵĂŐĞŵƋƵĞůŚĞĠƉƌſƉƌŝĂ͘ĂŝŶĚĂ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĐŽŶŚĞĐĞƌĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĞŵƐƵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĚŽĐĞŶƚĞƐĂƐŝŶƚĞƌĂĕƁĞƐŝġŶĐŝĂͬ
Tecnologia/Sociedade/Ambiente, associadas à referida construção, sem ignorar o caƌĄƚĞƌ͕ĞŵŐĞƌĂů͕ĚƌĂŵĄƟĐŽ͕ĚŽƉĂƉĞůƐŽĐŝĂůĚĂƐŝġŶĐŝĂƐĞĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĂƚŽŵĂĚĂĚĞ
decisões. Estar preparado para aprofundar os conhecimentos e para adquirir novos.
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
KDWdE/^
ĂͿ ŶĂůŝƐĂƌ ĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ ĚĞ ŶƐŝŶŽ ĚĞ ŝġŶĐŝĂƐ Ă
ƉĂƌƟƌĚĞƐƵĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽ͕ĨŽƌŵƵůĂŶĚŽĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐŽƵĚĞƐĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐăƐƵĂĂĚŽção.
,/>/^
a.1) Situar uma estratégia no contexto do currículo adotado no Estado
de São Paulo.
Ă͘ϮͿǀĂůŝĂƌƐĞĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĠĐŽŵƉĂơǀĞůĐŽŵĂƉƌŽƉŽƐƚĂĂĚŽƚĂĚĂƉĂƌĂŽ
curso.
a.3) Reconhecer a coerência interna de uma estratégia, que deve apreƐĞŶƚĂƌŽďũĞƟǀŽ;ƐͿ͕ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĐŽŵƉĂơǀĞŝƐĞŶƚƌĞƐŝ͘
Ă͘ϰͿsĞƌŝĮĐĂƌĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĂŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐ͕KDWdE/^
e ,/>/^ que ela se propõe a abordar.
Ă͘ϱͿ ǀĂůŝĂƌ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƉƌĄƟĐŽƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ͕
como infraestrutura (ex. laboratório), materiais complementares (ex. livros, textos,
imagens) e tempo despendido.
KDWdE/^
ďͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ͕ĂŐŝƌĞŝŶƐĞƌŝƌŽƐĂůƵŶŽƐĞŵƵŵĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂŐůŽďĂůŝǌĂŶte de meio ambiente, que o encare como uma totalidade que envolve fatores abióƟĐŽƐ͕ ƐĞƌĞƐ ǀŝǀŽƐ ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽ Ž ƐĞƌ ŚƵŵĂŶŽͿ Ğ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ƌĞůĂĕƁĞƐ ĞŶƚƌĞ ƚĂŝƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
;ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƐƉĞĐƚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕ƐŽĐŝŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͕ĐŝĞŶơĮĐŽͲƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐĞŚŝƐƚſƌŝĐŽƐͿ͘
,/>/^
b.1) Promover o uso sustentável dos recursos naturais em sua atuação
docente.
ď͘ϮͿ^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞĚŝƐĐƵƟƌůŝŵŝƚĞƐƉĂƌĂĂĂĕĆŽŚƵŵĂŶĂŶŽŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘
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b.3) Compreender e abordar em aula os conceitos, as consequências e as
ĂĕƁĞƐŵŝƟŐĂĚŽƌĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĚĞŵƵĚĂŶĕĂƐŐůŽďĂŝƐ͘
ď͘ϰͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐ͕ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶĚŽĐŽŶĐĞŝƚŽƐ
ĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ƐƵďƐƚąŶĐŝĂƐƋƵşŵŝĐĂƐ͕ŵŝƐƚƵƌĂƐ͕ĐŽŵƐƵĂƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐİƐŝĐĂƐ͕ƌĞǀĞůĂŶdo também uma visão microscópica que responda por suas propriedades, assim como
ter uma compreensão das muitas radiações e de seu espectro, em correlação com as
suas diversas aplicações.
ď͘ϱͿƐƟŵƵůĂƌŽƐĂůƵŶŽƐĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌĞŵĞǀĂůŽƌŝǌĂƌĞŵĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ͕
ƐĞŶĚŽĐĂƉĂǌĞƐĚĞĂŐƌƵƉĂƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂƌĂǀĂƌŝĞĚĂĚĞĚĞĞƐƉĠĐŝĞƐ;ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽĂƐŶĂƟǀĂƐͿ
nos reinos biológicos, bem como de reconhecer os critérios para estabelecê-los.
ď͘ϲͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞŐƌƵƉŽƐĚĞǀĞƌƚĞďƌĂĚŽƐĞŝŶǀĞƌƚĞďƌĂĚŽƐ͕
ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽƐĞŵĞůŚĂŶĕĂƐĞĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞŶƚƌĞĞůĞƐ͘
ď͘ϳͿZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂƐƉůĂŶƚĂƐĞŵŶŽƐƐŽĐŽƟĚŝĂŶŽ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĂƐƉůĂŶƚĂƐĐŽŵƐĞŵĞŶƚĞƐ͘
ď͘ϴͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌŚŝƉſƚĞƐĞƐĞƚĞŽƌŝĂƐƐŽďƌĞĂŽƌŝŐĞŵĞĂĞǀŽůƵĕĆŽĚŽƐƐĞƌĞƐ
vivos, que revelam como fósseis e outros registros do passado mostram como se operaram transformações dos seres vivos ao longo do tempo, reconhecendo igualmente as
ĐĂƵƐĂƐĞĂƐĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐĚĂĞǆƟŶĕĆŽĚĞĞƐƉĠĐŝĞƐ͘
ď͘ϵͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽĂƌ͕ĚĂĄŐƵĂ͕ĚŽƐŽůŽĞĚŽŇƵǆŽĚĞ
energia nos ecossistemas, com a função essencial da energia luminosa do Sol na produção primária de alimentos, assim como as relações alimentares entre produtores,
consumidores e decompositores.
b.10) Caracterizar a dependência entre os sistemas vivos e as caracterísƟĐĂƐ ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ ŐĞŽŐƌĄĮĐĂƐ ĚĞ ĐĂĚĂ ƌĞŐŝĆŽ͕ ƐŝƚƵĂŶĚŽ Ă ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĞĐŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐ
nas várias regiões brasileiras e a importância de sua preservação.
ď͘ϭϭͿ /ĚĞŶƟĮĐĂƌ͕ Ğŵ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐ ǀĂƌŝĂĚĂƐ͕ ĨŽŶƚĞƐ Ğ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
de energia que ocorrem em processos naturais e tecnológicos, bem como selecionar,
ĚĞŶƚƌĞĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƐĚĞƐĞŽďƚĞƌƵŵŵĞƐŵŽƌĞĐƵƌƐŽŵĂƚĞƌŝĂůŽƵĞŶĞƌŐĠƟĐŽ͕ĂƐ
mais adequadas ou viáveis para suprir as necessidades de determinada região.
ď͘ϭϮͿ ZĞĐŽŶŚĞĐĞƌ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƋƵşŵŝĐĂƐ ĚŽ ĐŽƟĚŝĂŶŽ Ğ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ
ƉƌŽĚƵƟǀŽĂƚƌĂǀĠƐĚĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĚĞƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐĚŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĞĚŽĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞ
ĞŶĞƌŐŝĂŶĞƐƐĂƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞĂƉŽŶƚĂƌŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽƌŝƐĐŽƐ
e prejuízos ambientais relacionados a alterações de processos naturais e à contaminação por resíduos.
ď͘ϭϯͿĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌĂƐĂƷĚĞĐŽŵŽďĞŵĞƐƚĂƌİƐŝĐŽ͕ŵĞŶƚĂůĞƐŽĐŝĂů͕ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽ ƐĞƵƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐ ;ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ ŵŽƌĂĚŝĂ͕ ƐĂŶĞĂŵĞŶƚŽ͕ ŵĞŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͕
renda, trabalho, educação, transporte e lazer), e recorrendo a indicadores de saúde,
ƐŽĐŝĂŝƐĞĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐƉĂƌĂĚŝĂŐŶŽƐƟĐĂƌĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞĞƐƚĂĚŽƐŽƵƌĞŐŝƁĞƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐ͘
KDWdE/^
c) selecionar conteúdos adequados que deem uma visão correta da CiênĐŝĂĞƋƵĞƐĞũĂŵĂĐĞƐƐşǀĞŝƐĂŽƐĂůƵŶŽƐĞƐƵƐĐĞơǀĞŝƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘
,/>/^
Đ͘ϭͿ WƌŽŵŽǀĞƌ Ğ ǀĂůŽƌŝǌĂƌ Ă ĂůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽ ĐŝĞŶơĮĐŽͲƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͕ ƐĞŶĚŽ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĞǆƉƌĞƐƐĂƌĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌĂƉĂƌƟƌĚĂƐůŝŶŐƵĂŐĞŶƐĚĂĐŝġŶĐŝĂ͕ďĞŵĐŽŵŽĚĞ
ĞǆƉƌĞƐƐĂƌŽƐĂďĞƌĐŝĞŶơĮĐŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ͘
Đ͘ϮͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĂƐĐŝġŶĐŝĂƐĐŽŵŽĚŝŵĞŶƐĆŽĚĂĐƵůƚƵƌĂŚƵŵĂŶĂ͕ĚĞĐĂƌĄƚĞƌ
histórico, portanto, como produção de conhecimento dinamicamente relacionada a
tecnologias e a outros âmbitos da cultura humana, das quais também depende, e com
ĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞǀĞƌŝĮĐĂĕĆŽĨƵŶĚĂĚŽƐĞŵƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂĚƷǀŝĚĂ͘
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c.3) Compreender que o ensino de Ciências deve compor o desenvolviŵĞŶƚŽĚĂĐƵůƚƵƌĂĐŝĞŶơĮĐĂũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵĂƉƌŽŵŽĕĆŽĚĞKDWdE/^͕,/>/DADES e valores humanos.
KDWdE/^
ĚͿ^ĂďĞƌŽƌŝĞŶƚĂƌŽƐĂůƵŶŽƐŶŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽĚĞƉƌŽďůĞŵĂƐƉƌŽpostos.
,/>/^
Ě͘ϭͿWƌŽŵŽǀĞƌŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĚĞĐŽŶĐĞŝƚŽƐĞĞŵŝƐƐĆŽĚĞŚŝƉſƚĞƐĞƐ;ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƉĂƌĂƋƵĞĂƐŝĚĞŝĂƐƉƌĠǀŝĂƐƐĞũĂŵƵƟůŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂĨĂǌĞƌƉƌĞǀŝƐƁĞƐͿ͘
d.2) Auxiliar os alunos na elaboração de estratégias de resolução (incluindo, no caso, estruturas experimentais) para contrapor as hipóteses à luz do corpo de
conhecimentos de que se dispõe
Ě͘ϯͿƐƟŵƵůĂƌĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞĂĂŶĄůŝƐĞĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ĐŽƚĞũĂŶĚŽͲŽƐĐŽŵ
ŽƐŽďƟĚŽƐƉŽƌŽƵƚƌŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞĂůƵŶŽƐĞƉĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞĐŝĞŶơĮĐĂ͘/ƐƚŽƉŽĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌͲƐĞ Ğŵ ŽĐĂƐŝĆŽ ĚĞ ĐŽŶŇŝƚŽ ĐŽŐŶŽƐĐŝƟǀŽ ĞŶƚƌĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ ;ƚŽŵĂĚŽƐ
ƚŽĚŽƐĐŽŵŽŚŝƉſƚĞƐĞƐͿ͕ĞŽďƌŝŐĂƌĂĐŽŶĐĞďĞƌŶŽǀĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐ͕ĂŵƉůŝĂŶĚŽŽƉĞƌĮůĚŽƐ
alunos sobre um dado conceito.
d.4) Conduzir a aprendizagem de forma a promover a emancipação e a
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƚƌĂďĂůŚŽĐŽůĞƟǀŽĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ƉůĂŶĞũĂŶĚŽĞƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĂƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵ
ƐƵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĂƟǀĂ͕ĞƚĂŵďĠŵĚĞŵĂŶĚĂŶĚŽĐŽŶƐƵůƚĂĞĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞĞůĞƐ͕Ğŵ
ƋƵĞƐƚƁĞƐĚĞĐĂƌĄƚĞƌƉƌĄƟĐŽ͕ĐƌşƟĐŽĞƉƌŽƉŽƐŝƟǀŽ͘
Ě͘ϱͿZĞĂůŝǌĂƌĞƐƵŐĞƌŝƌŽďƐĞƌǀĂĕƁĞƐĞŵĞĚŝĚĂƐƉƌĄƟĐĂƐƋƵĞŶĆŽƐĞůŝŵŝƚĞŵĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀĂƐŽƵůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂŝƐ͕ŵĂƐƋƵĞƚĂŵďĠŵĞŶǀŽůǀĂŵƐŝƚƵĂĕƁĞƐͲƉƌŽďůĞŵĂ͕ƋƵĞƐƵƐĐŝƚĞŵƉĞƌĐĞƉĕƁĞƐĞǀĞƌŝĮĐĂĕƁĞƐĚŽŵƵŶĚŽƌĞĂů͕ŶŽƐƋƵĂŝƐĂ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŽƌĞŐŝƐƚƌŽĨĞŝƚŽƐƉĞůŽƐĂůƵŶŽƐƐĞũĂŵƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͘
Ě͘ϲͿ ^Ğƌ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ ƌĞůĂĕƁĞƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ ĞŶƚƌĞ ŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĐĂŵƉŽƐĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂƐĐŝġŶĐŝĂƐŶĂƚƵƌĂŝƐ;&şƐŝĐĂ͕YƵşŵŝĐĂĞŝŽůŽŐŝĂͿĞŵŵƷůƟplos contextos, incluindo-se os de outras áreas, favorecendo, assim, a interdisciplinariĚĂĚĞ͕ĂŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĚĂĚĞĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂƚƌĂŶƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĚĂĚĞ͘
Ě͘ϳͿ &ĂǀŽƌĞĐĞƌ͕ Ğŵ ĞƐƉĞĐŝĂů͕ ĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƐşŶƚĞƐĞ͕ Ă ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚĞ
produtos e a concepção de novos problemas.
KDWdE/^
e) Reconhecer a presença das ciências na cultura e na vida em sociedade,
ŶĂŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐĞƐƵďƐƚąŶĐŝĂƐ͕ĚĂǀŝĚĂ͕ĚĂdĞƌƌĂĞĚŽĐŽƐŵŽĞ͕ĞŵĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽĐŽŵĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ͕ŶĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐĂƌơƐƟĐĂƐ͕ďĞŶƐ
e serviços.
,/>/^
e.1) Associar fenômenos naturais (vulcões, terremotos ou tsunamis) à
estrutura e dimensões da Terra.
e.2) Situar a Terra no universo, associando os movimentos da Terra aos
aparentes da Lua, do Sol e de outras estrelas, às medidas de tempo diário, às estações
do ano e eclipses, assim como ter uma compreensão do Sistema Solar, com as dimenƐƁĞƐ͕ĚŝƐƚąŶĐŝĂƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚŽƐƉůĂŶĞƚĂƐ͘
e.3) Reconhecer o aspecto cultural relacionado às constelações, bem
como o movimento das estrelas no céu e sua relação com movimentos da Terra. IdenƟĮĐĂƌŽ^ŽůĐŽŵŽƵŵĂĞƐƚƌĞůĂĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞŐĂůĄǆŝĂ͕ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽŽ
movimento do Sol na Via Láctea.
KDWdE/^
ĨͿdƌĂƚĂƌƚĞŵĄƟĐĂƐƋƵĞĚŝĂůŽŐƵĞŵĐŽŵŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĂĞƐĐŽůĂĞĐŽŵĂƌĞĂ-
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lidade dos alunos, antecedendo aquelas que transcendem seu espaço vivencial, respeitando as culturas regionais, mas orientando a construção conceitual com vistas a uma
ĐƵůƚƵƌĂĐŝĞŶơĮĐĂĚĞƐĞŶƟĚŽƵŶŝǀĞƌƐĂů͘
,/>/^
Ĩ͘ϭͿsĂůŽƌŝǌĂƌĂƐĐŽŶĐĞƉĕƁĞƐƉƌĠǀŝĂƐĚŽƐĂůƵŶŽƐĐŽŵŽďĂƐĞƉĂƌĂĂƉƌĄƟĐĂĚŽĐĞŶƚĞ͕ǀŝƐĂŶĚŽƉƌŽŵŽǀĞƌƵŵĂĂŵƉůŝĂĕĆŽŶŽƐƉĞƌĮƐĐŽŶĐĞŝƚƵĂŝƐĚŽƐŵĞƐŵŽƐ͕ĚĞ
ŵŽĚŽĂŝŶĐůƵŝƌĞŵƐĞƵƌĞƉĞƌƚſƌŝŽŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝĞŶơĮĐŽ͘
Ĩ͘ϮͿZĞƐƉĞŝƚĂƌĂƐĞƚĂƉĂƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŽŐŶŝƟǀŽĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ƵƟůŝzando linguagens e níveis de complexidade dos conteúdos disciplinares de forma comƉĂơǀĞůĐŽŵĂŵĂƚƵƌŝĚĂĚĞĞƐƉĞƌĂĚĂĚĂĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂơƉŝĐĂĚĞĐĂĚĂƐĠƌŝĞ͘
f.3) Ser capaz de colocar a manipulação reiterada dos novos conheciŵĞŶƚŽƐĞŵƵŵĂǀĂƌŝĞĚĂĚĞĚĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐƉĂƌĂƚŽƌŶĂƌƉŽƐƐşǀĞůĂƉƌŽĨƵŶĚĂƌĞĂĮĂŶĕĂƌŽƐ
mesmos, dando ênfase especial nas relações Ciência/Tecnologia/Sociedade/Ambiente
ƋƵĞĚĞŵĂƌĐĂŵŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽ;ƉƌŽƉŝĐŝĂŶĚŽ͕ĂĞƐƚĞƌĞƐƉĞŝƚŽ͕ĂƚŽŵĂĚĂĚĞ
decisões) e dirigindo todo este tratamento a demonstrar o caráter de corpo coerente
que toda a ciência apresenta.
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São Paulo: Ciências. São Paulo. In: Currículo do Estado de São Paulo: Ciências da natureza e suas tecnologias. 1 ed. atual., São Paulo: SE, 2012, p. 25-68. Disponível em:
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VIII. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – QUÍMICA
1. PERFIL
O professor de química precisa ter: formação generalista sólida e abranŐĞŶƚĞĞŵĐŽŶƚĞƷĚŽƐĚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐĐĂŵƉŽƐĚĂYƵşŵŝĐĂ͖ǀŝƐĆŽĐƌşƟĐĂĚŽƉĂƉĞůĚĂƋƵşŵŝĐĂ
ŶĂƐƌĞůĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ĞŶƚĞŶĚĞŶĚŽͲĂ͍ĐŽŵŽƵŵĂĐŝġŶĐŝĂƋƵĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂĞĠŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚĂ
pelos processos tecnológicos e histórico-sociais; formação adequada para a aplicação
ĚĞŵĂŶĞŝƌĂĐƌşƟĐĂĚŽƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐƚĞſƌŝĐŽƐƐŽďƌĞĞŶƐŝŶŽĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĚĞYƵşŵŝĐĂ
ĞŵƐŝƚƵĂĕƁĞƐĐŽŶĐƌĞƚĂƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͖ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĂƌƟĐƵůĂƌ͕ƋƵĂŶĚŽƉŽƐƐşǀĞůĞĚĞƐĞũĄǀĞů͕ŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐƋƵşŵŝĐŽƐĂƉƌŽďůĞŵĂƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͕ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͕ƉŽůşƟĐŽƐ
ĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͖ƉŽƐƚƵƌĂŝŶǀĞƐƟŐĂƟǀĂƋƵĞďƵƐĐĂƉƌŽĚƵǌŝƌĞĚŝƐƐĞŵŝŶĂƌĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ
ĐŝĞŶơĮĐŽƐ͕ƉƌĄƟĐŽƐĞƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐƐŽďƌĞŽĞŶƐŝŶŽĞĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĚĂYƵşŵŝĐĂ͖ĐŽŶŚĞcimento geral de problemas regionais, nacionais e mundiais, nos quais estão inseridos
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ƋƵşŵŝĐŽƐ͖ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽ ƋƵĞ ƉƌŽŵŽǀĂŵƌĞŇĞǆĆŽƐŽďƌĞŽƵƐŽƋƵĞƐĞĨĂǌŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĂŽůŽŶŐŽĚŽƚĞŵƉŽĚŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐƋƵşŵŝĐŽƐĞƐƵĂƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐĞĚĞƐƵĂƐĐŽŶƐĞƋƺġŶĐŝĂƐ;ďĞŶĠĮĐĂƐŽƵŶĆŽͿƉĂƌĂŽ
ambiente, em especial para a vida e para o bem-estar da humanidade.
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
KDWdE/^
a) Reconhecer a Química como parte da cultura humana, portanto de
ĐĂƌĄƚĞƌŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ƋƵĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂŽƵƚƌĂƐĄƌĞĂƐĚŽƐĂďĞƌ͕ĞĠŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚĂƉŽƌĞůĂƐ͘
b) Compreender o conhecimento químico como sendo estruturado sobre o tripé: transformações químicas, materiais e suas propriedades e modelos explicaƟǀŽƐ͕ĞŶƚƌĞŵĞĂĚŽƐƉĞůĂůŝŶŐƵĂŐĞŵĐŝĞŶơĮĐĂƐŝŵďſůŝĐĂƉƌſƉƌŝĂĚĂYƵşŵŝĐĂ͘
c) Conhecer os conteúdos fundamentais da Química com uma profundiĚĂĚĞƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌĂƐŝĚĞŝĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶĞƐƐĞƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐĞĂƌƟĐƵůĄͲůĂƐ͕ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞŶĚŽ ƌĞůĂĕƁĞƐ ĞŶƚƌĞ ĞůĞƐ Ğ ĂďŽƌĚĂŶĚŽͲŽƐ ƐŽď ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐ͕
tendo em vista a formação do aluno como cidadão.
ĚͿǀĂůŝĂƌĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĐŝĞŶơĮĐŽƐĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ
ĞŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͕ƉŽůşƟĐŽƐĞĂŵďŝĞŶƚĂŝƐĂŽůŽŶŐŽĚĂŚŝƐƚſƌŝĂĞŶĂĐŽŶ-
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temporaneidade, sendo capaz de organizar os conteúdos da Química, ao tratar o tripé
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐʹŵĂƚĞƌŝĂŝƐʹŵŽĚĞůŽƐĞǆƉůŝĐĂƟǀŽƐ͕ĞŵƚŽƌŶŽĚĞƚĞŵĄƟĐĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝtam compreender o mundo em sua complexidade.
ĞͿKƌŐĂŶŝǌĂƌŽĞƐƚƵĚŽĚĂYƵşŵŝĐĂĂƉĂƌƟƌĚĞĨĂƚŽƐƉĞƌĐĞƉơǀĞŝƐ͕ŵĞŶƐƵráveis e próximos à vivência do estudante, caminhando para as possíveis explicações
ŵĂŝƐ ĂďƐƚƌĂƚĂƐ Ğ ƋƵĞ ĞǆŝŐĞŵ ŵŽĚĞůŽƐ ĞǆƉůŝĐĂƟǀŽƐ ŵĂŝƐ ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ Ă ƌĞƐƉĞŝƚĂƌŽŶşǀĞůĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŽŐŶŝƟǀŽĚŽĞƐƚƵĚĂŶƚĞĞĐƌŝĂƌĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉĂƌĂƐĞƵ
desenvolvimento.
f) Compreender a ciência como construção humana, social e historicaŵĞŶƚĞƐŝƚƵĂĚĂ͕ĞƐƚĂŶĚŽ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƐƵũĞŝƚĂĂĚĞďĂƚĞƐ͕ĐŽŶŇŝƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ͕ŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐ
e mudanças. Promover o ensino da Química de maneira condizente com essa visão, em
contraposição à idéia de ciência como verdades absolutas e imutáveis.
ŐͿWƌŽƉŽƌĞƌĞĂůŝǌĂƌĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŝƐĚĞĐĂƌĄƚĞƌŝŶǀĞƐƟŐĂƟǀŽĐŽŵ
ŽďũĞƟǀŽĚĞĐŽŶŚĞĐĞƌĨĂƚŽƐƋƵşŵŝĐŽƐĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞǆƉůŝĐĂĕƁĞƐĐŝĞŶơĮĐĂƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂƐ
em dados empíricos e proposições teóricas. Desenvolver, neste percurso, HABILIDADES
ĞKDWdE/^ĐŝĞŶơĮĐĂƐƚĂŝƐĐŽŵŽŽďƐĞƌǀĂƌ͕ƌĞŐŝƐƚƌĂƌ͕ƉƌŽƉŽƌŚŝƉſƚĞƐĞƐ͕ŝŶĨĞƌŝƌ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ͕ĐůĂƐƐŝĮĐĂƌ͕ŽƌĚĞŶĂƌĞĂŶĂůŝƐĂƌĚĂĚŽƐ͕ƐŝŶƚĞƟǌĂƌ͕ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƌ͕ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂƌĞĐŽŵƵnicar resultados, estando ciente das possibilidades e limitações da experimentação no
desenvolvimento e na aprendizagem da ciência.
h) Valorizar, ao propor temas para o ensino, o tratamento de questões
ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͕ĚĞŵĂŶĞŝƌĂĂƌƟĐƵůĂĚĂĐŽŵŽƵƚƌĂƐĄƌĞĂƐĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂ
ŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞĂƟƚƵĚĞƐƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞŝƐ͕ƚĂŶƚŽĞŵąŵďŝƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƋƵĂŶƚŽĐŽůĞƟǀŽ͘
i) Evidenciar, nas situações concretas da vida dos alunos, situações em
ƋƵĞ Ž ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ƋƵşŵŝĐŽ ƚƌĂƚĂĚŽ Ğŵ ƐĂůĂ ĚĞ ĂƵůĂ ƐĞ ĂƌƟĐƵůĂ ĐŽŵ Ă ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ
ĐŽƟĚŝĂŶĂ͕ƐĞũĂƌĞĨƵƚĂŶĚŽ͕ĐŽƌƌŽďŽƌĂŶĚŽŽƵĂƉƌŽĨƵŶĚĂŶĚŽĂƐĐŽŶĐĞƉĕƁĞƐƉƌĠǀŝĂƐĚŽƐ
estudantes.
ũͿZĞĐŽŶŚĞĐĞƌŽƉĂƉĞůĂƟǀŽĚŽĂůƵŶŽŶĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƐĞƵƉƌſƉƌŝŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ƐĂďĞŶĚŽƉƌŽƉŽƌĂƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞŝŶĐĞŶƟǀĞŵĂƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞ
fazer perguntas, de analisar problemas complexos, de construir argumentações consistentes, de comunicar ideias e de buscar informações em diferentes fontes.
ŬͿ^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞƉƌŽƉŽƌ͕ĐŽŶĚƵǌŝƌĞĂǀĂůŝĂƌĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽƐŽďƌĞŽƐ
temas e conteúdos a que se referem as HABILIDADES aqui elencadas, de modo conĚŝǌĞŶƚĞĐŽŵŽƐƉĞƌĮƐĚŽĞĚƵĐĂĚŽƌĞĚŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌĚĞYƵşŵŝĐĂƉƌŽƉŽƐƚŽƐŶĞƐƐĞĚŽĐƵmento.
,/>/^
Prever a geometria de moléculas usando a teoria da repulsão dos pares
eletrônicos da camada de valência (Valence Shell Electron Pair Repulsion - VSEPR);
Prever os efeitos da dissolução de materiais sobre a pressão de vapor,
temperatura de ebulição e temperatura de fusão de soluções;
ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌŽƐĨĞŶƀŵĞŶŽƐĚĞĮƐƐĆŽĞĨƵƐĆŽŶƵĐůĞĂƌ͕ĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĂƐ
radiações alfa, beta e gama e alguns de seus efeitos;
ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂƌĞĂĕĆŽĚĞƉŽůŝŵĞƌŝǌĂĕĆŽĚŽƉŽůŝĞƟůĞŶŽ;WͿ͕ƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶŽ;WWͿ͕ƉŽůŝĐůŽƌĞƚŽĚĞǀŝŶŝůĂ;WsͿĞŽƵƚƌŽƐƉŽůşŵĞƌŽƐŵƵŝƚŽƵƟůŝǌĂĚŽƐ͖
/ĚĞŶƟĮĐĂƌĂŝƐŽŵĞƌŝĂſƉƟĐĂĞŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂĚĞĐŽŵƉŽƐƚŽƐŽƌŐąŶŝĐŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞƐƵĂƐĨſƌŵƵůĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐ͖
ŶĂůŝƐĂƌƋƵĂŶƟƚĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞĐĂƌŐĂĞůĠƚƌŝĐĂ͕ĐŽƌƌĞŶƚĞĞůĠtrica e massa de materiais que se transformam em reações eletroquímicas (Leis de
Faraday);
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WƌĞǀĞƌĂĞƐƉŽŶƚĂŶĞŝĚĂĚĞĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵşŵŝĐĂƐĂƉĂƌƟƌĚĂĞŶĞƌŐŝĂ
livre de Gibbs;
Prever a espontaneidade de transformações químicas de oxirredução a
ƉĂƌƟƌĚĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐƉĂĚƌĆŽĚĞƌĞĚƵĕĆŽ͖
Compreender a atuação e o efeito de catalisadores e enzimas em transformações químicas e bioquímicas;
Reconhecer o estado de equilíbrio químico, descrevendo suas caracteƌşƐƟĐĂƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽͲŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞĞƋƵĂĕƁĞƐƋƵşŵŝĐĂƐĞĚĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞĞƋƵŝůşďƌŝŽ͕
explicando-o por meio de modelos submicroscópicos, avaliando o efeito da variação da
temperatura, da concentração e da pressão na constante de equilíbrio e na composição
dos sistemas e relacionando a constante de equilíbrio químico com a energia livre de
Gibbs;
Interpretar o efeito tampão em um equilíbrio químico e conhecer soluções tampão importantes em equilíbrios na natureza e no corpo humano;
Saber planejar experimentos considerando os conhecimentos químicos
que podem ser construídos pelos alunos, as variáveis que devem ser controladas, as
,/>/^ que a serem desenvolvidas, o registro e análise dos dados, o descarte dos
materiais, normas de segurança e as questões que serão apresentadas para problemaƟǌĂĕĆŽŝŶŝĐŝĂůĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚŽƐĚĂĚŽƐ͘
Conhecer e aplicar as regras de segurança para o trabalho experimental
em laboratório ou por demonstração em sala de aula;
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞŐƌĄĮĐŽƐ͕ƚĂďĞůĂƐ͕ƋƵĂĚƌŽƐ͕ĞƋƵĂĕƁĞƐŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐĞĚŝĂŐƌĂŵĂƐĚĂĚŽƐĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐĚĂYƵşŵŝĐĂ͖
^ĂďĞƌŝĚĞŶƟĮĐĂƌĨŽŶƚĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂĂYƵşŵŝĐĂĞƐĞƵ
ĞŶƐŝŶŽĞĨĂǌĞƌďƵƐĐĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŵƵŵĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĐŽŶƐtante nos diversos campos da química e da educação;
^ĂďĞƌŽƌŝĞŶƚĂƌŽƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐĞŵĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂĞ
ĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƐŽďƌĞƚĞŵĂƐĐŝĞŶơĮĐŽƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĚĞŚŝpóteses pelos estudantes, a elaboração de procedimentos, a análise das informações, a
elaboração de conclusões e comunicação dos resultados;
Reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no
ƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƟǀŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞĞǀŝĚġŶĐŝĂƐŵĂĐƌŽƐĐſƉŝĐĂƐ;ŵƵĚĂŶĕĂƐĚĞĐŽƌ͕ĚĞƐƉƌĞŶdimento de gás, mudanças de temperatura, formação de precipitado, emissão de luz,
ĞƚĐ͘Ϳ͕ĚĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞŶŽǀŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐ;ƉƌŽĚƵƚŽƐͿĐŽŵƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐĚŝƐƟŶƚĂƐĚŽƐĚĞ
ƉĂƌƟĚĂ;ƌĞĂŐĞŶƚĞƐͿ͖
Descrever as transformações químicas em linguagem discursiva e representá-las por meio de fórmulas e equações químicas (e vice-versa);
ĞƐĐƌĞǀĞƌĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŝĚĞŝĂƐƐŽďƌĞĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂŵĂƚĠƌŝĂƵƐĂŶĚŽĂƐ
ideias de Dalton e reconhecer a importância e as limitações do uso de modelos expliĐĂƟǀŽƐŶĂĐŝġŶĐŝĂ͖
ZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽĚĞŵĂƐƐĂĞĂƐƉƌŽƉŽƌĕƁĞƐĮǆĂƐĞŶƚƌĞĂƐŵĂƐsas de reagentes e produtos e a energia envolvidas em uma transformação química;
Reconhecer as variáveis (estado de agregação, temperatura, concentraĕĆŽĞĐĂƚĂůŝƐĂĚŽƌͿƋƵĞƉŽĚĞŵŵŽĚŝĮĐĂƌĂƐǀĞůŽĐŝĚĂĚĞƐ;ƌĂƉŝĚĞǌͿĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
químicas;
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŶĞƌŐŝĂĚĞĂƟǀĂĕĆŽĞŵĚŝĂŐƌĂŵĂƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂ͕ĞƌĞĐŽŶŚĞĐġͲůĂĂƐƐŝŵĐŽŵŽĂŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚĞĐŽůŝƐĆŽĞŶƚƌĞƉĂƌơĐƵůĂƐ͕ĐŽŵŽĨĂƚŽƌĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐ
ƉĂƌĂƋƵĞŽĐŽƌƌĂƵŵĂĐŽůŝƐĆŽĞĨĞƟǀĂ͖
ZĞĂůŝǌĂƌĐĄůĐƵůŽƐƉĂƌĂĞƐƟŵĂƌŵĂƐƐĂƐ͕ŵĂƐƐĂƐŵŽůĂƌĞƐ͕ƋƵĂŶƟĚĂĚĞƐĚĞ
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ŵĂƚĠƌŝĂ;ŵŽůͿ͕ŶƷŵĞƌŽĚĞƉĂƌơĐƵůĂƐĞĞŶĞƌŐŝĂĞŶǀŽůǀŝĚĂĞŵƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞĐŽŵbustão e em transformações químicas em geral;
Explicar no nível microscópico, usando o modelo atômico de Dalton,
como as variáveis (estado de agregação, temperatura, concentração e catalisador) poĚĞŵŵŽĚŝĮĐĂƌĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ;ƌĂƉŝĚĞǌͿĚĞƵŵĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽƋƵşŵŝĐĂ͖
Reconhecer que transformações químicas podem ocorrer em mais de
ƵŵĂĞƚĂƉĂĞŝĚĞŶƟĮĐĂƌĂĞƚĂƉĂůĞŶƚĂĚĞƵŵĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽƋƵşŵŝĐĂĐŽŵŽĂĚĞƚĞƌŵŝnante da velocidade com que esta ocorre;
Aplicar o modelo atômico de Dalton para interpretar as transformações
ƋƵşŵŝĐĂƐ͕ĂĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽĚĞŵĂƐƐĂ͕ĂƐƉƌŽƉŽƌĕƁĞƐĮǆĂƐĞŶƚƌĞƌĞĂŐĞŶƚĞƐĞƉƌŽĚƵƚŽƐĞĂ
energia envolvida;
WƌĞǀĞƌ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞĞƋƵĂĕƁĞƐďĂůĂŶĐĞĂĚĂƐ͕ĂƐƋƵĂŶƟĚĂĚĞƐĚĞƌĞĂŐĞŶƚĞƐĞ
ƉƌŽĚƵƚŽƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞŵĂƐƐĂƐ͕ŵĂƐƐĂƐŵŽůĂƌĞƐĞƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞŵĂƚĠƌŝĂ͖
ŶĂůŝƐĂƌ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ƉŽĚĞƌ ĐĂůŽƌşĮĐŽ͕ ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵƚŽƐ
;KϮͿĐƵƐƚŽƐĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĞŝŵƉĂĐƚŽƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐĚĞĐŽŵďƵƐơǀĞŝƐƉĂƌĂũƵůŐĂƌĂŵĞůŚŽƌ
forma de obtenção de calor em uma dada situação;
Interpretar a transformação química como resultante da quebra de ligações nos reagentes e formação de novas ligações, que resulta nos produtos;
Fazer previsões a respeito da energia envolvida numa transformação química, considerando a ideia de quebra e formação de ligações e os valores das energias
de ligação;
Interpretar reações de neutralização entre ácidos e bases fortes de ArƌŚĞŶŝƵƐĐŽŵŽƌĞĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞ,нĞK,ͲĞƐĂďĞƌƉƌĞǀĞƌĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞ;ĞŵŵĂƐƐĂĞƋƵĂŶƟdade de matéria, e em volume) de base forte que deve ser adicionada a um ácido forte,
ƉĂƌĂƋƵĞĂƐŽůƵĕĆŽŽďƟĚĂƐĞũĂŶĞƵƚƌĂʹĚĂĚĂƐĂƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕƁĞƐĚĂƐƐŽůƵĕƁĞƐ͖
&ĂǌĞƌ ƉƌĞǀŝƐƁĞƐ ƋƵĂůŝƚĂƟǀĂƐ͕ ƵƐĂŶĚŽ ŵŽĚĞůŽƐ ĞǆƉůŝĐĂƟǀŽƐ͕ ƐŽďƌĞ ĐŽŵŽ
composições de variáveis podem afetar as velocidades de transformações químicas;
Reconhecer que existem transformações químicas cujos rendimentos
são inferiores aos previstos estequiometricamente, que não se completam, em que
reagentes e produtos coexistem em equilíbrio químico dinâmico: as velocidades das
transformações diretas são iguais às velocidades das transformações inversas;
Reconhecer os fatores que alteram os estados de equilíbrio químicos:
temperatura, pressão e mudanças na concentração de espécies envolvidas no equilíbrio;
ŽŶŚĞĐĞƌǀĂƌŝĄǀĞŝƐƋƵĞƉŽĚĞŵŵŽĚŝĮĐĂƌĂǀĞůŽĐŝĚĂĚĞ;ƌĂƉŝĚĞǌͿĚĞƵŵĂ
transformação química;
hƟůŝǌĂƌǀĂůŽƌĞƐĚĂĞƐĐĂůĂĚĞƉ,ƉĂƌĂĐůĂƐƐŝĮĐĂƌƐŽůƵĕƁĞƐĂƋƵŽƐĂƐĐŽŵŽ
ĄĐŝĚĂƐ͕ďĄƐŝĐĂƐĞŶĞƵƚƌĂƐ;ĂϮϱǑͿ͕ĞĐĂůĐƵůĂƌǀĂůŽƌĞƐĚĞƉ,ĂƉĂƌƟƌĚĂƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕƁĞƐ
de H+, e vice-versa;
ĂůĐƵůĂƌĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚĞĞƋƵŝůşďƌŝŽĚĞƵŵĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽƋƵşŵŝĐĂĂƉĂƌƟƌ
ĚĞĚĂĚŽƐĞŵƉşƌŝĐŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞŵƚĂďĞůĂƐĞƌĞůĂƟǀŽƐăƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂĕƁĞƐĚĂƐĞƐƉĠĐŝĞƐ
que coexistem em equilíbrio químico, e vice-versa;
Avaliar, dentre diferentes transformações químicas, qual apresenta maior
extensão, dadas as equações químicas e as constantes de equilíbrio correspondentes;
ƉůŝĐĂƌŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăƐŝŶŇƵġŶĐŝĂƐĚĂƉƌĞƐƐĆŽĞĚĂƚĞŵperatura na rapidez e na extensão de transformações químicas de equilíbrio, para escolher condições reacionais mais adequadas;
Reconhecer e localizar os elementos químicos na tabela periódica;
ZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂĚĞƐƟůĂĕĆŽĨƌĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŵŽŵĠƚŽĚŽĚĞƐĞƉĂƌĂĕĆŽƋƵĞƐĞ
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baseia nas diferentes temperaturas de fusão ou de ebulição de diferentes misturas (petróleo, ar atmosférico) e a “cristalização fracionada”, como maneira de separação de
sais dissolvidos em água usando suas diferentes solubilidades;
Reconhecer a dependência entre a solubilidade de gases em líquidos
com as condições de pressão e de temperatura;
Reconhecer o número atômico como o número de prótons, o qual caracteriza o elemento químico, e o número de massa como o número de prótons e
nêutrons;
/ĚĞŶƟĮĐĂƌ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƐƵĂƐ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ Ğ ĂƉůŝcar estes conhecimentos para escolher métodos de separação, de armazenamento, de
transporte, assim como seus usos adequados;
Interpretar as ideias de Rutherford e de Bohr para entender a estrutura
da matéria e sua relação com as propriedades da matéria;
Relacionar nomes de compostos orgânicos com suas fórmulas estruturais e vice-versa;
Reconhecer a importância das propriedades da água para a manutenção
ĚĂǀŝĚĂŶŽƉůĂŶĞƚĂdĞƌƌĂ;ĐĂůŽƌĞƐƉĞĐşĮĐŽĞŽĨĂƚŽĚĞƐŽůƵďŝůŝǌĂƌŵƵŝƚŽƐƐĂŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐͿ͖
Relacionar propriedades de sólidos e líquidos (temperaturas de fusão e
ĚĞĞďƵůŝĕĆŽ͕ǀŽůĂƟůŝĚĂĚĞ͕ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂăĐŽŵƉƌĞƐƐĆŽ͕ĐŽŶĚƵƟďŝůŝĚĂĚĞĞůĠƚƌŝĐĂͿĐŽŵŽƟƉŽ
ĚĞůŝŐĂĕƁĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ;ŝƀŶŝĐĂƐĐŽǀĂůĞŶƚĞƐĞŵĞƚĄůŝĐĂƐͿĞĐŽŵŽƐƟƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĂĕĆŽĞůĞƚƌŽƐƚĄƟĐĂŝŶƚĞƌƉĂƌơĐƵůĂƐ;>ŽŶĚŽŶĞůŝŐĂĕƁĞƐĚĞŚŝĚƌŽŐġŶŝŽͿ͖
^ĂďĞƌƉƌĞƉĂƌĂƌƐŽůƵĕƁĞƐĂƉĂƌƟƌĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞŵĂƐƐĂƐ͕ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ
ĚĞŵĂƚĠƌŝĂĞǀŽůƵŵĞƐĞĂƉĂƌƟƌĚĞŽƵƚƌĂƐƐŽůƵĕƁĞƐŵĂŝƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚĂƐ͖
Saber expressar e interrelacionar as composições de soluções em g.L-1 e
mol.L-1, ppm, % em massa e em volume;
Reconhecer ligações covalentes em sólidos e em macromoléculas, ligações iônicas em sais sólidos e líquidos, e ligações metálicas em metais, e entender a
ĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞƵŵĂƐƵďƐƚąŶĐŝĂĂƉĂƌƟƌĚĂƐŝŶƚĞƌĂĕƁĞƐĞůĞƚƌŽƐƚĄƟĐĂƐĞŶƚƌĞĂƐƉĂƌơĐƵůĂƐ
ƋƵĞĂĐŽŶƐƟƚƵŝ͖
ŶĂůŝƐĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞŐƌĄĮĐŽƐĞƚĂďĞůĂƐƉĂƌĂĞƐƟŵĂƌŽĞƐƚĂĚŽİƐŝĐŽ
ĚŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĂƉĂƌƟƌĚĞƐƵĂƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐĚĞĨƵƐĆŽĞĚĞĞďƵůŝĕĆŽĞƉĂƌĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌ
substâncias de misturas;
ZĞĂůŝǌĂƌ ĐĄůĐƵůŽƐ Ğ ĨĂǌĞƌ ĞƐƟŵĂƟǀĂƐ ƵƐĂŶĚŽ ĚĂĚŽƐ ĚĞ ŵĂƐƐĂ͕ ǀŽůƵŵĞ͕
ĚĞŶƐŝĚĂĚĞ͕ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ ƐŽůƵďŝůŝĚĂĚĞ Ğ ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ŽďƟĚŽƐ ĐŽŵ ĚĂĚŽƐ
ƚĂďĞůĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ƐƵďƐƚąŶĐŝĂƐ͕ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌ ƐƵďƐƚąŶĐŝĂƐ ƉƵƌĂƐ ĚĞ ŵŝƐƚƵƌĂƐ ĚĞ
substâncias;
ZĞĐŽůŚĞƌŵĠƚŽĚŽƐĚĞƐĞƉĂƌĂĕĆŽĚĞƐƵďƐƚąŶĐŝĂƐĞĂǀĂůŝĂƌƐƵĂĞĨĞƟǀŝĚĂĚĞ
com base nas propriedades dos materiais presentes na mistura;
ǀĂůŝĂƌĞĞƐĐŽůŚĞƌŵĠƚŽĚŽƐĚĞƐĞƉĂƌĂĕĆŽĚĞƐƵďƐƚąŶĐŝĂƐ;ĮůƚƌĂĕĆŽ͕ĚĞƐƟlação, decantação, etc.) com base nas propriedades dos materiais;
Realizar cálculos que envolvam concentrações de soluções e de DBO e
aplicá-los para reconhecer a qualidade de diferentes águas;
Aplicar conceitos de separação de misturas, de solubilidade, de transformação química para compreender os processos envolvidos no tratamento da água para
ĐŽŶƐƵŵŽŚƵŵĂŶŽĞĞŵŽƵƚƌĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĐŽƟĚŝĂŶĂƐ͖
&ĂǌĞƌƉƌĞǀŝƐƁĞƐĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚŽƟƉŽĚĞůŝŐĂĕĆŽƋƵşŵŝĐĂĞŶƚƌĞĚŽŝƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐƐƵĂƐƉŽƐŝĕƁĞƐŶĂƚĂďĞůĂƉĞƌŝſĚŝĐĂĞĂƐĞůĞƚƌŽŶĞŐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͖
Reconhecer que há transformações químicas que ocorrem com o envolvimento de energia elétrica;
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/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞŽǆŝĚĂĕĆŽĞĚĞƌĞĚƵĕĆŽĂƉĂƌƟƌĚĞŝĚĞŝĂƐƐŽbre a estrutura da matéria;
Relacionar a energia elétrica produzida e consumida na transformação
química com os processos de oxidação e redução, e aplicar esses conhecimentos para
ĞǆƉůŝĐĂƌŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂƉŝůŚĂŐĂůǀąŶŝĐĂĞŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƚƌŽůşƟĐŽƐ͖
Avaliar as implicações sociais e ambientais das transformações químicas
que ocorrem com envolvimento de energia elétrica e os impactos ambientais causados
pelo descarte de pilhas galvânicas e baterias;
ZĞĐŽŶŚĞĐĞƌŵĠƚŽĚŽƐƵƟůŝǌĂĚŽƐĞŵĞƐĐĂůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƐƐŝŵĐŽŵŽƐƵĂƐŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐĞƐŽĐŝĂŝƐƉĂƌĂĂŽďƚĞŶĕĆŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐĞƐƵďƐƚąŶĐŝĂƐƵƟůŝǌĂĚŽƐ
ŶŽƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƟǀŽĂƉĂƌƟƌĚĂĄŐƵĂĚŽŵĂƌ;ŽďƚĞŶĕĆŽĚŽĐůŽƌĞƚŽĚĞƐſĚŝŽƉŽƌĞǀĂƉŽração, do gás cloro e do sódio metálico por eletrólise ígnea, do hidróxido de sódio e do
gás cloro por eletrólise da salmoura, do carbonato de sódio pelo processo Solvay, da cal
ƉĞůĂĐĂůĐŝŶĂĕĆŽĚŽĐĂƌďŽŶĂƚŽĚĞĐĄůĐŝŽĞĚĞĄŐƵĂƉŽƚĄǀĞůƉŽƌĚĞƐƟůĂĕĆŽĞƉŽƌŽƐŵŽƐĞ
ƌĞǀĞƌƐĂͿ͕ĚŽƉĞƚƌſůĞŽ;ĚĞƐƟůĂĕĆŽĨƌĂĐŝŽŶĂĚĂ͕ĂůƋƵŝůĂĕĆŽĞĐƌĂƋƵĞĂŵĞŶƚŽͿ͕ĚĞŵŝŶĠƌŝŽƐ
;ƐŝĚĞƌƵƌŐŝĂĚŽĨĞƌƌŽĞĚŽĐŽďƌĞͿ͕ĚĂďŝŽŵĂƐƐĂ͕ĚĂĂŵƀŶŝĂĞƐĞƵƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚŽ
nitrogênio atmosférico e do gás hidrogênio (processo Haber);
Reconhecer alguns agentes poluidores do meio ambiente, como por
exemplo, esgotos residenciais, industriais e agropecuários, detergentes, praguicidas,
ŐĂƐĞƐƐŽůƷǀĞŝƐĞŵĄŐƵĂ͕ŵĂƚĞƌŝĂŝƐƐſůŝĚŽƐƚſǆŝĐŽƐŽƵĚĞĚŝİĐŝůĚĞŐƌĂĚĂĕĆŽ͖
/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĚĂĚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞŵŐƌĄĮĐŽƐĞƚĂďĞůĂƐƌĞůĂƟǀŽƐĂŽĐƌŝƚĠrio brasileiro de potabilidade da água, para avaliar grau de poluição;
ƐĐƌĞǀĞƌĨſƌŵƵůĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂŝƐĚĞŚŝĚƌŽĐĂƌďŽŶĞƚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞƐƵĂŶŽŵĞŶclatura e vice-versa, e reconhecer o petróleo como fonte de hidrocarbonetos;
ůĂƐƐŝĮĐĂƌ ƐƵďƐƚąŶĐŝĂƐ ĐŽŵŽ ŝƐƀŵĞƌĂƐ͕ ĚĂĚĂƐ ƐƵĂƐ ŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĂƐ ŽƵ
fórmulas estruturais reconhecendo que apresentam diferentes fórmulas estruturais,
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐİƐŝĐĂƐ;ĐŽŵŽƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐĚĞĨƵƐĆŽ͕ĚĞĞďƵůŝĕĆŽĞĚĞŶƐŝĚĂĚĞͿ
e mesmas fórmulas moleculares;
Reconhecer as principais fontes de emissão dos gases responsáveis pela
ŝŶƚĞŶƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽĞĨĞŝƚŽĞƐƚƵĨĂ͕ƉĞůŽĂƵŵĞŶƚŽĚĂĂĐŝĚĞǌĚĞĐŚƵǀĂƐ͕ƉĞůĂĚĞƉůĞĕĆŽĚĂ
camada de ozônio e reconhecer que a poluição atmosférica está relacionada com o
tempo de permanência, a solubilidade dos gases poluentes, assim como com as reações que envolvam estes gases;
Interpretar e aplicar dados de DBO para entender a importância do oxiŐġŶŝŽĚŝƐƐŽůǀŝĚŽŶŽŵĞŝŽĂƋƵĄƟĐŽĞĞŶƚĞŶĚĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͖
/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĮŐƵƌĂƐ͕ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ͕ĞƐƋƵĞŵĂƐĞƚĞǆƚŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăĨŽƌŵĂĕĆŽ
da chuva ácida, ao efeito estufa, aos ciclos do carbono, do oxigênio, da água e do nitrogênio para compreender como se interrelacionam, assim como a importância de se
fazer escolhas conscientes de consumo e de descarte;
Interpretar os ciclos da água, do nitrogênio, do oxigênio, do gás carbônico, suas inter-relações e seu papel na manutenção ou deterioração do equilíbrio ambiental;
Analisar e reconhecer os grupos funcionais por meio de fórmulas estruturais de aminas, amidas, ácidos carboxílicos, ésteres, éteres, aldeídos, cetonas, alcoſŝƐ͕ŐůŝĐĞƌſŝƐ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĄͲůĂƐĂŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŵĂĐƌŽŶƵƚƌŝĞŶƚĞƐĂůŝŵĞŶƚĂƌĞƐĞƌĞŇĞƟƌƐŽďƌĞĂ
ideia da existência de alimentos sem química;
ǀĂůŝĂƌǀĂŶƚĂŐĞŶƐĞĚĞƐǀĂŶƚĂŐĞŶƐĚŽƵƐŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƟƉŽƐĚĞĐŽŵďƵƐơǀĞŝƐĞĚĞĞŶĞƌŐŝĂƐ͗ĐŽŵďƵƐơǀĞŝƐĨſƐƐĞŝƐ͕ďŝŽŵĂƐƐĂ͕ĞŶĞƌŐŝĂƐŽůĂƌ͕ŵŽǀŝŵĞŶƚŽĚĞǀĞŶtos e de águas (hidrelétricas e marés), oxidação (queima) de gás hidrogênio;
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ǀĂůŝĂƌĐƵƐƚŽƐĞďĞŶĞİĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐĞĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐĚĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽĞƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐ͖
ZĞŇĞƟƌƐŽďƌĞŚĄďŝƚŽƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽůĞǀĂŶĚŽĞŵĐŽŶƚĂŽƐϰĞƌƌĞƐĞĂǀĂůŝĂƌ
propostas de intervenção na sociedade tendo em vista os problemas ambientais relacionados à química.
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IX. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – FÍSICA
1. PERFIL
O professor de Física para a Educação Básica deve antes de tudo revelar
ĚŽŵşŶŝŽĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĚĞ&şƐŝĐĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĚĞƐĞƵƐĨĞŶƀŵĞŶŽƐ͕ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ͕ůĞŝƐ͕ŵŽĚĞůŽƐ͕ůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ͕ŵĠƚŽĚŽƐĚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĕĆŽĞŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ͕ƐƵĂĐŽŶƚĞǆtualização histórica e social, assim como de sua relação com as tecnologias e as demais
ciências da natureza, da mesma forma que com outras áreas do conhecimento; além
ĚĞĐŽŶŚĞĐĞƌŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐƋƵĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂŵŽƚƌĂďĂůŚŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐƉĞĐşĮĐŽŶŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƋƵĞĚŝǌĞŵƌĞƐƉĞŝƚŽăĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽĚŝĚĄƟĐĂĞŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂĚĞƐƐĞƐ
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐŶĂƉƌĄƟĐĂĚĞƐĂůĂĚĞĂƵůĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞĨĂǌĞƌƵƐŽĞĨĞƟǀŽĚĞƐƐĂ
ĐƵůƚƵƌĂƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ͘ĞǀĞ͕ƚĂŵďĠŵ͕ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚĂƐďĂƐĞƐĐŝĞŶƟĮĐĂƐ
da Física, contando com crescente protagonismo dos alunos já intelectualmente mais
maduros, tendo como temas de estudo centrais: Movimentos - Variações e Conservações; Universo, Terra e Vida; Calor, Ambiente e Usos de Energia; Equipamentos Elétricos; Matéria e Radiação. Ao organizar o ensino sob tais temas de estudo, compreender
que correspondem a um rearranjo, mais contextual e atualizado, dos conteúdos tradiĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐĐŽŵŽŵĞĐąŶŝĐĂ͕ƚĞƌŵŽĚŝŶąŵŝĐĂ͕ſƉƟĐĂ͕ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĞƟƐŵŽ
ĞİƐŝĐĂŵŽĚĞƌŶĂ͕ĐŽŵďŝŶĂĚŽƐĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂĞĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽƐŵŽůŽŐŝĂ
e de tecnologias contemporâneas desenvolvidos com metodologias variadas, como as
ĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ͕ůĞŝƚƵƌĂ͕ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ĚĞďĂƚĞĞƉƌŽũĞƚŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽĞŵŐƌƵƉŽ͕ĚĞ
forma a levarem seus alunos a enfrentar situações-problema em contextos reais de
ĐĂƌĄƚĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂů͕ƉƌĄƟĐŽ͕ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽŽƵŚŝƐƚſƌŝĐŽ͘
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
KDWdE/^
a) Reconhecer a presença das ciências, e entre elas especialmente da
&şƐŝĐĂ͕ŶĂĐƵůƚƵƌĂĞŶĂǀŝĚĂĞŵƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ŶĂŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĚĂdĞƌƌĂ͕ĚŽĐŽƐŵŽ͕ĚĂǀŝĚĂ͕
de materiais e substâncias e, em associação com as tecnologias, na produção de conheĐŝŵĞŶƚŽƐ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐĂƌơƐƟĐĂƐ͕ďĞŶƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĞŶĨĂƟǌĂƌĞƐƚĂƉƌĞƐĞŶĕĂ
ƉĂƌĂĂƉƌŽǆŝŵĂƌŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽĚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞĐƌŝĂŶĕĂƐĞũŽǀĞŶƐ͘
ďͿ /ĚĞŶƟĮĐĂƌ ĂƐ ĐŝġŶĐŝĂƐ ĐŽŵŽ ĚŝŵĞŶƐĆŽ ĚĂ ĐƵůƚƵƌĂ ŚƵŵĂŶĂ͕ ĚĞ ĐĂƌĄter histórico, portanto, com produção de conhecimento dinamicamente relacionada
às tecnologias que produz e a outros âmbitos da cultura humana, das quais também
ĚĞƉĞŶĚĞĞĐŽŵĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞǀĞƌŝĮĐĂĕĆŽĨƵŶĚĂĚŽƐĞŵƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂĚƷǀŝĚĂ͕
ĂƐƐŝŵ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽ Ă &şƐŝĐĂ ĐŽŵŽ ĐŽŵƉŽƐƚĂ ĚĞ ƐĂďĞƌĞƐ Ğŵ ĐŽŶơŶƵŽ ĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂmento e transformação.
ĐͿWƌŽŵŽǀĞƌĞǀĂůŽƌŝǌĂƌĂĂůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽĐŝĞŶơĮĐŽͲƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕Ă
capacidade de expressar e se comunicar com as linguagens da ciência, bem como de
ĞǆƉƌĞƐƐĂƌŽƐĂďĞƌĐŝĞŶơĮĐŽĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ͘EĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ƐĂďĞƌĞŶƐŝŶĂƌĂƐ
ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ͕ŐƌĂŶĚĞǌĂƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐİƐŝĐŽƐƉĂƌĂĨĂǌĞƌĞŵƉĂƌƚĞĚŽĂĐĞƌǀŽǀŽĐĂďƵůĂƌĞĐŽŶceitual dos estudantes.
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ĚͿ^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌƌĞůĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĞŶƚƌĞĂ&şƐŝĐĂĞŽƐĚŝĨĞrentes campos de conhecimento das ciências naturais, como os da Astronomia, Biologia, Geologia e Química, em contextos de caráter cultural, social, histórico e, em geral,
interdisciplinar.
e) Compreender que o ensino da Física além de contribuir para o deƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂĐƵůƚƵƌĂĐŝĞŶơĮĐĂ͕ĚĞǀĞĂŽŵĞƐŵŽƚĞŵƉŽƉƌŽŵŽǀĞƌKDWdE/^
gerais, HABILIDADES técnicas e valores humanos.
f) Conduzir a aprendizagem da Física de forma a promover a capacidade
ĚĞƚƌĂďĂůŚŽĐŽůĞƟǀŽĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ƉůĂŶĞũĂŶĚŽĞƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĂƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵƐƵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĂƟǀĂ͕ĞƚĂŵďĠŵĚĞŵĂŶĚĂŶĚŽĐŽŶƐƵůƚĂĞĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞĞůĞƐ͕ĞŵƋƵĞƐƚƁĞƐĚĞ
ĐĂƌĄƚĞƌƉƌĄƟĐŽ͕ĐƌşƟĐŽĞƉƌŽƉŽƐŝƟǀŽ͘
ŐͿdƌĂƚĂƌƚĞŵĄƟĐĂƐƋƵĞ͕ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽĂ&şƐŝĐĂĚĞĨŽƌŵĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ͕ĚŝĂloguem com o contexto da escola e com a realidade do aluno, respeitando as culturas
ƌĞŐŝŽŶĂŝƐ͕ŵĂƐŽƌŝĞŶƚĂŶĚŽĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĐŽŶĐĞŝƚƵĂůĐŽŵǀŝƐƚĂƐĂƵŵĂĐƵůƚƵƌĂĐŝĞŶơĮĐĂ
ĚĞƐĞŶƟĚŽƵŶŝǀĞƌƐĂů͘
ŚͿZĞƐƉĞŝƚĂƌĂƐĞƚĂƉĂƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŽŐŶŝƟǀŽĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ƵƟůŝǌĂŶdo linguagens e níveis de complexidade dos conteúdos disciplinares da Física de forma
ĐŽŵƉĂơǀĞůĐŽŵĂŵĂƚƵƌŝĚĂĚĞĞƐƉĞƌĂĚĂĚŽƐĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽďĄƐŝĐĂ͘
ŝͿ ZĞĂůŝǌĂƌ Ğ ƐƵŐĞƌŝƌ ŽďƐĞƌǀĂĕƁĞƐ Ğ ŵĞĚŝĚĂƐ İƐŝĐĂƐ ƉƌĄƟĐĂƐ ƋƵĞ ŶĆŽ ƐĞ
ůŝŵŝƚĞŵ Ă ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀĂƐ ŽƵ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂŝƐ͕ ŵĂƐ ƋƵĞ ƚĂŵďĠŵ ĞŶǀŽůǀĂŵ
ƉĞƌĐĞƉĕƁĞƐĞǀĞƌŝĮĐĂĕƁĞƐĚŽŵƵŶĚŽƌĞĂů͕ĞŵƋƵĞƐĞũĂŵƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŽ
registro feitos pelos alunos em situações de sua vivência pessoal, assim como de fenôŵĞŶŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐĞĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂƉƌŽĚƵƟǀŽĞĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ͘
ũͿ^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞŵŽƟǀĂƌĞĨŽŵĞŶƚĂƌŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ĞƐƟŵƵůĂŶĚŽ
ĂŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĞĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂƌĞĚĞĨĂǌĞƌƉĞƌŐƵŶƚĂƐ͕ĂƐƐƵŵŝŶĚŽĐŽŵƚŽůĞrância e respeito às responsabilidades da função que exerce, o que também inclui uma
ĐŽŶơŶƵĂĂƚĞŶĕĆŽăƐƵĂƉƌſƉƌŝĂĨŽƌŵĂĕĆŽ͘
,/>/^
/ĚĞŶƟĮĐĂƌ͕ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌ Ğ ĞƐƟŵĂƌ ŐƌĂŶĚĞǌĂƐ ĚŽ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͗ ŽďƐĞƌǀĂƌ
ŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐĚŽĐŽƟĚŝĂŶŽĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞǀĂƌŝĄǀĞŝƐĐŽŵŽĚŝƐƚąŶĐŝĂƉĞƌĐŽƌƌŝĚĂ͕ƚĞŵƉŽ͕
ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĞŵĂƐƐĂ͖ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂƌŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐ͕ƐĞŐƵŶĚŽƚƌĂũĞƚſƌŝĂƐ͕ǀĂƌŝĂĕƁĞƐĚĞǀĞůŽĐŝĚĂĚĞĞŽƵƚƌĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͖ƌĞĂůŝǌĂƌŵĞĚŝĚĂĚĞƚĞŵƉŽ͕ƉĞƌĐƵƌƐŽ͕ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞŵĠĚŝĂ
e demais grandezas mecânicas.
ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĞĐĂůĐƵůĂƌĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞŵŽǀŝŵĞŶƚŽůŝŶĞĂƌ͕ƐƵĂǀĂƌŝĂĕĆŽ
ĞĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ͗ĂŵŽĚŝĮĐĂĕĆŽŶŽƐŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŝŶƚĞƌĂĕƁĞƐ͕ĐŽŵŽĂŽƐĞ
ĚĂƌƉĂƌƟĚĂĂƵŵǀĞşĐƵůŽ͖ĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚĞŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂăĨŽƌĕĂĂƉůŝĐĂĚĂĞĂŽ
ƚĞŵƉŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽ͕ĂĞǆĞŵƉůŽĚĞĨƌĞŝŽƐĞĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͖ĂĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ
ĚĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞŵŽǀŝŵĞŶƚŽĞŵƐŝƚƵĂĕƁĞƐĐŽƟĚŝĂŶĂƐ͖ĂƐůĞŝƐĚĞEĞǁƚŽŶŶĂĂŶĄůŝƐĞ
do movimento de partes de um sistema mecânico e relacionadas com as leis de conservação.
ŽŶĐĞŝƚƵĂƌĞĨĂǌĞƌƵƐŽƉƌĄƟĐŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽĞĞŶĞƌŐŝĂŵĞĐąŶŝĐĂ͗ƚƌĂďĂůŚŽ
de uma força como medida da variação do movimento, como numa frenagem; energia
ŵĞĐąŶŝĐĂĞŵƐŝƚƵĂĕƁĞƐƌĞĂŝƐĞƉƌĄƟĐĂƐ͕ĐŽŵŽĞŵƵŵďĂƚĞͲĞƐƚĂĐĂƐ͖ĞƐƟŵĂƟǀĂĚĞƌŝƐĐŽƐ
em situações de alta velocidade.
ŽŶĐĞŝƚƵĂƌĞƋƵĂŶƟĮĐĂƌĞƋƵŝůşďƌŝŽĞƐƚĄƟĐŽĞĚŝŶąŵŝĐŽ͗ĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉĂƌĂ
ŽĞƋƵŝůşďƌŝŽĚĞŽďũĞƚŽƐĞǀĞşĐƵůŽƐŶŽƐŽůŽ͕ŶĂĄŐƵĂŽƵŶŽĂƌ͖ĂŵƉůŝĮĐĂĕĆŽĚĞĨŽƌĕĂƐĞŵ
ferramentas, instrumentos e máquinas; conservação do trabalho mecânico; evolução
do trabalho mecânico nos transportes e máquinas.
ŽŶŚĞĐĞƌ Ğ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƌ ŽƐ ĐŽŶƐƟƚƵŝŶƚĞƐ ĚŽ ƵŶŝǀĞƌƐŽ͗ ŵĂƐƐĂƐ͕ ƚĂŵĂ-
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ŶŚŽƐ͕ĚŝƐƚąŶĐŝĂƐ͕ǀĞůŽĐŝĚĂĚĞƐ͕ŐƌƵƉĂŵĞŶƚŽƐĞŽƵƚƌĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞƉůĂŶĞƚĂƐ͕ƐŝƐƚĞma solar, estrelas, galáxias e demais corpos astronômicos.
ŽŵƉĂƌĂƌŵŽĚĞůŽƐĞǆƉůŝĐĂƟǀŽƐĚŽ^ŝƐƚĞŵĂ^ŽůĂƌ;ĚĂǀŝƐĆŽŐĞŽĐġŶƚƌŝĐĂă
ŚĞůŝŽĐġŶƚƌŝĐĂͿĞĚĂŽƌŝŐĞŵĞĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽhŶŝǀĞƌƐŽ;ĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐƵůƚƵƌĂƐͿ͘
Compreender o campo gravitacional em sua relação com massas e disƚąŶĐŝĂƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ͕ŶŽƐŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐũƵŶƚŽăƐƵƉĞƌİĐŝĞƚĞƌƌĞƐƚƌĞʹƋƵĞĚĂƐ͕ůĂŶĕĂŵĞŶƚŽƐ
ĞďĂůşƐƟĐĂ͕ŶŽƐŝƐƚĞŵĂƉůĂŶĞƚĄƌŝŽĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽŵĞĐąŶŝĐŽĞĚĂƐƋƵĂŶƟĚĂĚĞƐ
de movimento lineares e angulares em interações astronômicas, reconhecendo a natureza cíclica dos movimentos do Sol, da Lua e da Terra.
ŝƐĐƵƟƌƚĞŽƌŝĂƐĞŚŝƉſƚĞƐĞƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐĞĂƚƵĂŝƐƐŽďƌĞŽƌŝŐĞŵ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ
e evolução do universo: etapas de evolução estelar – de sua formação à transformaĕĆŽĞŵŐŝŐĂŶƚĞƐ͕ĂŶĆƐŽƵďƵƌĂĐŽƐŶĞŐƌŽƐ͖ĞƐƟŵĂƟǀĂƐĚŽůƵŐĂƌĚĂǀŝĚĂŶŽĞƐƉĂĕŽĞŶŽ
tempo cósmicos; avaliação da possibilidade de existência de vida em outras partes do
Universo; evolução dos modelos de Universo – matéria, radiações e interações fundaŵĞŶƚĂŝƐ͖ŽŵŽĚĞůŽĐŽƐŵŽůſŐŝĐŽĂƚƵĂůʹĞƐƉĂĕŽĐƵƌǀŽ͕ŝŶŇĂĕĆŽĞŝŐĂŶŐ͘
ŽŶĐĞŝƚƵĂƌ ĐĂůŽƌ ĐŽŵŽ ĞŶĞƌŐŝĂ͗ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ĚĂ ƵŶŝĮĐĂĕĆŽ ĐĂůŽƌͲƚƌĂďĂůŚŽ
mecânico e da formulação do princípio de conservação da energia; a conservação de
ĞŶĞƌŐŝĂĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽƐİƐŝĐŽƐ͕ĐŽŵŽŵƵĚĂŶĕĂƐĚĞĞƐƚĂĚŽĞĞŵŵĄƋƵŝŶĂƐŵĞĐąŶŝĐĂƐĞ
térmicas ou em ciclos naturais. Fazer uso de propriedades térmicas, na análise de troca
de calor e seus efeitos.
Caracterizar a operação de máquinas térmicas em ciclos fechados: potência e rendimento em máquinas térmicas reais, como motores de veículos; impacto
social e econômico do surgimento das máquinas térmicas na primeira revolução industrial.
Associar entropia e degradação da energia: fontes de energia na Terra;
transformações e degradação; o ciclo de energia no universo e as fontes terrestres de
ĞŶĞƌŐŝĂ͘/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌŽƵƌĞĂůŝǌĂƌƵŵďĂůĂŶĕŽĞŶĞƌŐĠƟĐŽŶĂƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ
no uso e na geração de energia.
ĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌŽƐŽŵĞƐƵĂƐĨŽŶƚĞƐ͗ƌƵşĚŽƐĞƐŽŶƐŚĂƌŵƀŶŝĐŽƐ͖ƟŵďƌĞƐĞ
fontes de produção; amplitude, frequência, comprimento de onda, velocidade e ressoŶąŶĐŝĂĚĞŽŶĚĂƐŵĞĐąŶŝĐĂƐ͖ƋƵĞƐƚƁĞƐĚĞƐŽŵŶŽĐŽƟĚŝĂŶŽĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞŽʹĂƵĚŝĕĆŽ
ŚƵŵĂŶĂ͕ƉŽůƵŝĕĆŽƐŽŶŽƌĂ͕ůŝŵŝƚĞƐĞĐŽŶĨŽƌƚŽĂĐƷƐƟĐŽƐ͘
ĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌĂůƵǌĞƐƵĂƐĨŽŶƚĞƐ͗ĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞŝŵĂŐĞŶƐ͕ƉƌŽƉĂŐĂĕĆŽ͕ƌĞŇĞxão e refração da luz; sistemas de ampliação da visão, como lupas, óculos, telescópios
e microscópios; luz e cor: a diferença entre cor das fontes de luz e a cor de pigmenƚŽƐ͕ŽĐĂƌĄƚĞƌƉŽůŝĐƌŽŵĄƟĐŽĚĂůƵǌďƌĂŶĐĂ͕ĂƐĐŽƌĞƐƉƌŝŵĄƌŝĂƐŶŽƐŝƐƚĞŵĂŚƵŵĂŶŽĚĞ
percepção e nos aparelhos e equipamentos, adequação e conforto na iluminação de
ambientes.
/ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ž ĐĂƌĄƚĞƌ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƟĐŽ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƌĂĚŝĂĕƁĞƐ Ğ ĚĂ ůƵǌ
Ğ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ ƐƵĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͗ ĞŵŝƐƐĆŽ Ğ ĂďƐŽƌĕĆŽ ĚĞ ůƵǌ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĐŽƌĞƐ͖
ĞǀŽůƵĕĆŽŚŝƐƚſƌŝĐĂĚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂůƵǌĐŽŵŽŽŶĚĂĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƟĐĂ͖ƚƌĂŶƐŵŝƐƐƁĞƐ
ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƟĐĂƐ͖ƉƌŽĚƵĕĆŽ͕ƉƌŽƉĂŐĂĕĆŽĞĚĞƚĞĐĕĆŽĚĞŽŶĚĂƐĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƟĐĂƐ͖ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ Ğ ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ ĐŽŵŽ ƌĄĚŝŽ Ğ ds͕ ĐĞůƵůĂƌĞƐ Ğ ĮďƌĂƐ ſƟĐĂƐ͖
evolução da transmissão de informações e seus impactos sociais.
hƟůŝǌĂƌ͕ĐŽŶĐĞŝƚƵĂƌĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƌĐŝƌĐƵŝƚŽƐĞůĠƚƌŝĐŽƐ͗ĂƉĂƌĞůŚŽƐĞĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚŽŵĠƐƟĐŽƐĞƐƵĂƐĞƐƉĞĐŝĮĐĂĕƁĞƐĞůĠƚƌŝĐĂƐ͕ĐŽŵŽƉŽƚġŶĐŝĂĞƚĞŶƐĆŽĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽ͖
ŵŽĚĞůŽĐůĄƐƐŝĐŽĚĞƉƌŽƉĂŐĂĕĆŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĞŵƐŝƐƚĞŵĂƐƌĞƐŝƐƟǀŽƐ͖ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽĐŽŶsumo elétrico residencial e em outras instalações e medidas de economia; perigos da
eletricidade e medidas de prevenção e segurança.
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ŽŵŝŶĂƌ Ğ ƵƟůŝǌĂƌ ĐŽŶĐĞŝƚŽƐ ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ ĐŽƌƌĞŶƚĞƐ͕ ĨŽƌĕĂƐ Ğ ĐĂŵƉŽƐ
ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƟĐŽƐ͗ ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐ ĞůĠƚƌŝĐĂƐ Ğ ŵĂŐŶĠƟĐĂƐ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ Ğ Ă ŝŶƚĞƌĂĕĆŽ
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞĐĂŵƉŽƐĞůĠƚƌŝĐŽƐĞŵĂŐŶĠƟĐŽƐ͖ǀĂůŽƌĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ͕ƚĞŶƐƁĞƐ͕ĐĂƌŐĂƐĞ
ĐĂŵƉŽƐĞŵƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞŶŽƐƐŽĐŽƟĚŝĂŶŽ͖ĐĂŵƉŽƐĞĨŽƌĕĂƐĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƟĐĂƐ͖ŝŶƚĞƌĂĕĆŽĞůĠƚƌŝĐĂĞŵĂŐŶĠƟĐĂ͕ŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞĐĂŵƉŽĞĂƐůĞŝƐĚĞKĞƌƐƚĞĚĞĚĂŝŶĚƵĕĆŽĚĞ
&ĂƌĂĚĂǇ͖ Ă ĞǀŽůƵĕĆŽ ĚĂƐ ůĞŝƐ ĚŽ ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĞƟƐŵŽ ĐŽŵŽ ƵŶŝĮĐĂĕĆŽ ĚĞ ĨĞŶƀŵĞŶŽƐ
antes separados.
ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂƌŵŽƚŽƌĞƐĞŐĞƌĂĚŽƌĞƐĞŵƐĞƵƵƐŽƉƌĄƟĐŽ͗
ĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞŵŽƚŽƌĞƐĞĚĞŐĞƌĂĚŽƌĞƐ͕ĂƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞƐĞƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĞĂƐƚƌĂŶƐformações de energia; produção e consumo elétricos; produção de energia elétrica em
ŐƌĂŶĚĞĞƐĐĂůĂĞŵƵƐŝŶĂƐŚŝĚƌĞůĠƚƌŝĐĂƐ͕ƚĞƌŵŽĞůĠƚƌŝĐĂƐĞĞſůŝĐĂƐ͕ĞĂĞƐƟŵĂƟǀĂĚĞƐĞƵ
ĐƵƐƚŽͲďĞŶĞİĐŝŽĞƐĞƵƐŝŵƉĂĐƚŽƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͖ƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĚĞĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞĞŵŐƌĂŶĚĞƐ
distâncias; evolução da produção e do uso da energia elétrica e sua relação com o desenvolvimento econômico e social.
ŽŶŚĞĐĞƌ Ă ĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ ĚĂ ŵĂƚĠƌŝĂ͗ ŵŽĚĞůŽƐ ĚĞ ĄƚŽŵŽƐ Ğ ŵŽůĠĐƵůĂƐ
ƉĂƌĂĞǆƉůŝĐĂƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐŵĂĐƌŽƐĐſƉŝĐĂƐŵĞŶƐƵƌĄǀĞŝƐ͖ĂŵĂƚĠƌŝĂǀŝǀĂĞƐƵĂĚŝƐƟŶĕĆŽ
ĐŽŵŽƐŵŽĚĞůŽƐİƐŝĐŽƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐŝŶĂŶŝŵĂĚŽƐ͖ŽƐŵŽĚĞůŽƐĂƚƀŵŝĐŽƐĚĞZƵƚŚĞƌĨŽƌĚ
ĞŽŚƌ͖ĄƚŽŵŽƐĞƌĂĚŝĂĕƁĞƐ͖ĂƋƵĂŶƟǌĂĕĆŽĚĂĞŶĞƌŐŝĂŶĂĞǆƉůŝĐĂĕĆŽĚĂĞŵŝƐƐĆŽĞĂďƐŽƌĕĆŽĚĞƌĂĚŝĂĕĆŽƉĞůĂŵĂƚĠƌŝĂ͖ĂĚƵĂůŝĚĂĚĞŽŶĚĂͲƉĂƌơĐƵůĂ͖ĂƐƌĂĚŝĂĕƁĞƐĚŽĞƐƉĞĐƚƌŽ
ĞůĞƚƌŽŵĂŐŶĠƟĐŽ Ğ ƐĞƵ ƵƐŽ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽ͕ ĚĂ ŝůƵŵŝŶĂĕĆŽ ŝŶĐĂŶĚĞƐĐĞŶƚĞ Ğ ŇƵŽƌĞƐĐĞŶƚĞ
aos raios X e ao laser.
ZĞůĂĐŝŽŶĂƌŽŶƷĐůĞŽĂƚƀŵŝĐŽĞƐƵĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĐŽŵƐƵĂƌĂĚŝĂƟǀŝĚĂĚĞ͗
ŶƷĐůĞŽƐĞƐƚĄǀĞŝƐĞŝŶƐƚĄǀĞŝƐ͕ƌĂĚŝĂƟǀŝĚĂĚĞŶĂƚƵƌĂůĞŝŶĚƵǌŝĚĂ͖ĂĞŶĞƌŐŝĂŶƵĐůĞĂƌĞƐĞƵ
ƵƐŽ ŵĠĚŝĐŽ͕ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ ĞŶĞƌŐĠƟĐŽ Ğ ďĠůŝĐŽ͖ ƌĂĚŝĂƟǀŝĚĂĚĞ͕ ƌĂĚŝĂĕĆŽ ŝŽŶŝǌĂŶƚĞ͕ ĞĨĞŝƚŽƐ
ďŝŽůſŐŝĐŽƐĞƌĂĚŝŽƉƌŽƚĞĕĆŽ͖ƉĂƌơĐƵůĂƐĞůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ͕ĞǀŽůƵĕĆŽĚŽƐŵŽĚĞůŽƐĚŽƐĄƚŽŵŽƐ
ĚĂ'ƌĠĐŝĂĐůĄƐƐŝĐĂĂŽƐƋƵĂƌŬƐ͖ĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĂƐƉĂƌơĐƵůĂƐƐƵĂĚĞƚĞĐĕĆŽĞŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽ͖
ĂŶĂƚƵƌĞǌĂĞĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĞĚĂƐĨŽƌĕĂƐĞŶƚƌĞƉĂƌơĐƵůĂƐ͘
ĞŵŽŶƐƚƌĂƌ ĚŽŵşŶŝŽ ĐŽŶĐĞŝƚƵĂů Ğ ƉƌĄƟĐŽ ĚĞ ĞůĞƚƌƀŶŝĐĂ Ğ ŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ͗
ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƐĞƉĂƉĠŝƐĚŽƐƐĞŵŝĐŽŶĚƵƚŽƌĞƐŶŽƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐŵŝĐƌŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐͲĞůĞŵĞŶtos básicos da microeletrônica, no armazenamento e processamento de dados - discos
ŵĂŐŶĠƟĐŽƐ͕Ɛ͕sƐ͕ůĞŝƚŽƌĂƐĞƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽƌĞƐ͖ŝŵƉĂĐƚŽƐŽĐŝĂůĞĞĐŽŶƀŵŝĐŽĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞŽĚĂĂƵƚŽŵĂĕĆŽĞĚĂŝŶĨŽƌŵĂƟǌĂĕĆŽ͘
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X. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – GEOGRAFIA
1. PERFIL
KƉƌŽĨĞƐƐŽƌĚĞŐĞŽŐƌĂĮĂĚĞǀĞĨŽƌŵĂƌĐŝĚĂĚĆŽƐĐŽŵƵŵĂƉŽƐƚƵƌĂĐƌşƟĐĂ
ĚŝĂŶƚĞĚĂƌĞĂůŝĚĂĚĞ͕ƉĂƌĂƌĞŇĞƟƌŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂŵĞŶƚĞƐŽďƌĞĂĚŝŵĞŶƐĆŽĞƐƉĂĐŝĂůĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ƌĞĐŽŶŚĞĐĞŶĚŽƋƵĞŽĞƐƉĂĕŽŐĞŽŐƌĄĮĐŽŶĆŽĠŵĞƌĂŵĞŶƚĞƵŵƐƵďƐƚƌĂƚŽƐŽďƌĞŽ
qual as dinâmicas sociais se desenrolam, mas sim é uma dimensão dessas dinâmicas,
ĨŽƌŵĂĚŽ ƉĞůĂ ĂƌƟĐƵůĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ŽďũĞƚŽƐ ŶĂƚƵƌĂŝƐ͕ ƚĠĐŶŝĐŽƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ ĂĕƁĞƐ Ğ
ŇƵǆŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĞŝŵĂƚĞƌŝĂŝƐ͘EŽŵƵŶĚŽĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞŽ͕ŵĂƌĐĂĚŽƉĞůĂĂĐĞůĞƌĂĕĆŽĚŽƐ
ŇƵǆŽƐ Ğ ƉĞůŽ ĞůĞǀĂĚŽ ĐŽŶƚĞƷĚŽ ĚĞ ĐŝġŶĐŝĂ Ğ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ŶŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ƉƌŽĚƵƟǀŽƐ͕ Ă
ƚƌĂŵĂ ƋƵĞ ĐŽŶƐƟƚƵŝ Ž ĞƐƉĂĕŽ ƐĞ ĂƌƟĐƵůĂ ŶƵŵĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ ŵƵŶĚŝĂů͕ ƋƵĞ ƐĞ ĞǆƉƌĞƐƐĂ
desigualmente nos territórios nacionais, nas regiões e nos lugares. O movimento das
ĞƐĐĂůĂƐ ŐĞŽŐƌĄĮĐĂƐ Ġ ƵŵĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĄǀĞů ŶĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚŽƐ ĨĞŶƀŵĞŶŽƐ ƋƵĞ
ocorrem no lugar, pois elas estão sempre interrelacionadas, ao considerar o mundo, a
região e o território nacional, cujos conceitos só adquirem relevância se forem mobilizados para desvendar a dimensão espacial dos arranjos econômicos, das estratégias
ƉŽůşƟĐĂƐĞĚĂƐŝĚĞŶƟĚĂĚĞƐĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕ƋƵĞƐĆŽƉŽƌƚĂĚŽƌĂƐĚĞǀŝƐƁĞƐĚĞŵƵŶĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘KƉƌŽĨĞƐƐŽƌĚĞǀĞĞƐƟŵƵůĂƌŽƐĂůƵŶŽƐĂƐĞƉŽƐŝĐŝŽŶĂƌĞŵĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚƀŶŽŵĂĨƌĞŶƚĞ
a essas diferenças.
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
KDWdE/^
a) Reconhecer e dominar conceitos e diferentes procedimentos metoĚŽůſŐŝĐŽƐĐŽŵǀŝƐƚĂƐĂĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĂĂŶĄůŝƐĞĞĂĨŽƌŵƵůĂĕĆŽĚĞŚŝƉſƚĞƐĞƐĞǆƉůŝĐĂƟǀĂƐ
ĂĐĞƌĐĂĚĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚŽĞƐƉĂĕŽŐĞŽŐƌĄĮĐŽĞĚĂĂƌƟĐƵůĂĕĆŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐĐĂůĂƐŐĞŽŐƌĄĮĐĂƐ͘
,/>/^
Ă͘ϭͿ>ĞƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĂĚŝŶąŵŝĐĂĚĂƉĂŝƐĂŐĞŵ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽŝŶƚĞƌĂĕƁĞƐ
entre elementos dos sistemas naturais e sociais, bem como os padrões e tendências
das transformações locais e globais.
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a.2) Ler, interpretar e representar formas, estruturas e processos espaciais, demonstrando o domínio de linguagens numérico digitais, gráficas e cartográficas.
Ă͘ϯͿhƟůŝǌĂƌŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐĞƚĠĐŶŝĐĂƐĐĂƌƚŽŐƌĄĮĐĂƐƉĂƌĂůŽĐĂůŝǌĂƌͲƐĞ
ŶŽĞƐƉĂĕŽĞǀŝƐƵĂůŝǌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ĚĞŵŽĚŽĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌƌĂǌƁĞƐĞŝŶƚĞŶĕƁĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ
nos fenômenos sociais e naturais, com vistas a analisar, compreender e explicar as diferentes formas de intervenção no território e as lógicas desses fenômenos.
KDWdE/^
b) Reconhecer o caráter provisório das ciências diante da realidade em
permanente transformação, considerando a importância das concepções teóricas e
ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐĚĂ'ĞŽŐƌĂĮĂƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŚƵŵĂŶŽ͘
,/>/^
ď͘ϭͿZĞĐŽŶŚĞĐĞƌƋƵĞŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĞƚĞŽƌŝĂƐĞŵƋƵĞĂ'ĞŽŐƌĂĮĂĞĂƐĚĞmais ciências se baseiam são datados e, dessa forma devem ser revistos periodicamenƚĞ͘ĂşĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂ͕ƉŽŝƐŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌĚĞǀĞĞƐƚĂƌĂƚĞŶƚŽăƐ
ŶŽǀĂƐƚĞŶĚġŶĐŝĂƐĚŽƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽŐĞŽŐƌĄĮĐŽ͘
b.2) Reconhecer o dinamismo social e natural e a necessidade de uma
constante releitura dos fenômenos.
KDWdE/^
ĐͿĞŵŽŶƐƚƌĂƌŽĚŽŵşŶŝŽĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĐŝġŶĐŝĂƐĂĮŶƐĚĂ'ĞŽŐƌĂĮĂ
que contribuam para ampliar a capacidade de interpretação, argumentação e expresƐĆŽĚĂƌĞĂůŝĚĂĚĞŐĞŽŐƌĄĮĐĂ͕ŶƵŵĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͘
,/>/^
c.1) Ler, interpretar e representar formas, estruturas e processos espaĐŝĂŝƐ͕ĚĞŵŽŶƐƚƌĂŶĚŽŽĚŽŵşŶŝŽĚĞůŝŶŐƵĂŐĞŶƐŶƵŵĠƌŝĐŽĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ŐƌĄĮĐĂƐĞĐĂƌƚŽŐƌĄĮcas.
c.2) Reconhecer, aplicar e estabelecer relações entre conhecimentos geŽŐƌĄĮĐŽƐ ŶĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ũŽƌŶĂůşƐƟĐŽƐ͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ ŽďƌĂƐ ůŝƚĞƌĄƌŝĂƐĞŽƵƚƌĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐĂƌơƐƟĐĂƐ͕ĐŽŵŽƉŝŶƚƵƌĂƐ͕ĞƐĐƵůƚƵƌĂƐ͕ŵƷƐŝĐĂƐ͕ĚĂŶĕĂƐĞ
projetos arquitetônicos.
c.3) Realizar escolhas mais adequadas de técnicas e procedimentos de
análise da dinâmica ambiental, de estudos populacionais e da produção econômica do
ĞƐƉĂĕŽŐĞŽŐƌĄĮĐŽ͘
c.4) Interpretar e analisar dados e indicadores de diferentes formas de
ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐŽĐŝĂů͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐĞŵƚĂďĞůĂƐŽƵĞǆƉƌĞƐƐŽƐĞŵŐƌĄĮĐŽƐĞĐĂƌƚŽŐƌĂŵĂƐ͘
c.5) Buscar, sempre que possível, o diálogo com as demais disciplinas do
currículo, visando o trabalho interdisciplinar.
KDWdE/^
d) Compreender os fundamentos e as relações espaço temporais pretéƌŝƚĂƐĞĂƚƵĂŝƐĚŽƉůĂŶĞƚĂĐŽŵǀŝƐƚĂƐĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌ͕ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ͕
ƉƌŽŐŶŽƐƟĐĂƌĞĂŶĂůŝƐĂƌĨĂƚŽƐĞĞǀĞŶƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐĂŽƐŝƐƚĞŵĂƚĞƌƌĞƐƚƌĞĞƐƵĂƐŝŶƚĞƌĂĕƁĞƐ
ĐŽŵĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐŶĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽĞƐƉĂĕŽŐĞŽŐƌĄĮĐŽĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐĐĂůĂƐ͘
,/>/^
Ě͘ϭͿZĞŇĞƟƌĂĐĞƌĐĂĚĂĐƌŝƐĞĂŵďŝĞŶƚĂů͕ĞƐƚĂďĞůĞĐĞŶĚŽƌĞůĂĕƁĞƐĚĞĐĂƵƐĂ
ĞĞĨĞŝƚŽĚĂŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽŚƵŵĂŶĂŶŽƐĐŝĐůŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐ͕ŇƵǆŽƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞŶŽŵĂŶĞũŽĚĞ
recursos naturais.
Ě͘ϮͿ>ĞƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĂĚŝŶąŵŝĐĂĚĂƉĂŝƐĂŐĞŵ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽŝŶƚĞƌĂĕƁĞƐ
entre elementos dos sistemas naturais e sociais, bem como os padrões e tendências
das transformações locais e globais.
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d.3) Ler, interpretar e representar formas, estruturas e processos espaĐŝĂŝƐ͕ĚĞŵŽŶƐƚƌĂŶĚŽŽĚŽŵşŶŝŽĚĞůŝŶŐƵĂŐĞŶƐŶƵŵĠƌŝĐŽĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ŐƌĄĮĐĂƐĞĐĂƌƚŽŐƌĄĮcas.
Ě͘ϰͿhƟůŝǌĂƌŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐĞƚĠĐŶŝĐĂƐĐĂƌƚŽŐƌĄĮĐĂƐƉĂƌĂůŽĐĂůŝǌĂƌͲƐĞŶŽĞƐƉĂĕŽĞǀŝƐƵĂůŝǌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ĚĞŵŽĚŽĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌƌĂǌƁĞƐĞŝŶƚĞŶĕƁĞƐƉƌĞsentes nos fenômenos sociais e naturais, com vistas a analisar, compreender e explicar
as diferentes formas de intervenção no território e as lógicas desses fenômenos.
Ě͘ϱͿ /ĚĞŶƟĮĐĂƌ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ğ ƉƌŽƉŽƌ ƐŽůƵĕƁĞƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚŽ ƵƐŽ Ğ ĚĂ
ŽĐƵƉĂĕĆŽĚŽƐŽůŽŶŽĐĂŵƉŽĞŶĂĐŝĚĂĚĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐƉŽůşƟĐĂƐĚĞŐĞƐƚĆŽĞĚĞƉůĂnejamento urbano, regional e ambiental.
d.6) Realizar escolhas mais adequadas de técnicas e procedimentos de
análise da dinâmica ambiental, de estudos populacionais e da produção econômica do
ĞƐƉĂĕŽŐĞŽŐƌĄĮĐŽ͘
Ě͘ϳͿǆƉůŝĐĂƌŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐŐĞŽůſŐŝĐŽƐĞŐĞŽİƐŝĐŽƐĞƐƵĂƐŝŶƚĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵ
ĂĞǀŽůƵĕĆŽĚĂǀŝĚĂĞĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽƐĚŽŵşŶŝŽƐŵŽƌĨŽĐůŝŵĄƟĐŽƐ͘
KDWdE/^
e) Compreender a importância e as diferentes formas de aplicação de
inovações teóricas, metodológicas e tecnológicas para o avanço da pesquisa e do ensiŶŽĞŵ'ĞŽŐƌĂĮĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĚĂůŝŶŐƵĂŐĞŵĐĂƌƚŽŐƌĄĮĐĂ͘
,/>/^
e.1) Ler, interpretar e representar formas, estruturas e processos espaĐŝĂŝƐ͕ĚĞŵŽŶƐƚƌĂŶĚŽŽĚŽŵşŶŝŽĚĞůŝŶŐƵĂŐĞŶƐŶƵŵĠƌŝĐŽĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ŐƌĄĮĐĂƐĞĐĂƌƚŽŐƌĄĮcas.
Ğ͘ϮͿhƟůŝǌĂƌŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐĞƚĠĐŶŝĐĂƐĐĂƌƚŽŐƌĄĮĐĂƐƉĂƌĂůŽĐĂůŝǌĂƌͲƐĞ
ŶŽĞƐƉĂĕŽĞǀŝƐƵĂůŝǌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ĚĞŵŽĚŽĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌƌĂǌƁĞƐĞŝŶƚĞŶĕƁĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ
nos fenômenos sociais e naturais, com vistas a analisar, compreender e explicar as diferentes formas de intervenção no território e as lógicas desses fenômenos.
e.3) Realizar escolhas mais adequadas de técnicas e procedimentos de
análise da dinâmica ambiental, de estudos populacionais e da produção econômica do
ĞƐƉĂĕŽŐĞŽŐƌĄĮĐŽ͘
e.4) Interpretar dados e indicadores de diferentes formas de desigualdaĚĞƐŽĐŝĂůŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐĞŵƚĂďĞůĂƐŽƵĞǆƉƌĞƐƐŽƐĞŵŐƌĄĮĐŽƐĞĐĂƌƚŽŐƌĂŵĂƐ͘
KDWdE/^
f) Reconhecer o papel das sociedades nas transformações do espaço geŽŐƌĄĮĐŽ͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƐŝŶƷŵĞƌĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞĞŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ĂƌƟĐƵůĂŶĚŽ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞŵƉşƌŝĐŽƐĂŽƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐƚĞſƌŝĐŽƐĚĂĂŶĄůŝƐĞŐĞŽŐƌĄĮĐĂĐŽŵǀŝƐƚĂƐĂ
elaborar propostas de intervenção solidária em processos socioambientais.
,/>/^
f.1) Observar, descrever e analisar o uso e apropriação do território, considerando a formação socioespacial e as transformações da divisão territorial do trabalho.
Ĩ͘ϮͿ >Ğƌ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ă ĚŝŶąŵŝĐĂ ĚĂ ƉĂŝƐĂŐĞŵ͕ ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽ ŝŶƚĞƌĂĕƁĞƐ
entre elementos dos sistemas naturais e sociais, bem como os padrões e tendências
das transformações locais e globais.
Ĩ͘ϯͿ^ŝƚƵĂƌŽƌĂƐŝůŶĂŐĞŽƉŽůşƟĐĂŵƵŶĚŝĂů͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂŐůŽďĂůŝǌĂĕĆŽĞ
ƐƵĂŝŶƐĞƌĕĆŽŶĂŵĠƌŝĐĂ>ĂƟŶĂĞŶŽƐďůŽĐŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ͘
Ĩ͘ϰͿZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐĂďŽƌĚĂŐĞŶƐĚĞĂŶĄůŝƐĞĚŽƐĞƐƉĂĕŽƐĂŐƌĄƌŝŽ
e urbano no Brasil e no mundo, confrontando diferentes pontos de vista. Comparar
ƉĂĚƌƁĞƐĞƐƉĂĐŝĂŝƐŐĞƌĂĚŽƐƉĞůĂƉƌŽĚƵĕĆŽĂŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂĞ͕ƉĞůĂƐĐĂĚĞŝĂƐƉƌŽĚƵƟǀĂƐ͘
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Ĩ͘ϱͿZĞŇĞƟƌĂĐĞƌĐĂĚĂĐƌŝƐĞĂŵďŝĞŶƚĂů͕ĞƐƚĂďĞůĞĐĞŶĚŽƌĞůĂĕƁĞƐĚĞĐĂƵƐĂ
ĞĞĨĞŝƚŽĚĂŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽŚƵŵĂŶĂŶŽƐĐŝĐůŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐ͕ŇƵǆŽƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞŶŽŵĂŶĞũŽĚĞ
recursos naturais.
Ĩ͘ϲͿǆƉůŝĐĂƌŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐŐĞŽůſŐŝĐŽƐĞŐĞŽİƐŝĐŽƐĞƐƵĂƐŝŶƚĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵĂ
ĞǀŽůƵĕĆŽĚĂǀŝĚĂĞĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽƐĚŽŵşŶŝŽƐŵŽƌĨŽĐůŝŵĄƟĐŽƐ͘
Ĩ͘ϳͿWĞƌĐĞďĞƌĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐƉƌŽĚƵƟǀŽƐĞĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞƐƉĂĐŝĂů͘ŶƚĞŶĚĞƌƋƵĞĂĐŝĚĂĚĞĠŽůŽĐĂů͕ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĚĂĂƟǀŝĚĂĚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĞŶĂĂƚƵĂůŝĚĂĚĞƚĂŵďĠŵĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽĞƐƉĂĕŽƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚŽĚŽƐŇƵǆŽƐĚŽĐĂƉŝƚĂů͘
KDWdE/^
ŐͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂ͕ƉŽůşƟĐĂĞƐŽĐŝĂůĚŽ
ĞƐƉĂĕŽŵƵŶĚŝĂůĞďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĂƌĞǀŽůƵĕĆŽƚĞĐŶŽĐŝĞŶơĮĐĂĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĂů
ĞǆƉƌĞƐƐĂ ƉĞůĂ ĂĐĞůĞƌĂĕĆŽ Ğ ŝŶƚĞŶƐŝĮĐĂĕĆŽ ĚŽƐ ŇƵǆŽƐ ĚĂ ƉƌŽĚƵĕĆŽ͕ ĚŽ ĐŽŶƐƵŵŽ Ğ ĚĂ
circulação de pessoas, informações e ideias.
,/>/^
Ő͘ϭͿhƟůŝǌĂƌŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐĞƚĠĐŶŝĐĂƐĐĂƌƚŽŐƌĄĮĐĂƐƉĂƌĂůŽĐĂůŝǌĂƌͲƐĞ
ŶŽĞƐƉĂĕŽĞǀŝƐƵĂůŝǌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ĚĞŵŽĚŽĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌƌĂǌƁĞƐĞŝŶƚĞŶĕƁĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ
nos fenômenos sociais e naturais, com vistas a analisar, compreender e explicar as diferentes formas de intervenção no território e as lógicas desses fenômenos.
Ő͘ϮͿ^ŝƚƵĂƌŽƌĂƐŝůŶĂŐĞŽƉŽůşƟĐĂŵƵŶĚŝĂů͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂŐůŽďĂůŝǌĂĕĆŽĞ
ƐƵĂŝŶƐĞƌĕĆŽŶĂŵĠƌŝĐĂ>ĂƟŶĂĞŶŽƐďůŽĐŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ͘
Ő͘ϯͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŽŵƵŶĚŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽĂƉĂƌƟƌĚĂƐ
ŝŶŽǀĂĕƁĞƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂƐĞĚĂƐŝŶƚĞƌĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐůƵŐĂƌĞƐŶĂĞĐŽŶŽŵŝĂŇĞǆşǀĞů͘
g.4) Discriminar as relações assimétricas de poder entre os organismos
internacionais (Banco Mundial, FMI, diferentes organismos da ONU), os Estados Nações, as corporações transnacionais e as organizações não governamentais.
g.5) Observar, descrever e analisar o uso e apropriação do território brasileiro, considerando a formação socioespacial e as transformações da divisão territorial do trabalho.
g.6) Analisar o processo de urbanização mundial, com destaque para a
metropolização, explicando a importância das cidades globais nos circuitos da economia-mundo.
g.7) Entender as relações entre as formas de produção e consumo e suas
consequências ambientais.
Ő͘ϴͿŝƐĐƵƟƌŽƐĐŽŶŇŝƚŽƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĂƉĂƌƟƌĚĂƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĚĂ'ĞŽŐƌĂĮĂWŽůşƟĐĂĞĚĂ'ĞŽƉŽůşƟĐĂ͘
KDWdE/^
h) Aproveitar as situações de aprendizagem disponíveis no material diĚĄƟĐŽĂŵƉůŝĂŶĚŽͲĂƐƉŽƌŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽĚĞŶŽǀŽƐĐŽŶƚĞǆƚŽƐ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝĚĄƟĐŽƐĞƉĂƌĂĚŝĚĄƟĐŽƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƌĞĂůŝĚĂĚĞůŽĐĂů͕ĚĞŵŽĚŽĂĂŵƉůŝĂƌŽƌĞƉĞƌƚſƌŝŽĚĞůĞŝƚƵƌĂĚĞ
mundo dos alunos.
,/>/^
h.1) Reconhecer, aplicar e estabelecer relações entre conhecimentos geŽŐƌĄĮĐŽƐ ŶĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ ĚĞ ƚĞǆƚŽƐ ũŽƌŶĂůşƐƟĐŽƐ͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ ŽďƌĂƐ ůŝƚĞƌĄƌŝĂƐĞŽƵƚƌĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐĂƌơƐƟĐĂƐ͕ĐŽŵŽƉŝŶƚƵƌĂƐ͕ĞƐĐƵůƚƵƌĂƐ͕ŵƷƐŝĐĂƐ͕ĚĂŶĕĂƐĞ
projetos arquitetônicos.
Ś͘ϮͿƌƟĐƵůĂƌŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐŐĞŽŐƌĄĮĐŽƐĐŽŵĂƌĞĂůŝĚĂĚĞĞŽĐŽƟĚŝĂŶŽǀŝvenciado pelos alunos.
KDWdE/^
i) Aplicar diferentes formas de avaliação do ensino-aprendizagem, consi-
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derando-as como parte primordial do processo de aquisição do conhecimento, reconhecendo o seu caráter processual e sua relevância na aprendizagem.
,/>/^
ŝ͘ϭͿƵƐĐĂƌĨŽƌŵĂƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƋƵĞƉƌŝǀŝůĞŐŝĞŵĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƌĞŇĞǆĆŽ
e argumentação do aluno em detrimento da memorização de informações.
i.2) Buscar formas de avaliação que levem em consideração a heterogeneidade da formação, da condição socioeconômica e socioespacial, bem como da
assimilação do conteúdo.
i.3) Avaliar a aprendizagem dos estudantes por meio de estratégias e insƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚŽƐĞƵƟůŝǌĂƌͲƐĞĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉĂƌĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĚĞ
trabalho.
KDWdE/^
ũͿĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŶƐƌĞůĂƟǀĂƐĂŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽͲŐĞŽŐƌĄĮĐŽƐƌĞůĂƟǀŽƐăĨŽƌŵĂĕĆŽĐƵůƚƵƌĂů͕ƉŽůşƟĐĂĞƐŽĐŝŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂĚĂŵĠƌŝĐĂ
ĞĚĂĨƌŝĐĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƐƵĂƌĞůĞǀąŶĐŝĂĞŝŶŇƵġŶĐŝĂŶĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞďƌĂƐŝůĞŝƌĂĞůĂƟŶĂĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͘
,/>/^
j.1) Observar, descrever e analisar o uso e apropriação do território brasileiro, considerando a formação socioespacial e as transformações da divisão territorial
do trabalho.
ũ͘ϮͿ^ŝƚƵĂƌŽƌĂƐŝůŶĂŐĞŽƉŽůşƟĐĂŵƵŶĚŝĂů͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂŐůŽďĂůŝǌĂĕĆŽĞ
ƐƵĂŝŶƐĞƌĕĆŽŶĂŵĠƌŝĐĂ>ĂƟŶĂĞŶŽƐďůŽĐŽƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ͘
ũ͘ϯͿZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐĂďŽƌĚĂŐĞŶƐĚĞĂŶĄůŝƐĞĚŽƐĞƐƉĂĕŽƐĂŐƌĄƌŝŽĞ
urbano no Brasil e no mundo, confrontando diferentes pontos de vista.
ũ͘ϰͿŝƐĐƵƟƌĂĚŝŶąŵŝĐĂĚĞŵŽŐƌĄĮĐĂ͕ĂǀĂůŝĂŶĚŽĂƐƉŽůşƟĐĂƐŵŝŐƌĂƚſƌŝĂƐĞ
a situação dos refugiados internacionais.
ũ͘ϱͿŝƐĐƵƟƌĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĂƉŽƉƵůĂĕĆŽďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͕ĚĂŶĚŽġŶĨĂƐĞăƐĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŐƌƵƉŽƐĠƚŶŝĐŽƐƉĂƌĂĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞŶŽƐƐĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞĞĐƵůƚƵƌĂ͘
ũ͘ϲͿŝƐĐƵƟƌĂƐƉĞĐƚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐĞƉŽůşƟĐŽƐƋƵĞĐƵůŵŝŶĂƌĂŵĐŽŵĂǀŝŶĚĂ
de imigrantes de diferentes partes do mundo para o Brasil.
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XI. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA
1. PERFIL
O professor de história tem um papel relevante no processo de ensino e
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͕ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂĚŝĚĄƟĐĂĚĂ,ŝƐƚſƌŝĂĐŽŵŽƵŵŵŽŵĞŶƚŽ
ĚĞƌĞŇĞǆĆŽĚŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌĐŽŵĂƐƵĂƉƌſƉƌŝĂƉƌĄƟĐĂƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͘ĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌ ĚĞ ŚŝƐƚſƌŝĂ ƚĞŵ ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ ŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ͕ ƐĞůĞĐŝŽŶĂƌ Ğ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌ
ĐŽŶƚĞƷĚŽƐĚĞĞƐƚƵĚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽƐĞĚŽĞŶƐŝŶŽĚĂŚŝƐƚſƌŝĂŶĂǀŝĚĂƉƌĄƟĐĂĐŽŵŽĨŽƌŵĂĚĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌŶĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞƐƵũĞŝƚŽƐƌĞŇĞǆŝǀŽƐ͘
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Assim sendo, a história a ser ensinada e aprendida deve ter conexões
ĐŽŵŽƐWE͛ƐĚĞ,ŝƐƚſƌŝĂ͕ĐŽŵƐĞƵƐĞŝǆŽƐƚĞŵĄƟĐŽƐ͕ĐŽŶĐĞŝƚŽƐĞĂďŽƌĚĂŐĞŶƐŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĄĮĐĂƐĐŽŵŽĞůĞŵĞŶƚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐĚŽĐƵƌƌşĐƵůŽĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞŶƚƌŽĚĞĐĂĚĂŶşǀĞů
ĚĞ ĞŶƐŝŶŽ͘  ƉƌĄƟĐĂ ĚŽ ĞŶƐŝŶŽ ĚĞ ŚŝƐƚſƌŝĂ ĚĞǀĞ ƚĞƌ ĐŽŵŽ ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ ĂƐ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƐŶŽƉĂƐƐĂĚŽĞŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂƐƉƌĄƟĐĂƐĚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐƐƵũĞŝƚŽƐƐŽĐŝĂŝƐ
ƉĂƌĂĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚĂŵĞŵſƌŝĂĐŽůĞƟǀĂĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ŶƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽĞ
de formação da consciência histórica dos alunos.
O professor de História nesse processo de ensino e aprendizado é o responsável pela intermediação da aprendizagem histórica dentro de uma orientação
ŵƵůƟĞŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů͕ƐĞŵĚŝƐƐŽĐŝĂƌĞŶƐŝŶŽĞƉĞƐƋƵŝƐĂŚŝƐƚſƌŝĐĂ͘WĂƌĂƚĂŶƚŽ͕ƐĞĨĂǌŶĞĐĞƐsário mobilizar e transformar a variedade de documentos/fontes e linguagens (escritos,
materiais, visuais e audiovisuais) como objeto de estudo e suportes materiais para o
ĞŶƐŝŶŽĚĞŚŝƐƚſƌŝĂ͕ĐŽŵŽĚŝŵĞŶƐƁĞƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĨŽƌŵĂƟǀŽĞĚĞƉĞƌƚĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐĂber histórico por parte dos alunos em sala de aula.
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
KDWdE/^
ĂͿ ZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ Ğ ŵƷůƟƉůĂƐ ƚĞŵƉŽƌĂůŝĚĂĚĞƐ ;ƚĞŵƉŽ ƐŽĐŝĂů͕
ƚĞŵƉŽ ĐƌŽŶŽůſŐŝĐŽ Ğ ƚĞŵƉŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽͿ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ Ƶŵ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ĚŝĂůĠƟĐŽ ĐŽŵ ƐĞƵƐ
ritmos variados e formas simultâneas de tempo no decorrer da história;
b) Desenvolver procedimentos de pesquisa na orientação do processo
ĨŽƌŵĂƟǀŽĚĞĞŶƐŝŶŽĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽĚŽĨĂǌĞƌŚŝƐƚſƌŝĂ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂƐĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐĚĞǀŝĚĂ
ĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ĂƌƟĐƵůĂĚŽƐĐŽŵŽƐƵƐŽƐĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƐĞůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ
de homens e mulheres no passado e no presente;
c) Desenvolver planejamento da aula/disciplina de História para o Ensino
Fundamental e Médio, contemplando as propostas dos PCN’s e as novas discussões
ƚĞſƌŝĐŽͲŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐĞĚŝĚĄƟĐĂƐĚĂ,ŝƐƚſƌŝĂ͕ĐŽŵŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĂĂƚƵĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽnal no espaço escolar.
ĚͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞƉƌŽďůĞŵĂƟǌĂƌĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂďŽƌĚĂŐĞŶƐ͕ĐŽŶĐĞŝƚŽƐŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĄĮĐŽƐĞĨŽŶƚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƐƉĂƌĂĞƐƟŵƵůĂƌŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞůĞŝƚƵƌĂ͕ĂŶĄůŝƐĞĞŝŶƚĞƌpretação dos alunos do Ensino Fundamental e Médio;
ĞͿĚĞƋƵĂƌŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚŽĞŶƐŝŶŽďĄƐŝĐŽĞăĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐĂďĞƌŚŝƐƚſƌŝĐŽĞƐĐŽůĂƌ͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽͲƐĞ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞƉŽƐƐşǀĞů͕ĚĂŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĚĂĚĞƉĂƌĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ
do conhecimento histórico;
f) Reconhecer e valorizar (a escola, a localidade, a cidade, o país e o mundo) considerando o respeito aos direitos humanos e a diversidade cultural como fundamentos da vida social;
g) Compreender a realidade local, regional, nacional e global como conƚĞǆƚŽƐƉĞƌŵĞĂĚŽƐĚĞĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐ͕ĐƵůƚƵƌĂƐƉŽůşƟĐĂƐĞƉƌĄƟĐĂƐĐƵůƚƵrais, atentando para as diversas realidades que intermediam a relação entre o presente
e passado, e que compõe a formação do saber histórico escolar;
h) Demonstrar conhecimento dos conteúdos fundamentais que expresƐĂŵĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĂƐĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐƵĂƐŵƷůƟƉůĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐ͕
criando situações de ensino e aprendizagem;
ŝͿ /ĚĞŶƟĮĐĂƌ ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂŝƐ ƋƵĞ ĐŽŶƐƟƚƵĞŵ Ă ĨŽƌŵĂĕĆŽ
histórica brasileira, promovendo o estudo das questões da alteridade e a análise de
situações históricas de reconhecimento e valorização da diversidade, responsáveis pela
ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂƐŝĚĞŶƟĚĂĚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽůĞƟǀĂ͖
ũͿdƌĂďĂůŚĂƌĂƉůƵƌĂůŝĚĂĚĞĞĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĐƵůƚƵƌĂůĐŽŵŽƉƌŝŶĐşƉŝŽĞĚƵĐĂƟǀŽ
do ensino-aprendizado em sala de aula;
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ŬͿ^ĂďĞƌĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌĞƉƌŽďůĞŵĂƟǌĂƌĂƐĐŽƌƌĞŶƚĞƐƚĞſƌŝĐŽͲŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
ĚŽƉŽŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂĚĂŚŝƐƚſƌŝĂĚĂŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂĮĂ͕ǀŝƐĂŶĚŽĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂŚŝƐƚŽƌŝĐŝĚĂĚĞĚĂ
ƉƌŽĚƵĕĆŽĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞĚĞƐĞƵƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĞŶĂƌƌĂƟǀĂƐ͖
ůͿ ƐƟŵƵůĂƌ Ă ƌĞŇĞǆĆŽ ƐŽďƌĞ Ă ĐƵůƚƵƌĂ ƉŽůşƟĐĂ͕ ƌĞůĂĕƁĞƐ ĚĞ ƉŽĚĞƌ Ğ ĂƐ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐŝŶĚŝǀşĚƵŽƐ͕ŐƌƵƉŽƐĞŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐƐŽĐŝĂŝƐĂŽůŽŶŐŽĚĂ
história;
ŵͿŶĂůŝƐĂƌĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐĚĂƐƌĞůĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽĂŽ
longo da história, reconhecendo os impactos da tecnologia nas transformações dos
processos de trabalho, e estabelecer relações entre trabalho e cidadania;
n) Reconhecer o papel dos vários sujeitos históricos, percebendo e interpretando as relações/tensões entre suas ações e as determinações que as orientam no
processo histórico;
,/>/^
ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ Ă ŚŝƐƚſƌŝĂ ĐŽŵŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĐŽŶơŶƵŽ Ğ ĚŝŶąŵŝĐŽ͕ Ğŵ ƐƵĂ
ŵƵůƟƉůŝĐŝĚĂĚĞĚĞƚĞŵƉŽƌĂůŝĚĂĚĞƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐƉƌſƉƌŝĂƐ͕ĐŽŵŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽĞĚĞŝŶƐĞƌĕĆŽ
dos sujeitos na História no passado e no presente;
ŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂƌŽƐĂƚŽƌĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞƉŽůşƟĐŽƐŶŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƐƉĂĕŽƐƐŽĐŝŽculturais, enquanto sujeito da história no presente e no passado, por meios das muĚĂŶĕĂƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞƐĞƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂƐ͖
Reconhecer e trabalhar com as diferentes fontes históricas e linguagens
ĐŽŵŽĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĚĞĂƉŽŝŽĞƐƵƉŽƌƚĞƉĂƌĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĞŶƐŝŶŽͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽŶŽĐŽƟdiano de sala de aula;
/ĚĞŶƟĮĐĂƌ Ğ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ ĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐ ŵŝĚŝĄƟĐĂƐ Ğ Ă ĞŵĞƌŐġŶcia das novas tecnologias da informação e da comunicação, como uma ferramenta de
ĂƉŽŝŽĚŝĚĄƟĐŽ͕ĚĞŝŶƚĞƌĂĕĆŽĞĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽŵŝĚŝĄƟĐĂŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů͘
ŽŶŚĞĐĞƌĞƵƟůŝǌĂƌƌĞĐƵƌƐŽƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵşĚŝĂƐĞŵĞŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ;ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ĮůŵĞƐ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚĄƌŝŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐͿ͕ǀĂůŽƌŝzando-as como um recurso indispensável para o diálogo com os alunos em sua historicidade.
Situar a História e seus paradigmas para além da periodização tradicioŶĂů Ͳ ĚĞŶƚƌŽ ĚĂƐ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ƚĞŵƉŽƌĂŝƐ ;,ŝƐƚſƌŝĂ ĂŶƟŐĂ͕ ŵĞĚŝĞǀĂů͕ ŵŽĚĞƌŶĂ Ğ ŽŶtemporânea) e espaciais (História da África, Oriente, Europa, América e do Brasil) para
ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌ Ğ ĞŶƐŝŶĂƌ Ă ,ŝƐƚſƌŝĂ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ƚĞŵĂƐ͗ ƚĞŵĂƐ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂŝƐ ŽƵ ŐĞƌĂĚŽƌĞƐ͕
como uma nova forma dos estudos históricos;
Reconhecer a importância da preservação da memória individual e coůĞƟǀĂĐŽŵŽƌĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚĞƐ͕ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐǀŝǀŝĚĂƐŶŽƉĂƐƐĂĚŽĞĚŝƌĞŝƚŽă
ĐŝĚĂĚĂŶŝĂ͕ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶĚŽĚĂŵĞŵſƌŝĂŽĮĐŝĂůĚĞĐĂŵĂĚĂƐƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚĂƐĞŵĚŝǀĞƌƐĂƐƐŽciedades historicamente situadas;
ĞƐƚĂĐĂƌŽƐƌŝƚŵŽƐĐŽƟĚŝĂŶŽƐĚĂǀŝĚĂĞŽĐŽŵƉůĞǆŽŵŽĚŽĚĞǀŝǀĞƌĞƚƌĂbalhar dos homens e mulheres, nos vários espaços no decurso da História das sociedades ao longo do tempo;
/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞĞƐƚƵĚĂƌĂƐĚŝŶąŵŝĐĂƐĚĂǀŝĚĂƐŽĐŝĂůƉŽƌŵĞŝŽĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
formas, relações e as condições de trabalho e da vida ao longo da história, problemaƟǌĂŶĚŽĂƐĂĕƁĞƐĚŽƐŚŽŵĞŶƐĞŵƵůŚĞƌĞƐͲƋƵĞŵƉƌŽĚƵǌ͍ŽŵŽƐĞƉƌŽĚƵǌĞƉĂƌĂƋƵĞ
se produz?
Reconhecer e valorizar o patrimônio cultural material e imaterial das soĐŝĞĚĂĚĞƐĂŶƟŐĂƐƉĂƌĂĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽƐĂďĞƌŚŝƐƚſƌŝĐŽ͖
ZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽƉŽůşƟĐĂŝŶƐƟƚƵcional e informal das sociedades ao longo da história;
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ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĞĐŽŵƉĂƌĂƌĂƐƉƌĄƟĐĂƐĞƐĐƌĂǀŝƐƚĂƐ͕ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞƐĐƌĂǀŝƐƚĂƐ͕
agenciadores e comércio de escravos, formas de acumulação e relações de dominação
ŶĂĂŶƟŐƵŝĚĂĚĞĞŶŽƐƚĞŵƉŽƐŵŽĚĞƌŶŽƐ͖
/ĚĞŶƟĮĐĂƌŵĂƚĞƌŝĂŝƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŵŽďƐĞƌǀĂƌĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ
ĚĂƐ ĐŝǀŝůŝǌĂĕƁĞƐ ĂŶƟŐĂƐ ƋƵĂŶƚŽ ă ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ǀŝĚĂ ŵĂƚĞƌŝĂů Ğ ĐƵůƚƵƌĂů͕ ƌĞůĞǀĂŶĚŽ
questões centrais como o surgimento e formação do Estado e as formas de sociedade
e de religiosidade.
/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞĞƐƚƵĚĂƌĂ/ĚĂĚĞDĠĚŝĂĂƉĂƌƟƌĚĞƐƵĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĚĞƉŽĚĞƌ͕Ž
ƉĂƉĞůĚĂƐƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐŵĞĚŝĞǀĂŝƐ͕ĂƐƉƌĄƟĐĂƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐĞƐŽĐŝĂŝƐ͕ŽƌĞŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽ
urbano e as experiências religiosas;
Compreender as tradições, comportamentos, incredulidade, perseguiĕƁĞƐ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐ͕ƉƌĄƟĐĂƐ͕ĐŽŶŇŝƚŽƐ͕ƚĞŶƐƁĞƐ͕ƌĞĨŽƌŵĂƐĞĐŽŶƚƌĂƌĞĨŽƌŵĂƐƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ
na Idade Média, Tempos Modernos e Contemporâneas;
WƌŽďůĞŵĂƟǌĂƌ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚŽƐ ƐƚĂĚŽƐ ŶĂĐŝŽŶĂŝƐ ĂƐ ƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂƐĞĚĞƐĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĂŽZĞŶĂƐĐŝŵĞŶƚŽĐƵůƚƵƌĂů͕ƵƌďĂŶŽĞ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐƵĂƐŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐĐŽŵĂĞǆƉĂŶƐĆŽŵĂƌşƟŵŽͲĐŽŵĞƌĐŝĂůĚŽƐƐĠĐƵůŽƐysĞys/͘
Destacar aspectos das sociedades pré-colombianas da América, caracterizando as diferenças socioculturais e materiais destas civilizações no momento do
contato América-Europa.
Analisar as relações entre os processos da Revolução Industrial Inglesa e
da Revolução Francesa e seu impacto sobre os empreendimentos coloniais europeus
na América, África e Ásia.
/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌŽƐŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐŝŵƉĞƌŝĂůŝƐƚĂƐ͕ƚŽƚĂůŝƚĄƌŝĂƐĞĂŶƟƐƐĞŵŝƟƐŵŽĐŽŵŽƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĚĞƉƌŽũĞƚŽƐĞƉƌĄƟĐĂĚĞƉŽĚĞƌ͕ƋƵĞĨĂǌĚŽƵƐŽĚŽƚĞƌƌŽƌ
ŝŶƐƟƚƵşĚŽƵŵŵĞĐĂŶŝƐŵŽƉĂƌĂĚŽŵŝŶĂƌĞƐƵďũƵŐĂƌĂƉŽƉƵůĂĕĆŽŶŽąŵďŝƚŽůŽĐĂů͕ŶĂĐŝŽnal e de toda humanidade em diferentes momentos da história;
Estabelecer relações das sociedades muçulmanas árabes com fundaŵĞŶƚĂĕƁĞƐƉŽůşƟĐĂƐĞƉƌĄƟĐĂƐƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ͕ƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶĂƐƚƌĂĚŝĕƁĞƐĐƵůƚƵƌĂŝƐĚĞĐĂĚĂƉĂşƐ͖
Diferenciar as singularidades do socialismo, do comunismo, do anarquismo e seus desdobramentos nos Estados nacionais liberais;
ĞƐƚĂĐĂƌ ŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĚĞ ƵŶŝĮĐĂĕĆŽ ĚŽ ŵƵŶĚŽ ƚĞŶĚŽ ĐŽŵŽ ƉŝůĂƌĞƐ Ž
ŵĞƌĐĂĚŽŵƵŶĚŝĂů͕ĚĞŶƚƌŽĚĂůſŐŝĐĂĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĂĞŵǀŝƐƚĂƐĚŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐĞƵƌŽƉĞƵƐ͕ƉƌĄƟĐĂƐŵĞƌĐĂŶƟƐ͕ŝŵƉĞƌŝĂůŝƐƚĂƐĞĞǆƉĂŶƐĆŽĐŽůŽŶŝĂů͖
ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂŝŶŇƵġŶĐŝĂĚĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĞŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐƉŽůşƟĐŽͲƐŽĐŝĂŝƐ
ĞƵƌŽƉĞƵƐ ƐŽďƌĞ Ž ĞƐƉĂĕŽ ĐŽůŽŶŝĂů ĂŵĞƌŝĐĂŶŽ͕ ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽ ƚƌĂĕŽƐ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƉĞůŽ
desenho das sociedades que se formaram desde o século XIX até os tempos atuais.
ZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĞĂŶĂůŝƐĂƌĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽĞŶĐŽŶtro entre os europeus e as diferentes civilizações da Ásia, África e América.
/ĚĞŶƟĮĐĂƌŽƐŐƌĂŶĚĞƐŝŵƉĠƌŝŽƐŐůŽďĂŝƐ͕ĂŚĞŐĞŵŽŶŝĂĚŽƐhŶŽĐĞŶĄƌŝŽ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕ŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞŐƵĞƌƌĂĞƉĂǌ͕ĞĂƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐŶŽĐĞŶĄƌŝŽƉŽůşƟĐŽŝŶƚĞƌnacional contemporânea;
ĞŵŽŶƐƚƌĂƌĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĞĞƐƚƵĚŽƐƐŽďƌĞĂŚŝƐƚſƌŝĂĚĂĨƌŝĐĂ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐĚŽĐŽŶƟŶĞŶƚĞĞŵƐƵĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂ͕ƐŽĐŝĂů͕
religiosa e cultural;
Compreender o contexto das revoluções burguesas, guerra fria, as guerras mundiais, as revoluções socialistas e os fascismos no processo da formação do munĚŽĂƚƵĂůĞŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐŶĂƉŽůşƟĐĂďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͘
Destacar o contexto dos movimentos sociais, as revoluções e os procesƐŽƐĚĞŝŶĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂƐŶŽĐŽŶũƵŶƚŽĚŽƐƉĂşƐĞƐůĂƟŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶŽƐ͖
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ĞƐƚĂĐĂƌŽĨĞŶƀŵĞŶŽĚĂƉŽůşƟĐĂƉŽƉƵůŝƐƚĂ͕ĂƐĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐĚĂƐŝƚĂĚƵras, os movimentos de resistência e de Direitos humanos no Brasil e no conjunto dos
ƉĂşƐĞƐĚĂŵĠƌŝĐĂ>ĂƟŶĂ͖
/ĚĞŶƟĮĐĂƌĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽĞŽƐŵŽĚŽƐĚĞǀŝĚĂĚŽƐĐĂŵƉĞƐŝŶŽƐĞ
ĂƐƉƌĄƟĐĂƐĚĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĚĞƐƵďƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƌĞĂƌƟĐƵůĂĚŽŶŽŶŽǀŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐ
migratórios, mecanização agrícola e aumento da pobreza;
ŽŶĐĞďĞƌ Ž ƉƌŽĐĞƐƐŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ĐŽŵŽ ĂĕĆŽ ĐŽůĞƟǀĂ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƐƵũĞŝtos reconhecendo os movimentos sociais rurais e urbanos como formas de resistência
ƉŽůşƟĐĂ͕ĞĐŽŶƀŵŝĐĂĞĐƵůƚƵƌĂůĂŽŵŽĚŽĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĂĞŵƐƵĂƐǀĄƌŝĂƐĨĂƐĞƐ͖
Reconhecer as formas atuais das sociedades como resultado das lutas
ƉĞůŽƉŽĚĞƌĞŶƚƌĞĂƐŶĂĕƁĞƐ͕ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽƋƵĞĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐĠ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞŝŶƚĞƌĂĕƁĞƐĞĐŽŶŇŝƚŽƐĚĞĐĂƌĄƚĞƌĞĐŽŶƀŵŝĐŽ͕ƉŽůşƟĐŽĞĐƵůƚƵƌĂů͖
/ĚĞŶƟĮĐĂƌŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐŐůŽďĂŝƐ͕ŇƵǆŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ŚĞŐĞŵŽŶŝĂĐƵůƚƵƌĂů͕
desigualdades econômicas e sociais;
ZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĞǀĂůŽƌŝǌĂƌĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƉŽůşƟĐĂĚĞƉĞƐƐŽĂƐ
e movimentos populares urbanos e rurais na História brasileira;
/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌŽƐŇƵǆŽƐŵŝŐƌĂƚſƌŝŽƐŶŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕
os processos de ocupação, uso e apropriação do espaço urbano e rural;
/ĚĞŶƟĮĐĂƌŽƐŵŽĚŽƐĚĞƉƌŽĚƵĕĆŽƉĂƌĂĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĞǆƚĞƌŶŽĞŝŶƚĞƌŶŽ͕
dinâmica do mercado interno e as formas de trabalho no interior do espaço colonial
brasileiro;
Reconhecer e valorizar a contribuição dos africanos nas sociedades coloŶŝĂŝƐ͕ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽĂƐĐƵůƚƵƌĂƐ͕ƉƌĄƟĐĂƐƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ͕ƚƌĂũĞƚſƌŝĂƐĚĞǀŝĚĂ͕ƌĞůĂĕƁĞƐĚĞĚĞƉĞŶĚġŶcia e subordinação, lutas e resistências antes e depois da escravidão na sociedade brasileira;
Conhecer os conteúdos e princípios das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008,
ƉĂƌĂŽĞƐƚƵĚŽĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŚŝƐƚſƌŝĂƐŶĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂŵƵůƟĐƵůƚƵƌĂůĚĂƐƉŽƉƵůĂĕƁĞƐŝŶĚşgenas, africanas e seus descendentes no Brasil.
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XII. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – SOCIOLOGIA
1. PERFIL
O professor de sociologia deve reconhecer que a disciplina não envolve
apenas o domínio da discussão sociológica contemporânea ou clássica, mas também, o
cuidado e o respeito pelos conhecimentos e vivência dos alunos. Mais do que ser capaz
ĚĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌĐŽŵŽƐũŽǀĞŶƐŽƐĚĞďĂƚĞƐŵĂŝƐĂƚƵĂŝƐĞƐŽĮƐƟĐĂĚŽƐĞŵ^ŽĐŝŽůŽŐŝĂ͕Ž
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professor deve exercitar junto aos jovens a sensibilidade sociológica para a sua realidade mais próxima e para questões mais amplas da atualidade, por meio da discussão
ĚĞƚĞŵĂƐĐŽŶƐĂŐƌĂĚŽƐĚĂƐĐŝġŶĐŝĂƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ŽĨĞƌĞĐĞŶĚŽŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞĚĞƌĞŇĞǆĆŽͲĂĕĆŽ
para transformação de suas vivências.
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
KDWdE/^
ĂͿŽŶƚƌŝďƵŝƌƉĂƌĂŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂĚŝƐƟŶĕĆŽĞŶƚƌĞŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞƐĞŶƐŽĐŽŵƵŵĞŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽ͕ĞĞǆƉůŝĐŝƚĂƌĂĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞĚĂƚĂƌĞĨĂĚŽ
ƐŽĐŝſůŽŐŽĞŶƋƵĂŶƚŽĐŝĞŶƟƐƚĂƐŽĐŝĂů͘
,/>/^
Ă͘ϭͿZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐŽĐŝŽůſŐŝĐŽ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĞĞǆƉůŝĐĂƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕
ƐĞŐƵŶĚŽĐƌŝƚĠƌŝŽƐŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽƐŽďũĞƟǀŽƐ͕ĞƐĐůĂƌĞĐĞŶĚŽĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞƐĞŶƐŽĐŽŵƵŵĞĐŝġŶĐŝĂ͕ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂĚŝƐƟŶĕĆŽĞŶƚƌĞĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐŽƌƌĞŶƚĞƐƐŽĐŝŽůſŐŝĐĂƐĞ
a compreensão do processo de nascimento e desenvolvimento da Sociologia.
KDWdE/^
ďͿ ŶƚĞŶĚĞƌ ƋƵĞ Ž ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ƐŽĐŝŽůſŐŝĐŽ Ġ ƉƌŽĚƵǌŝĚŽ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ
uma postura diante dos fatos sociais, marcada pelo estranhamento e desnaturalização,
ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽƋƵĞŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐƐŽĐŝĂŝƐŝŶŇƵĞŶĐŝĂŵĞƐĆŽŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽƐƉĞůŽĐŽŶƚĞǆƚŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽ͕ƉŽůşƟĐŽ͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽĞĐƵůƚƵƌĂů͘
,/>/^
ď͘ϭͿ&ĂǌĞƌƵƐŽĚŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽĂŶƚƌŽƉŽůſŐŝĐŽĚŽĞƐƚƌĂŶŚĂŵĞŶƚŽĐŽŵŽƉŽƐƚƵƌĂŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƋƵĞŽƌŝĞŶƚĂĂƉƌĄƟĐĂĐŝĞŶơĮĐĂ͕ĞĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĞŶƚĞŶĚĞƌĞĞǆƉůŝcar as razões de determinados fenômenos sociais, manter um certo distanciamento em
ƌĞůĂĕĆŽăƌĞĂůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂůƉĂƌĂĐŽŵƉƌĞĞŶĚġͲůĂ͕ƋƵĞƐƟŽŶĂŶĚŽͲĂĞĐŽŶƐƚƌƵŝŶĚŽĂƟƚƵĚĞƐ
diante dos fatos.
ď͘ϮͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂĚĞƐŶĂƚƵƌĂůŝǌĂĕĆŽĐŽŵŽĂĂƟƚƵĚĞĚĞŶĆŽƚŽŵĂƌĐŽŵŽ
naturais os acontecimentos, as explicações existentes a respeito da vida em sociedade,
recusando os argumentos que “naturalizam” as ações e relações sociais.
KDWdE/^
ĐͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌƋƵĞŽĞŶƐŝŶŽĚĂ^ŽĐŝŽůŽŐŝĂĚĞǀĞƚĞƌĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞsenvolver no aluno um olhar sociológico ou uma sensibilidade sociológica que lhe permita entender o seu lugar na sociedade e situar-se nela.
,/>/^
Đ͘ϭͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐŽĐŝĂůďĄƐŝĐŽŶĂǀŝĚĂĚŽƐĞƌŚƵŵĂŶŽʹŽƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ƐŽĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ ʹ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶĚŽ ƐƵĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͕ Ă ŵĂŶĞŝƌĂ ƉĞůĂ ƋƵĂů ŽƐ
indivíduos interagem uns em relação aos outros e convivem em diferentes grupos e
espaços de sociabilidade, de maneira a expressar as formas de interiorização das normas, regras, valores, crenças, saberes e modos de pensar que fazem parte da herança
cultural de um grupo social humano.
Đ͘ϮͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĐŽŵŽƐĞĚĄĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽƐŽĐŝĂůĚĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞ͕ĞǆƉůŝĐŝtando seu caráter processual e relacional, considerando que é na relação com o outro,
marcada pela diferença, que o indivíduo expressa o seu pertencimento a determinado
ŐƌƵƉŽƐŽĐŝĂů͘^ĂďĞƌƋƵĞĞƐƐĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽŝĚĞŶƟƚĄƌŝĂƐĞĚĄƉŽƌŵĞŝŽĚŝǀĞƌƐŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ƐŝŵďſůŝĐŽƐƋƵĞĂũƵĚĂŵŽŝŶĚŝǀşĚƵŽĂĐŽŶƐƚƌƵŝƌŝĚĞŶƟĚĂĚĞƐƉĂƌĂƐŝĞƉĂƌĂŽŽƵƚƌŽ͘
KDWdE/^
d) Dominar os conhecimentos procedentes das Ciências Sociais necessários para levar aos alunos a compreender as dinâmicas relação e interação sociais e
construir explicações a respeito da sociedade e de suas transformações.
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,/>/^
d.1) Apreender a ideia de cultura de um ponto de vista antropológico e
ŝĚĞŶƟĮĐĂƌƐƵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͘
d.2) Reconhecer que a unidade entre todos os seres humanos é o fato de
que o homem é um ser cultural, entendendo o papel da cultura na vida dos homens,
considerando que a humanidade só existe na diferença.
Ě͘ϯͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌŽƋƵĞƵŶĞĞŽƋƵĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŽƐƐĞƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐ͕ƋƵĂůĠĂ
ƌĞůĂĕĆŽĚŽŚŽŵĞŵĐŽŵƐĞƵƐŝŶƐƟŶƚŽƐĞŽƋƵĞŽƐĞƉĂƌĂĚŽƐŽƵƚƌŽƐĂŶŝŵĂŝƐ͕ĞƐĐůĂƌĞĐĞŶĚŽŽƋƵĞĠĞƚŶŽĐĞŶƚƌŝƐŵŽ͕ƌĞůĂƟǀŝƐŵŽĐƵůƚƵƌĂů͕ĚĞƚĞƌŵŝŶŝƐŵŽďŝŽůſŐŝĐŽĞĚĞƚĞƌŵŝŶŝƐŵŽŐĞŽŐƌĄĮĐŽĞƐĞƵƐůŝŵŝƚĞƐĞƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞŶƚƌĞ
os homens.
KDWdE/^
e) Compreender que o ensino das Ciências Sociais deve perceber a sociedade brasileira no contexto internacional, bem como a diversidade e as diferenças
ƋƵĞĂĐŽŶƐƟƚƵĞŵ͘
,/>/^
e.1) Reconhecer a existência da desigualdade social, apontando as diferenças que contribuem para situar indivíduos e grupos em posições hierárquicas na
estrutura social, considerando então que fatores como: idade, sexo, ocupação, renda e
cor da pele contribuem para potencializar as desigualdades.
Ğ͘ϮͿ ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ ĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞ ĂƐ ŶŽĕƁĞƐ ĚĞ ƌĂĕĂ Ğ ĞƚŶŝĂ͕ ƐĂďĞŶĚŽ ĂƐ
ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞŽƐƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŽƐĐŝĞŶơĮĐŽƐĞĂƐŝŵƉůŝĐĂĕƁĞƐŝĚĞŽůſŐŝĐĂƐƋƵĞŽƵƐŽĚĞƵŵĂ
ŽƵŽƵƚƌĂŶŽĕĆŽĂĚƋƵŝƌĞŶĂƐƉƌĄƟĐĂƐƐŽĐŝĂŝƐ͘
e.3) Conhecer as diferentes abordagens sociológicas acerca dos conceiƚŽƐĚĞĐůĂƐƐĞƐŽĐŝĂůĞĞƐƚƌĂƟĮĐĂĕĆŽƐŽĐŝĂů͕ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽŽƐůŝŵŝƚĞƐĞĂĚĞƋƵĂĕƁĞƐĚŽ
uso e aplicação de cada abordagem.
KDWdE/^
ĨͿ ^Ğƌ ĐĂƉĂǌ ĚĞ͕ ĂŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ ĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ͕ ŽďƐĞƌǀĂƌ Ž
ĂůƵŶŽ͕ŽĐŽŶƚĞǆƚŽƐŽĐŝĂůĞŽĐƵƌƌşĐƵůŽŽĮĐŝĂůĚĞĨŽƌŵĂĂƉƌŽŵŽǀĞƌǀŝǀġŶĐŝĂƐĞĞǆƉĞƌŝġŶcias no desenvolvimento e apreensão do saber das ciências sociais.
,/>/^
Ĩ͘ϭͿhƟůŝǌĂƌĂƐŽĐŝŽůŽŐŝĂĐŽŵŽƚĠĐŶŝĐĂƐŽĐŝĂůĐĂƉĂǌĚĞƐǀĞůĂƌĂƐŶƵĂŶĐĞƐ
da realidade social, indicando as diferenças que o senso comum vivenciado pelo aluno
esconde ou negligencia.
f.2) Perceber os alunos como sujeitos, entendendo que estes podem contribuir para o diálogo em sala de aula, principalmente ao tratar os problemas sociais
da atualidade
KDWdE/^
g) Promover e valorizar a capacidade de elaboração de um conhecimenƚŽĐƌşƟĐŽĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ŝŶĐĞŶƟǀĂŶĚŽĂĂƵƚŽŶŽŵŝĂŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͘
,/>/^
g.1) Explicar as transformações no processo e na organização do trabalho
ĞƐƵĂƐŝŵƉůŝĐĂĕƁĞƐŶŽĞŵƉƌĞŐŽĞĚĞƐĞŵƉƌĞŐŽŶĂĂƚƵĂůŝĚĂĚĞ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽŽƉĞƌĮůĚĂƐ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐƐŽĐŝĂŝƐŵĂŝƐĂƟŶŐŝĚĂƐƉĞůŽĚĞƐĞŵƉƌĞŐŽŶŽƌĂƐŝů͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚŽ
jovem no mercado de trabalho brasileiro.
Ő͘ϮͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂĚĂǀŝŽůġŶĐŝĂŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ƌĞĐŽŶŚĞĐĞŶĚŽĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƐĚĞǀŝŽůġŶĐŝĂ͗ƐŝŵďſůŝĐĂ͕İƐŝĐĂĞƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ͘
Ő͘ϯͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽĂǀŝŽůġŶĐŝĂĚŽŵĠƐƟĐĂ͕
sexual e escolar são exercidas.
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Ő͘ϰͿ ƐƚĂďĞůĞĐĞƌ ƵŵĂ ƌĞŇĞǆĆŽ ĐƌşƟĐĂ ƋƵĂŶƚŽ ĂŽ ƉĂƉĞů ĚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕
gestores e alunos na produção e reprodução da violência.
KDWdE/^
h) Reconhecer a importância da formalização dos direitos de cidadania,
ĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐŽďƌĞŽƉĂƉĞůĚŽĐŝĚĂĚĆŽĞĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƉŽůşƟĐĂ͕ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ
ĨŽƌŵĂƐĚĞƌĞŇĞǆĆŽĞĚĞďĂƚĞƋƵĞĐĂƉĂĐŝƚĞŵŽĂůƵŶŽĂĞǆĞƌĐĞƌĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐĞƵƐ
direitos e deveres.
,/>/^
Ś͘ϭͿŶĂůŝƐĂƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂĐŝĚĂĚĂŶŝĂŶŽƌĂsil ao longo da sua história.
Ś͘ϮͿŽƋƵĞƐĆŽĚŝƌĞŝƚŽƐĐŝǀŝƐ͕ƉŽůşƟĐŽƐ͕ƐŽĐŝĂŝƐĞŚƵŵĂŶŽƐ͕ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŶĚŽ͕ĚĞƐƐĂĨŽƌŵĂ͕ĂƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽďƌĂƐŝůĞŝƌŽĞĂĐŽŶquista destes direitos no país.
h.3) Conhecer e estudar as principais Leis que permitem o exercício da
ĐŝĚĂĚĂŶŝĂŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĂĂŵƉůŝĂĕĆŽĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĂŐƌƵƉŽƐƐŽĐŝĂŝƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͕ĐŽŵŽŵƵůŚĞƌĞƐ͕ŝŶĚşŐĞŶĂƐĞŶĞŐƌŽƐ͘
Ś͘ϰͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐ͕ŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƟƚƵƟǀŽƐĞĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚŽƐƚĂĚŽ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĂƐĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŐŽǀĞƌŶŽŶŽƐƚĂĚŽ
moderno.
Ś͘ϱͿ ŶĂůŝƐĂƌ Ă ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ƉŽůşƟĐĂ ĚŽ ƐƚĂĚŽ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ ĐŽŵ Ă ĚŝǀŝƐĆŽ
ĚŽƐWŽĚĞƌĞƐ;>ĞŐŝƐůĂƟǀŽ͕ǆĞĐƵƟǀŽĞ:ƵĚŝĐŝĄƌŝŽͿĞŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽƐƵĂŶĂƚƵƌĞǌĂĞĨƵŶĕƁĞƐ͘
h.6) Demonstrar noções claras sobre o funcionamento das eleições no
ƌĂƐŝů͕ĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽƐƉĂƌƟĚŽƐ͕ĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚŽǀŽƚŽĞŽƉĂƉĞůĚŽĞůĞŝƚŽƌŶŽƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽ͘
KDWdE/^
i) Dominar as teorias clássicas e contemporâneas das ciências sociais, das
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐĐŝĞŶơĮĐĂƐĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĞĚĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞĞŶƐŝŶĄͲůĂƐ͕ĂĚĞƋƵĂŶĚŽͲĂƐă
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĐŽŐŶŝƟǀĂĞăǀŝǀġŶĐŝĂĚŽƐĂůƵŶŽƐ͘
,/>/^
ŝ͘ϭͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂƐƌĞŇĞǆƁĞƐĚĞŵŝůĞƵƌŬŚĞŝŵ͕ŽĐŽŶĐĞŝƚŽ
de coesão social, solidariedade e divisão social do trabalho.
ŝ͘ϮͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂƐƌĞŇĞǆƁĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶĂŽďƌĂĚĞ<ĂƌůDĂƌǆ͕Ž
conceito de divisão do trabalho.
ŝ͘ϯͿŝƐĐƵƟƌŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐĂĐƵŵƵůĂĕĆŽƉƌŝŵŝƟǀĂ͕ĨĞƟĐŚŝƐŵŽĚĂŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂ
e a alienação no processo de produção capitalista.
ŝ͘ϰͿŶƚĞŶĚĞƌ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂƐƌĞŇĞǆƁĞƐĚĞDĂǆtĞďĞƌ͕ĂƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂĠƟĐĂ
protestante e a construção do capitalismo.
KDWdE/^
k) Ter o domínio do conhecimento teórico e metodológico necessário
ƉĂƌĂĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞƵŵƉƌŽũĞƚŽĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ĂĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƉƌŽďůĞŵĂĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ
e o levantamento e análise de dados.
,/>/^
Ŭ͘ϭͿ^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞƵƟůŝǌĂƌĚĂƉĞĚĂŐŽŐŝĂĚĞƉƌŽũĞƚŽƐƉĂƌĂŽƚƌĂďĂůŚŽĐŽmum com as demais disciplinas;
Ŭ͘ϮͿ&ĂǌĞƌƵƐŽĚĂƉĞƐƋƵŝƐĂĚĞŽƉŝŶŝĆŽŶĂĞƐĐŽůĂĐŽŵŽĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĚŝĚĄƟca de apoio ao aprendizado da sociologia, contribuindo para que o aluno possa opinar
e ser protagonista no seu processo educacional.
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XIII. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – FILOSOFIA
1. PERFIL
ŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌĚĞĮůŽƐŽĮĂĞǆŝŐĞͲƐĞƋƵĞĚŽŵŝŶĞŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƚĞŵĂƐĚŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĞƌşŽĚŽƐĚĂŚŝƐƚſƌŝĂĚĂ&ŝůŽƐŽĮĂĞƋƵĞ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞƐƐĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ƐĞũĂĐĂƉĂǌ
ĚĞŝŶƚƌŽĚƵǌŝƌŽƐũŽǀĞŶƐŶĂƌĞŇĞǆĆŽĮůŽƐſĮĐĂ͕ĞŵƉƌĞŐĂŶĚŽŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐĚĞĞŶƐŝŶŽĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚŝĚĄƟĐĂƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂƐƉĂƌĂƚŽƌŶĂƌĞƐƐĞƐĂďĞƌĂĐĞƐƐşǀĞůĂŽĞƐƚƵĚĂŶƚĞĚŽĞŶƐŝŶŽ
médio. Com base no legado da tradição, expresso no contato com autores, ao professor
ĚĞ&ŝůŽƐŽĮĂĐŽŵƉĞƚĞƉƌŽŵŽǀĞƌŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƵŵƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽĐƌşƟĐŽĞĐŽĞƌĞŶƚĞ͕ ƋƵĞƌ ĚŝǌĞƌ͕ ůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ Ğ ĂƌŐƵŵĞŶƚĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽ͘ ŵ ƐƵĂ
atuação docente espera-se que associe, sempre que possível, o domínio do conhecimenƚŽĞƐƉĞĐşĮĐŽĚĂĄƌĞĂĐŽŵŽƐƚĞŵĂƐĞƋƵĞƐƚƁĞƐƋƵĞĚĞƐĂĮĂŵŽŚŽŵĞŵŶĂĂƚƵĂůŝĚĂĚĞ͘
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
KDWdE/^
ĂͿĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƋƵĞƐƟŽŶĂŵĞŶƚŽĞĐƌşƟĐĂĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐĐĞƌƚĞǌĂƐĚŽƐĞŶƐŽĐŽŵƵŵ͕ĚŝƐƟŶŐƵŝŶĚŽͲŽĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĐŝĞŶơĮĐŽĞĚĂƌĞŇĞǆĆŽĮůŽƐſĮĐĂ͘
,/>/^
Ă͘ϭͿƐƚĂďĞůĞĐĞƌĂĚŝƐƟŶĕĆŽĞŶƚƌĞŽ͞ĮůŽƐŽĨĂƌ͟ĞƐƉŽŶƚąŶĞŽ͕ƉƌſƉƌŝŽĚŽ
ƐĞŶƐŽĐŽŵƵŵ͕ĞŽĮůŽƐŽĨĂƌƉƌŽƉƌŝĂŵĞŶƚĞĚŝƚŽ͕ơƉŝĐŽĚŽƐĮůſƐŽĨŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ͘
Ă͘ϮͿ ŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌƐĞŶƐŽ ĐŽŵƵŵ ĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĐŝĞŶơĮĐŽ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽ
ĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĞĐĂĚĂĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞŵƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĄƌĞĂƐĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͘
Ă͘ϯͿĞƐĐŽďƌŝƌŶŽǀĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂĕƁĞƐƐŽďƌĞŽŵƵŶĚŽĞĂƐĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐŚƵmanas, indo além das ideias e valores estabelecidos.
KDWdE/^
b) Formular raciocínios com coerência, desenvolvendo a capacidade de
organização ou estruturação lógica do pensamento.
,/>/^
b.1) Adquirir noções básicas sobre Lógica e aplicá-las na formulação de
raciocínios coerente, relacionando premissas e conclusões.
b.2) Exercitar a organização lógica do pensamento por meio da leitura de
ƚĞǆƚŽƐĮůŽƐſĮĐŽƐ͕ƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽĂƉƌĞĞŶĚĞƌƐƵĂůſŐŝĐĂŝŶƚĞƌŶĂŽƵĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƌĂĐŝŽĐşŶŝŽ͘
b.3) Redigir textos que demonstrem capacidade de organização lógica
das ideias.
KDWdE/^
c) Aprimorar a capacidade de argumentação por meio da defesa fundaŵĞŶƚĂĚĂĚĞƉŽŶƚŽƐĚĞǀŝƐƚĂ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞƌĂǌƁĞƐŽƵũƵƐƟĮĐĂƟǀĂƐ͘
,/>/^
c.1) Compreender a relação da arte com o contexto cultural em que é
produzida.
Đ͘ϮͿŝƐĐƵƟƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐĞŶƟĚŽƐĚĂĂƌƚĞŶĂĐƵůƚƵƌĂKĐŝdental.
KDWdE/^
ĚͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌŽƉĂƉĞůĚŽƐƐĞŶƟĚŽƐĞĚĂƌĂǌĆŽŶĂĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵďĂƐĞĞŵĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĕĆŽĮůŽƐſĮĐĂ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŽĚĞďĂƚĞĞŵƚŽƌŶŽ
desse tema na tradição ocidental.
,/>/^
Ě͘ϭͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞĂŶĂůŝƐĂƌŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚŽƉĞƌşŽĚŽĐůĄƐƐŝĐŽĚĂĮůŽƐŽĮĂŐƌĞga e a importância das noções de sensível e inteligível na construção do conhecimento.

265

Ě͘ϮͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĚĞŶƚƌŽĚŽƉĞŶƐĂŵĞŶƚŽŵŽĚĞƌŶŽŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶtantes do racionalismo e do empirismo.
d.3) Reconhecer os pontos comuns e diferenciar as posturas baseadas no
empirismo e no racionalismo.
KDWdE/^
ĞͿĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĐŽŵŽƐĂůƵŶŽƐĨŽƌŵĂƐĚĞĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂĐƌşƟĐĂƐŽďƌĞƚĞŵĂƐ
ƉŽůşƟĐŽƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĚĞƉŽĚĞƌĞĂƋƵĞƐƚĆŽĚĂĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞĞŶƚƌĞŽƐŚŽŵĞŶƐ͘
,/>/^
Ğ͘ϭͿŶĂůŝƐĂƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĚĞƉŽĚĞƌĞŶƚƌĞŐŽǀĞƌŶĂŶƚĞƐĞŐŽǀĞƌŶĂĚŽƐ͕ƚĞŶĚŽĐŽŵŽďĂƐĞĂƚƌĂĚŝĕĆŽĮůŽƐſĮĐĂ͘
Ğ͘ϮͿ /ĚĞŶƟĮĐĂƌ ŶŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĂƐ ĮůŽƐŽĮĂƐ ŝůƵŵŝŶŝƐƚĂƐ ĂƐ ĐƌşƟĐĂƐ ă ĚĞƐŝgualdade social.
Ğ͘ϯͿ ĞďĂƚĞƌ Ă ƋƵĞƐƚĆŽ ĚŽ ƉŽĚĞƌ ƉŽůşƟĐŽ Ğ ĚĂ ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞ ƐŽĐŝĂů ŶŽ
ŵƵŶĚŽĂƚƵĂů͕ĂƉĂƌƟƌĚĂƐƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐĮůŽƐſĮĐĂƐ͘
KDWdE/^
f) Conhecer algumas noções básicas sobre o liberalismo clássico, de
ŵŽĚŽĂĂĚƋƵŝƌŝƌƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐƚĞſƌŝĐŽƐƉĂƌĂƌĞŇĞƟƌƐŽďƌĞŽƐĞŶƟĚŽĚŽŶĞŽůŝďĞƌĂůŝƐŵŽ
hoje.
,/>/^
Ĩ͘ϭͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞƉƌŝǀĂĚĂƐŽďĂſƟĐĂ
do liberalismo clássico.
Ĩ͘ϮͿŶĂůŝƐĂƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞĂƐũƵƐƟĮĐĂƟǀĂƐůŝďĞƌĂŝƐƐŽďƌĞĂŽƌŝŐĞŵŶĂƚƵƌĂů
da propriedade privada.
f.3) Comparar o discurso do liberalismo clássico com as posturas neoliberais na atualidade.
KDWdE/^
ŐͿZĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂƌĞůĞǀąŶĐŝĂĚĂƐĐŽŶĐĞƉĕƁĞƐĠƟĐĂƐƉƌŽĚƵǌŝĚĂƐŶŽƉĞƌşŽĚŽ
ĐůĄƐƐŝĐŽĚĂĮůŽƐŽĮĂŐƌĞŐĂƉĂƌĂĂĐŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐŵŽƌĂŝƐǀŝŐĞŶƚĞƐŶĂŶŽƐƐĂ
sociedade.
,/>/^
Ő͘ϭͿ ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĂ ƌĞŇĞǆĆŽ ĠƟĐĂ ĞŵƉƌĞĞŶĚŝĚĂ ŶŽ ƉĞƌşŽĚŽ
ĐůĄƐƐŝĐŽĚĂĮůŽƐŽĮĂŐƌĞŐĂ͕ĂƐŶŽĕƁĞƐĚĞǀŝƌƚƵĚĞĞĞǆĐĞůġŶĐŝĂŵŽƌĂů͘
g.2) Compreender a oposição entre virtude e vício estabelecida pelo autor, bem como a noção de virtude como meio termo.
g.3) Comparar e estabelecer relações entre as virtudes e aquilo que hoje
denominamos valores morais.
KDWdE/^
ŚͿ ŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌ Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚŽ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ /ůƵŵŝŶŝƐƚĂ͕ ŽƵ ͞ĮůŽƐŽĮĂ
das luzes”, para a formulação do ideal da autonomia intelectual do homem e da noção
burguesa de progresso.
,/>/^
Ś͘ϭͿŶĂůŝƐĂƌ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂŚŝƐƚſƌŝĂĚĂĮůŽƐŽĮĂ͕ŽƉƌŽũĞƚŽŝůƵŵŝŶŝƐƚĂĚĂĂƵƚŽnomia da razão humana e os obstáculos ao esclarecimento dos homens.
h.2) Compreender a autonomia intelectual como tarefa da educação.
Ś͘ϯͿŽŶƐƚƌƵŝƌƵŵĂǀŝƐĆŽĐƌşƟĐĂĚĂŝĚĞŝĂďƵƌŐƵĞƐĂĚĞƵŵƉƌŽŐƌĞƐƐŽŐƵŝĂdo pela razão.
KDWdE/^
ŝͿŵƉƌĞŐĂƌĂƌĞŇĞǆĆŽĮůŽƐſĮĐĂŶĂĂŶĄůŝƐĞĚĞƚĞŵĂƐĞƉƌŽďůĞŵĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶŽĚĞďĂƚĞƉŽůşƟĐŽĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞĂ͘
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,/>/^
ŝ͘ϭͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĞƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐĞĐŽŶĐĞŝƚŽƐƋƵĞ
ƉĞƌŵĞŝĂŵĂĐŽŶĐĞƉĕĆŽĚĞĞƐƚĂĚŽĞĚĞŝĚĞŽůŽŐŝĂƋƵĞǀŝŶŐĂƌĂŵĂƉĂƌƟƌĚŽƐĠĐƵůŽy/y͘
ŝ͘ϮͿƉůŝĐĂƌŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĮůŽƐſĮĐŽŶĂĂŶĄůŝƐĞĚĂŶŽĕĆŽĚĞ͞ĂƉĂƌĞůŚŽƐ
ideológicos do Estado” (AIE).
ŝ͘ϯͿ&ŽƌŵƵůĂƌƵŵĂĂŶĄůŝƐĞĐƌşƟĐĂƐŽďƌĞĂƋƵĞƐƚĆŽĚĂĚŽŵŝŶĂĕĆŽŝĚĞŽůſŐŝĐĂ͘
KDWdE/^
ũͿ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂƌĮůŽƐŽĮĐĂŵĞŶƚĞĂƌĞŇĞǆĆŽƐŽďƌĞŽƐĚŝůĞŵĂƐĠƟĐŽƐĚĂƐŽciedade contemporânea.
,/>/^
j.1) Compreender o conceito de liberdade e sua fundamentação em teŽƌŝĂƐĮůŽƐſĮĐĂƐ͘
ũ͘ϮͿƉůŝĐĂƌŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĮůŽƐſĮĐŽŶĂĂŶĄůŝƐĞĚĂƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞůŝďĞƌĚĂde humana e responsabilidade moral.
ũ͘ϯͿWƌŽďůĞŵĂƟǌĂƌĞĂŶĂůŝƐĂƌĐƌŝƟĐĂŵĞŶƚĞĂŶŽĕĆŽĚĞůŝďĞƌĚĂĚĞĐŽŵŽĞƐcolha incondicional.
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XIV. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO ESPECIAL
1. PERFIL
O professor que atua na modalidade de Educação Especial pauta-se no
paradigma da Educação Inclusiva, fundamentada na concepção de direitos humanos
e que almeja uma escola de qualidade para todos, cujo pressuposto é de que todos
os alunos têm o direito de conviver, aprender e estar juntos, tendo respeitadas suas
ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞƉĞĐƵůŝĂƌŝĚĂĚĞƐ͘/ƐƐŽƌĞƋƵĞƌĂƚĞŶĕĆŽăĂĐĞƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ƚĂŶƚŽİƐŝĐĂĐŽŵŽĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐĞĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͕ŽƋƵĞ
inclui, também, conhecimento de adaptações curriculares ou de acesso ao currículo
para atender as necessidades dos alunos e seus diferentes modos de aprender. Guarda-se uma relação dialógica entre o professor da sala comum e o professor especializado,
ĚĞǀĞŶĚŽƐĞƌƉƌſƉƌŝŽĚĞƐƚĞƷůƟŵŽĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƉĂƌĂƚƌĂďĂůŚĂƌĐŽŵŽĂůƵŶŽĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐƌĞůĂƟǀĂƐăƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐŐĞƌĂĚĂƐƉĞůĂƐĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐƐĞŶƐŽƌŝĂŝƐ͕İƐŝĐĂ͕ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͖ŽƵƉĞůŽƐƚƌĂŶƐƚŽƌŶŽƐŐůŽďĂŝƐĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͖ŽƵƉĞůĂƐ
altas ,/>/^ͬƐƵƉĞƌĚŽƚĂĕĆŽ͘ĞǀĞŵƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ͕ƚĂŵďĠŵ͕ĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ
dos educandos e valorizadas suas potencialidades. Faz-se necessário considerar a relevância da amplitude do olhar do professor especializado em relação a seus colegas da
sala comum, à equipe escolar e à comunidade, principalmente, à família do aluno. Isto
ƌĞƋƵĞƌƚĂŶƚŽĂƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚĂƐĐŽŶơŶƵĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐƐŽĐŝĂŝƐƋƵĞƐĞŽĐŽƌƌĞŵĂŽůŽŶŐŽĚŽ
ƚĞŵƉŽ͕ƚĞŶĚŽĐŽŵŽƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĂƋƵĞƐƚĆŽĚĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ͕ƋƵĂŶƚŽăĨŽƌŵĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮca, com abrangência de métodos e técnicas que atendam adequadamente e de forma
contextualizada o aluno com necessidades educacionais especiais. Neste contexto, é
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĂĞǀŽůƵĕĆŽĚĂƐƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͕ƌĞŇĞƟĚĂƐŶĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐ
e legislação atual, principalmente no que se refere ao Brasil e ao estado de São Paulo.
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
ĂͿWĂƌƟĐŝƉĂƌĚĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂWƌŽƉŽƐƚĂWĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĂĞƐĐŽůĂ͘
b) Conhecer os aspectos históricos da relação da sociedade com a pessoa
ĐŽŵŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͕ĂĚǀŝŶĚĂƐĚĂĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ͕ĚŽƐƚƌĂŶƐƚŽƌŶŽƐŐůŽbais do desenvolvimento ou das altas ,/>/^ ou superdotação.
c) Conhecer as várias tendências de abordagem teórica da educação em
relação às pessoas que têm necessidades educacionais especiais.
ĚͿŽŶŚĞĐĞƌĂƐĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐĚŽƐƉĞƌĮƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ ĚĞ ĂůƵŶŽƐ ĐŽŵ ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ͕ ƚƌĂŶƐƚŽƌŶŽƐ ŐůŽďĂů ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ŽƵ ĂůƚĂƐ
,/>/^/superdotação, para nortear o processo de avaliação pedagógica inicial e
processual, o planejamento das intervenções e a orientação das adaptações curriculares ou de acesso ao currículo.
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ĞͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌŽĂůƵŶŽĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ͕ƚƌĂŶƐƚŽƌŶŽƐŐůŽďĂŝƐĚŽĚĞƐĞŶvolvimento ou altas ,/>/^ ou superdotação como um ser com capacidades, potencialidades, desejos, com necessidades e experiências que devem ser consideradas
ĐŽŵŽƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƌĂĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐĞƐƟŵƵůĂĚŽƌĂƐĞĚĞƐĂĮĂĚŽƌĂƐĚĞƐĞƵƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐ
de desenvolvimento e aprendizagem.
ĨͿdĞƌĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐďĄƐŝĐŽƐĚŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĮƐŝŽůſŐŝĐŽƐĞĐůşŶŝĐŽƐĚĂƐĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐ͕ĚŽƐƚƌĂŶƐƚŽƌŶŽƐŐůŽďĂŝƐĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞĚĂƐĂůƚĂƐ,/>/^ ou superdotação.
g) Conhecer e avaliar os repertórios sociais, verbais e pré-acadêmicos
do aluno, principalmente por meio do domínio de técnicas de observação e registro
ĚĞƐĞƵƐĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƐĞŵĚŝǀĞƌƐĂƐĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐƉĂƌĂĚĞĮŶŝƌĂƐ
ĂĚĂƉƚĂĕƁĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĞƉƌŽƉŽƌĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĕƁĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͘
h) Contribuir para a construção de um ambiente acessível e seguro, eliŵŝŶĂŶĚŽďĂƌƌĞŝƌĂƐĂƟƚƵĚŝŶĂŝƐ͕İƐŝĐĂƐĞĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͘
ŝͿŽŶŚĞĐĞƌĨŽƌŵĂƐƉĂƌĂĨĂǀŽƌĞĐĞƌŽƵƐŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽĚŽƐƐĞŶƟĚŽƐŶĂƉĞƌcepção e apreensão do meio e na formação de conceitos.
j) Reconhecer as necessidades educacionais de cada aluno por meio de
avaliação pedagógica.
k) Conhecer as diversas contribuições culturais, que podem facilitar a
compreensão dos alunos quanto à sua inserção no mundo social e do trabalho.
l) Conhecer e compreender os processos de aprendizagem, para desenĐĂĚĞĂƌĂƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽŐŶŝƟǀĂƐ͕ƋƵĞƉƌŽƉŝĐŝĞŵŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĂĚĞƋƵĂĚŽĞĐŽŵƉĂơvel com as potencialidades e a faixa etária do aluno.
m) Dominar os conceitos básicos e ,/>/^ básicas, de autogestão
ĞĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ƉĂƌĂĚĞƐĞŶǀŽůǀġͲůĂƐŶŽƐĂůƵŶŽƐ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂƐăƵŵĂĨƵƚƵƌĂŝŶƐĞƌĕĆŽĚŽĞĚƵcando no mercado de trabalho.
n) Ser capaz de elaborar plano de atendimento nos suportes (Atendimento Pedagógico Especializado), que inclui: intervenção pedagógica e encaminhamentos educacionais necessários; planejamento das adaptações de acesso ao curríĐƵůŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĞƉĞĐƵůŝĂƌŝĚĂĚĞƐĚŽƐĂůƵŶŽƐ͖ƉƌŽĚƵǌŝƌĞͬŽƵƐĞůĞĐŝŽŶĂƌ
ŵĂƚĞƌŝĂůĚŝĚĄƟĐŽ;ĞƐƉĞĐşĮĐŽ͕ĂĚĂƉƚĂĚŽŽƵĚĞƵƐŽĐŽŵƵŵͿ͘
o) Desenvolver ações para favorecer a autonomia e independência do
educando.
ƉͿĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ͕ƐƵďŵĞƚĞŶĚŽͲĂƐĂ
ŇĞǆŝďŝůŝǌĂĕƁĞƐ͕ƉƌŽŵŽǀĞŶĚŽĂĚĂƉƚĂĕƁĞƐĚĞĂĐĞƐƐŽĂŽĐƵƌƌşĐƵůŽ͕ĐŽŵƌĞĐƵƌƐŽƐĞƐƉĞĐşĮcos necessários aos alunos com necessidades educacionais especiais matriculados em
classes comuns.
q) Conhecer e compreender o contexto de ensino e aprendizagem de
alunos com necessidades educacionais especiais, para planejar e realizar intervenções
orientadas pelos parâmetros da educação inclusiva e das adaptações curriculares ou
de acesso ao currículo.
r) Conhecer e compreender as necessidades de adaptação curricular ou
ĚĞƵŵĐƵƌƌşĐƵůŽĨƵŶĐŝŽŶĂůƉĂƌĂĂǀŝĚĂƉƌĄƟĐĂĂƵƚƀŶŽŵĂ͘
s) Desenvolver ,/>/^ acadêmicas e funcionais, para elaborar plano de intervenção e orientar o professor da classe comum.
t) Conhecer os recursos, as formas de monitoramento e registro de
atividades desenvolvidas e do desempenho do aluno, a organização e estruturação do espaço físico da sala e escola, para o planejamento e replanejamento do
ensino.
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u) Desenvolver ,/>/^ e KDWdE/^ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ ƉĂƌĂ ŝŶƚĞƌvenções interdisciplinares.
ǀͿŽŶŚĞĐĞƌŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐƋƵĞĚĞĮŶĂŵĂĞǀŽůƵĕĆŽĚŽĂůƵŶŽĞŵƌĞůĂĕĆŽ
ao domínio dos conteúdos curriculares e elaborar os registros adequados.
x) Adquirir conhecimentos e desenvolver experiências na área para proŵŽǀĞƌĂĕƁĞƐĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞƉĂůĞƐƚƌĂƐĞŽĮĐŝŶĂƐũƵŶƚŽăĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ
escolar.
w) Compreender a necessidade de promover parcerias com seus pares,
com toda a equipe escolar, com a família e com a comunidade, para favorecer a comƉƌĞĞŶƐĆŽ ĚĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĚĂƐ ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐ͕ ĚŽƐ ƚƌĂŶƐƚŽƌŶŽƐ ŐůŽďĂŝƐ ĚŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝmento e das altas ,/>/^ ou superdotação.
y) Promover reunião de orientação, apoio e planejamento para professores.
ǌͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĂƌĞůĞǀąŶĐŝĂĚŽƐĞƵĂƉŽŝŽĂŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂĞƐĐŽůĂĞ
colegas de classe do aluno, por meio de reunião de orientação e planejamento, oferecendo-lhes pistas para compreender e apoiar as aprendizagens dos alunos.
HABILIDADES POR ÁREA DE ATUAÇÃO
2.1 DEFICIÊNCIA FÍSICA (DF)
ĂͿŽŶŚĞĐĞƌĂƐǀĄƌŝĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐĚĂƐĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐĞĂƐƐƵĂƐŝŵƉůŝĐĂções no desempenho funcional e intelectual do aluno.
ďͿĞĐŝĚŝƌƐŽďƌĞĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐĞŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĂƐĞƌĞŵƵƟůŝǌĂĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĂƉŽƚĞŶĐŝĂůŝǌĂƌŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽĞĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĂƟǀĂĚŽĂůƵŶŽ͘^ĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ŝŶǀĞƐƟŐĂƌƋƵĂŝƐƌĞĐƵƌƐŽƐŽĂůƵŶŽũĄƵƟůŝǌĂĞŵŽƵƚƌŽƐĂŵďŝĞŶƚĞƐĞĂĚŽƚĄͲůŽƐŽƵŶĆŽ͘
ĐͿŽŶŚĞĐĞƌĞĂƉůŝĐĂƌŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞdĞĐŶŽůŽŐŝĂƐƐŝƐƟǀĂ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŶŽƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞăĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĂĞĂĐĞƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ
ao computador.
d) Selecionar e sugerir materiais pedagógicos adaptados: engrossadores
de lápis, plano inclinado, tesouras adaptadas, dentre outros.
ĞͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĨŽƌŵĂƐĂĚĞƋƵĂĚĂƐĚĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽƋƵĂŶƚŽĂŽƵƐŽĚĞĞƐƚƌĂƚĠgias e recursos adaptados para a sala de aula comum.
ĨͿ ůĂďŽƌĂƌ ƉůĂŶŽƐ ĚĞ ĂƚƵĂĕĆŽ ƚĞŶĚŽ Ğŵ ǀŝƐƚĂ ĂƐ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ŽďƟĚĂƐ
ĐŽŵŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂĞƋƵŝƉĞƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĞĚĂĞƋƵŝƉĞƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽͬ
reabilitação do aluno.
2.2 DEFICIÊNCIA AUDITIVA (DA)
ĂͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌŽƐƟƉŽƐĚĞƐƵƌĚĞǌ͕ƐƵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͕ĠƉŽĐĂĚĞŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ
e as devidas consequências.
ďͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĂƐƉĞĐƚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕ůŝŶŐƵşƐƟĐŽƐĞƐŽĐŝĂŝƐĚĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƵƌda.
ĐͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŶşǀĞŝƐůŝŶŐƵşƐƟĐŽƐĚĂ>/Z^ĞĚŽWŽƌƚƵŐƵġƐ͘
d) Dominar a metodologia do ensino da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como primeira língua do surdo.
e) Dominar a metodologia de ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para surdos.
ĨͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐ͕ƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞĂĐĞƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͕
elaborar o plano de atuação individualizado, para favorecer a autonomia dos alunos
ǀŝƐĂŶĚŽŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƟƉŽƐĚĞƐƵƌĚĞǌ͘
Ϯ͘Ϯ͘ϭĞϮ͘ϯ͘ϭ^hZK'h/Z;ƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐăĞsͿ
ĂͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌĂƐƉĞĐƚŽƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐŽƐĚĂƐƵƌĚŽĐĞŐƵĞŝƌĂ͖
ďͿŽŶŚĞĐĞƌĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĚĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽĂůƵŶŽĞƐƵĂ
história;
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c) Reconhecer as reações e respostas pedagógicas e formas de comunicação verbal e não verbal;
d) Dominar técnicas e estratégias de comunicação verbal e não verbal,
ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĞƌŽƟŶĂĞůŽĐŽŵŽĕĆŽŶŽĂŵďŝĞŶƚĞĞƐĐŽůĂƌ͖
e) Desenvolver plano individual, adequação curricular e avaliação adeƋƵĂĚĂăƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ͘
2.3 DEFICIÊNCIA VISUAL (DV)
a) Dominar o Sistema Braille e suas aplicações nas várias áreas (as GraĮĂƐͿ͕ŽƵƐŽĞŽĞŶƐŝŶŽĚŽ^ŽƌŽďĂŶĂĚĂƉƚĂĚŽ͘
ďͿdĞƌĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĚĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĞŵŽďŝůŝĚĂĚĞĞĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĂǀŝĚĂ
autônoma
ĐͿ ŽŶŚĞĐĞƌ͕ ŝŶĚŝĐĂƌ ŽƵ ƚƌĂďĂůŚĂƌ ĐŽŵ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ĂƐƐŝƐƟǀĂ
;ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ůĞŝƚŽƌĞƐ Ğ ĂŵƉůŝĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƚĞůĂ ƉĂƌĂ Ă ŝŶĨŽƌŵĄƟĐĂ ĂĐĞƐƐşǀĞůͿ
ƉĂƌĂƵƐŽŶŽĂŵďŝĞŶƚĞĞƐĐŽůĂƌĞŶŽĐŽƟĚŝĂŶŽĚŽĞĚƵĐĂŶĚŽ͘
d) Ter conhecimentos básicos sobre acessibilidade e audiodescrição.
ĞͿ^ĞůĞĐŝŽŶĂƌŽƵĞůĂďŽƌĂƌŵĂƚĞƌŝĂŝƐĞƌĞĐƵƌƐŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĞͬŽƵĂĚĂƉƚĂdos e outros que não necessitam de adaptação, de acordo com as necessidades do
aluno com baixa visão/visão subnormal ou cegueira.
ĨͿdĞƌĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĂƚƵĂƌĐŽŵĂƐǀĄƌŝĂƐĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐĚĂĐĞŐƵĞŝra e visão subnormal (baixa visão), inclusive para a avaliação da visão funcional.
2.4 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (DI)
ĂͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌŽĂůƵŶŽĐŽŵĞĮĐŝġŶĐŝĂ/ŶƚĞůĞĐƚƵĂů͕ĂǀĂůŝĂƌĂƐƵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůĞƉƌŽǀĞƌŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂƐƵĂĞĨĞƟǀĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
escolares.
ďͿ^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞĞůĂďŽƌĂƌWůĂŶŽĚĞŶƐŝŶŽ/ŶĚŝǀŝĚƵĂů;W/Ϳ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂĂǀĂliação pedagógica.
ĐͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĞƐĚĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĐŽŵŽĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ͘
ĚͿ /ĚĞŶƟĮĐĂƌ ,/>/^ ďĄƐŝĐĂƐ ĚĞ ĂƵƚŽŐĞƐƚĆŽ Ğ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ ĐŽŵŽ
ferramentas imprescindíveis, inclusive para o mercado de trabalho.
e) Elaborar adaptações curriculares e orientar os demais membros da
equipe pedagógica para a adaptação curricular.
f) Compreender os pressupostos de teorias do desenvolvimento humano
e o papel desempenhado por processos de aprendizagens escolares nos avanços cogniƟǀŽƐĚŽĂůƵŶŽĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͘
g) Planejar e propor intervenções direcionadas para a promoção de avanços na aprendizagem do aluno, considerando suas capacidades e potencialidades.
ŚͿƐƟŵƵůĂƌŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĚŽƐĂůƵŶŽƐĞŵĞƐƚĂďĞlecer interações simbólicas com o meio que o circunda, de forma a minimizar as barreiƌĂƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂĐŽŐŶŝƟǀĂŝŵƉŽƐƚĂƐƉĞůĂĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ͘
i) Planejar intervenções que privilegiem avanços na compreensão geral
ĚŽĂůƵŶŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐĚĞǀĂƌŝĂĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂůŝŶŐƵşƐƟĐŽͲĐŽŐŶŝƟǀĂƐ͘
ũͿƐƟŵƵůĂƌĞĚĞƐĂĮĂƌŽĂůƵŶŽĂĞŶĨƌĞŶƚĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂƟǀĂĐŽŶŇŝƚŽƐĐŽŐŶŝƟǀŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞĐŽŶĐĞŝƚŽƐ͕ĞƐƵĂŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĕĆŽƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂƉĂƌĂ
diferentes contextos de aprendizagem.
Ϯ͘ϱdZE^dKZEK^'>K/^K^EsK>s/DEdK;d'Ϳ
a) Ter conhecimentos gerais dos Transtornos Globais do DesenvolvimenƚŽ͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĞĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƉĞƐƐŽĂů͕ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂăĨƌƵƐƚƌĂĕĆŽĞĐƌŝĂƟǀŝĚĂĚĞ͘
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b) Compreender que a educação dos alunos com Transtornos Globais
ĚŽĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞǀĞƐĞƌĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂƉŽƌƵŵĞƐƟůŽŵĂŝƐƉƌĂŐŵĄƟĐŽĞŶĂƚƵƌĂů͕
integrador e centrado na comunicação como núcleo essencial do desenvolvimento do
aluno, respeitando os recursos e as capacidades dos mesmos.
c) Conhecer métodos, como o TEACCH, o Programas de Comunicação
dŽƚĂů͕ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĞŽƵƚƌĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ƉĂƌĂŽƚƌĂďĂůŚŽĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůƉƌĄƟĐŽĐŽŵŽĂůƵŶŽĐŽŵdƌĂŶƐƚŽƌŶŽƐ'ůŽďĂŝƐĚŽĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͘
d) Orientar o professor do ensino comum na organização e estruturação
do espaço da sala de aula, visando ao controle de ruídos excessivos, possível persoŶĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĞƐƟůŽƐĚŝĚĄƟĐŽƐĚŝƌĞƟǀŽƐ͕ƚŽƌŶĂŶĚŽĂũŽƌŶĂĚĂĞƐĐŽůĂƌŽŵĂŝƐ
previsível possível.
e) Planejar intervenções individualizadas, recorrendo a recursos complementares de natureza psicopedagógica, levando-se em conta a capacidade intelectual,
Ž ŶşǀĞů ĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀŽ Ğ ůŝŶŐƵşƐƟĐŽ͕ ĂƐ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵƚĂ͕ Ž ŐƌĂƵ ĚĞ ŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞ
ĐŽŐŶŝƟǀĂĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂůĞŽŶşǀĞůĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƐŽĐŝĂůĚŽĂůƵŶŽ͘
ĨͿWƌŽƉŝĐŝĂƌƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĂƉĂƌƟƌĚĞŽďũĞƚŽƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐĞ
ƉĂƐƐĂƌŐƌĂĚĂƟǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂŵŽĚĞůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĂŝƐĞƐŝŵďſůŝĐŽƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ
as possibilidades do aluno.
g) Ressaltar as ,/>/^ ĚĞ ĐĂĚĂ ĄƌĞĂ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŐŶŝƟǀŽ͕ ŝŶǀĞƐƟŶĚŽŶĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂƚƌĂďĂůŚĂƌĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĚŽ
aluno com Transtornos Globais do Desenvolvimento.
h) Avaliar a necessidade de elaboração de adaptação curricular ou de um
ĐƵƌƌşĐƵůŽĨƵŶĐŝŽŶĂůƉĂƌĂǀŝĚĂƉƌĄƟĐĂĂƵƚƀŶŽŵĂ͕,/>/^ acadêmicas e funcionais.
2.6 ALTAS HABILIDADES/ SUPERDOTAÇÃO (AH)
a) Ter os conhecimentos da Educação Especial em geral, somados às esƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐĚĂƐĂůƚĂƐ,/>/^;
ďͿƉƌĞƐĞŶƚĂƌŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞĞĐƌŝĂƟǀŝĚĂĚĞŶĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝĚĄƟĐŽƐǀĂƌŝĂĚŽƐ͕ĐŽŵĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞŵĂŶƚĞƌŽĚĞƐĂĮŽĚŝĂŶƚĞĚĞĂůƵŶŽƐƋƵĞĂƉƌĞŶĚĞŵ
rapidamente e tendem a procurar coisas novas e aprofundamento constantemente;
c) Posicionar-se mais como facilitador do que como condutor dos proĐĞƐƐŽƐ͕ƉĞƌŵŝƟŶĚŽƋƵĞŽĂůƵŶŽĞǆƉůŽƌĞŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƐĞƵƌŝƚŵŽĞ
interesse;
ĚͿ^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞŇĞǆŝďŝůŝǌĂƌŽƐƚĞŵĂƐĞƉƌŽďůĞŵĂƐĂďŽƌĚĂĚŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽ
com as necessidades do aluno, podendo orientar e apoiar o professor do ensino comum;
e) Ser capaz de alternar propostas de trabalho individual e grupal;
f) Traçar metas de comum acordo com o aluno e o professor do ensino
comum, para obter resultados desejados, levando em consideração as potencialidades
ĞĂƐĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ͖
ŐͿ ƵƐĐĂƌ Ă ĂƌƟĐƵůĂĕĆŽ ĐŽŵ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͕
criando redes de apoio que possam propiciar ao aluno maiores possibilidades de desenvolvimento de seus potenciais, tendo em vista sua autonomia e sua preparação
para o mundo do trabalho.
3. BIBLIOGRAFIA – EDUCAÇÃO ESPECIAL
Ϳ>ŝǀƌŽƐĞƌƟŐŽƐ
1. BAUMEL, Roseli Cecília Rocha de Carvalho; RIBEIRO, Maria Luisa Sprovieri (Org). Educação Especial: do querer ao fazer. São Paulo: Avercamp, 2003.
2. BIANCHETTI, Lucidio; FREIRE, Ida Mara. Um Olhar sobre a Diferença. 9.
ed. Campinas: Papirus, 2008.
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3. MANTOAN, Maria Tereza Eglér; PRIETO, Rosângela; ARANTES, Valéria
Amorim. Inclusão Escolar: pontos e contrapontos. 2 ed. São Paulo: SUMMUS, 2006.
4. MAZZOTTA, Marcos José da Silveira. Educação Especial no Brasil: históƌŝĂĞƉŽůşƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ŽƌƚĞǌ͕ϭϵϵϲ͘
5. RODRIGUES, David. Inclusão e educação: doze olhares sobre a educação inclusiva. São Paulo: Summus, 2006.
ͿWƵďůŝĐĂĕƁĞƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ
1. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS . Convenção sobre os Direitos
ĚĂƐWĞƐƐŽĂƐĐŽŵĞĮĐŝġŶĐŝĂĞWƌŽƚŽĐŽůŽ&ĂĐƵůƚĂƟǀŽ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬĐĂƉĞ͘ĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĐĂƉĞͺĂƌƋƵŝǀŽƐͬ ŇĂƐŚͬϱŽŶǀĞŶĐĂŽ͘KEhͺϮϬϬϲ͘ƉĚĨͰх͘ ĐĞƐƐŽ Ğŵ͗ ϭϴ ũƵů͘
2013.
4. LEGISLAÇÃO
1. BRASIL.DECRETO Nº 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009
Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
ĞĮĐŝġŶĐŝĂĞƐĞƵWƌŽƚŽĐŽůŽ&ĂĐƵůƚĂƟǀŽ͕ĂƐƐŝŶĂĚŽƐĞŵEŽǀĂzŽƌŬ͕ĞŵϯϬĚĞŵĂƌĕŽĚĞ
2007.
2. SÃO PAULO. DELIBERÃÇÃO CEE N.º 68/2007
Fixa normas para a educação de alunos que apresentam necessidades
educacionais especiais, no sistema estadual de ensino.
3. SÃO PAULO. RESOLUÇÃO SE Nº 11, DE 31 DE JANEIRO DE 2008
Dispõe sobre a educação escolar de alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas da rede estadual de ensino e dá providências correlatas
(Com as alterações introduzidas pela Resolução SE nº 31/2008)
3.1 BIBLIOGRAFIA - DEFICIÊNCIA FÍSICA
Ϳ>ŝǀƌŽƐĞƌƟŐŽƐ
1. ASSIS, Walkiria de. Criando possibilidades para a educação da pesƐŽĂĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂİƐŝĐĂ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ZĞǀŝƐƚĂĚƵĐĂĕĆŽ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĂŶĐŚŝĞƚĂ͘ďƌͬƵŶŝĂŶĐŚŝĞƚĂͬƌĞǀŝƐƚĂƐͬĞĚƵĐĂĐĂŽͬƉƵďůŝĐĂĐŽĞƐͬƌĞǀŝƐƚĂͺĞĚƵĐĂĐĂŽͺϬϮ͘ƉĚĨͰх͘
acesso em: 03 jul 2013
2. FONSECA,Vitor. Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem. PORTO
ALEGRE: ARTMED, 2008.
3. GERALIS, Elaine. Crianças com paralisia cerebral: guia para pais e educadores. Porto Alegre: Armed, 2007.
ͿWƵďůŝĐĂĕƁĞƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ
1. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Atendimento educacional
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͗ ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ İƐŝĐĂ͘ ƌĂƐşůŝĂ͗ Dͬ^^W͕ ϮϬϬϳ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ͰфŚƩƉ͗ ͬͬ
ƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞĞƐƉͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬĂĞĞͺĚĨ͘ƉĚĨͰх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴũƵů͘ϮϬϭϯ͘
2. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Portal de ajudas técnicas para
educação: equipamento e material pedagógico para educação, capacitação e recreaĕĆŽĚĂƉĞƐƐŽĂĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂİƐŝĐĂ͗ƌĞĐƵƌƐŽƐƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐĂĚĂƉƚĂĚŽƐ͘ƌĂƐşůŝĂ͗Dͬ
^^W͕ϮϬϬϮ͘&ĂƐĐşĐƵůŽϭ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞĞƐƉͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬ
ƉĚĨͬƌĞĐͺĂĚĂƉƚĂĚŽƐ͘ƉĚĨͰх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴũƵů͘ϮϬϭϯ͘
3. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Portal de ajudas
técnicas para educação: equipamento e material pedagógico para educaĕĆŽ͕ĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽĞƌĞĐƌĞĂĕĆŽĚĂƉĞƐƐŽĂĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂİƐŝĐĂ͖ƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ͘ƌĂƐşůŝĂ͗Dͬ^^W͕ϮϬϬϲ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ
ƐĞĞƐƉͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬĂũƵĚĂƐͺƚĞĐ͘ƉĚĨͰх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴũƵů͘ϮϬϭϯ͘
4. SÃO PAULO (Estado). Coordenadoria de Gestão e Educação Básica. NúĐůĞŽĚĞƉŽŝŽWĞĚĂŐſŐŝĐŽƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽʹW͘ŶƚĞŶĚĞŶĚŽĂĚĞĮĐŝġŶĐŝĂİƐŝĐĂ͘^ĆŽ
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WĂƵůŽ͗ ^ͬ'ͬW͕ ϮϬϭϮ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ ͗ ͰфŚƩƉ͗ͬͬĐĂƉĞ͘ĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƚĞǆƚŽƐͬ
ƚĞǆƚŽƐͬŶƚĞŶĚĞŶĚŽйϮϬĂйϮϬĚĞĮĐŝйϯйŶĐŝĂйϮϬĨйϯйƐŝĐĂ͘ƉĚĨͰх͘ ĐĞƐƐŽ Ğŵ͗
18 jul. 2013.
3.2 BIBLIOGRAFIA - DEFICIÊNCIA AUDITIVA
Ϳ>ŝǀƌŽƐĞƌƟŐŽƐ
ϭ͘Zs>,K͕ůƟĞƌĞƌĂƵũŽ͘^ƵƌĚĞǌĞŝŵƉůŝĐĂĕƁĞƐŽŐŶŝƟǀĂƐƐŽďŽƉŽŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂƐſĐŝŽͲĐŝĞŶơĮĐŽ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗ZĞǀŝƐƚĂĚƵĐĂĕĆŽ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĂŶĐŚŝĞƚĂ͘ďƌͬƵŶŝĂŶĐŚŝĞƚĂͬƌĞǀŝƐƚĂƐͬĞĚƵĐĂĐĂŽͬƉƵďůŝͬƌĞǀŝƐƚĂͺĞĚƵĐĂĐĂŽͺϬϮ͘ƉĚĨͰх͘ ĂĐĞƐƐŽ
em: 03jul. 2013
Ϯ͘'hZ/E>>K͕ŶĂƌŝƐƟŶĂ͗KƉĂƉĞůĚŽŽƵƚƌŽŶĂĞƐĐƌŝƚĂĚĞƐƵũĞŝƚŽƐƐƵƌdos. São Paulo: Ed. Plexus, 2007.
3. GOES, Maria Cecília Rafael de. Linguagem, Surdez e Educação. 3. ed.
Campinas: Autores Associados, 1999.
4. REILY, Lucia. Escola Inclusiva: linguagem e mediação. 4 ed. Campinas:
Papirus, 2011. Série Educação Especial.
5. SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 3 ed. Porto
Alegre: Mediação, 2005.
ͿWƵďůŝĐĂĕƁĞƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ
1. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Atendimento educacional esƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͗ƉĞƐƐŽĂĐŽŵƐƵƌĚĞǌ͘ƌĂƐşůŝĂ͗Dͬ^^W͕ϮϬϬϳ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬ
ƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞĞƐƉͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬĂĞĞͺĚĂ͘ƉĚĨͰх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴũƵů͘ϮϬϭϯ͘
2. SÃO PAULO (Estado). Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Centro de Apoio Pedagógico Especializado. Leitura, escrita e surdez. São Paulo:
^ͬEWͬW͕ ϮϬϬϱ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ͰфŚƩƉ͗ͬͬĐĂƉĞ͘ĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƚĞǆƚŽƐͬƚĞǆƚŽƐͬ
ůĞŝƚƵƌĂĞƐĐƌŝƚĂĞƐƵƌĚĞǌ͘ƉĚĨͰх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴũƵů͘ϮϬϭϯ͘
3.3 BIBLIOGRAFIA - DEFICIÊNCIA VISUAL
Ϳ>ŝǀƌŽƐĞƌƟŐŽƐ
ϭ͘ DZ>/E͕ DĂƌŝĂ >ƷĐŝĂ dŽůĞĚŽ DŽƌĂĞƐ ;ŽƌŐ͘Ϳ͘ ĞĮĐŝġŶĐŝĂ ǀŝƐƵĂů͗
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐŶĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝĚĂĚĞ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗sĞƚŽƌ͕ϮϬϬϵ͘
2. FELIPPE, João Álvaro de Moraes. Caminhando juntos – manual das ,/>/^ básicas de orientação e mobilidade. São Paulo: Laramara, 2001.
3. SIAULYS, Mara O. de Campos; ORMELEZI, Eliana Maria; BRIANT, Maria
ŵşůŝĂ͘;ŽƌŐ͘Ϳ͘ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂǀŝƐƵĂůĂƐƐŽĐŝĂĚĂăĚĞĮĐŝġŶĐŝĂŵƷůƟƉůĂĞŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞĚƵcacional especializado. São Paulo: Laramara, 2010.
ͿWƵďůŝĐĂĕƁĞƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ
1. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. A construção do conceito de
ŶƷŵĞƌŽ Ğ Ž ƉƌĠͲƐŽƌŽďĂŶ͘ ƌĂƐşůŝĂ͗ Dͬ^^W͕ ϮϬϬϲ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ͰфŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘
ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞĞƐƉͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬƉƌĞͺƐŽƌŽďĂŶ͘ƉĚĨͰх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴũƵů͘ϮϬϭϯ͘
2. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Atendimento educacional
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͗ ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ ǀŝƐƵĂů͘ ƌĂƐşůŝĂ͗ Dͬ^^W͕ ϮϬϬϳ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ͰфŚƩƉ͗ͬͬ
ƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞĞƐƉͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬĂĞĞͺĚǀ͘ƉĚĨͰх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴũƵů͘ϮϬϭϯ͘ϯ͘Z^/>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞĚƵĐĂĕĆŽƐƉĞĐŝĂůſĚŝŐŽDĂƚĞŵĄƟĐŽhŶŝĮĐĂĚŽƉĂƌĂĂ>şŶŐƵĂWŽƌƚƵguesa. Brasília:MEC/SEESP, 2006.
ϰ͘Z^/>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞĚƵĐĂĕĆŽƐƉĞĐŝĂů͘'ƌĂĮĂƌĂŝůůĞƉĂƌĂĂ>şŶŐƵĂ
WŽƌƚƵŐƵĞƐĂ͘ƌĂƐşůŝĂ͗Dͬ^^W͕ϮϬϬϲ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞĞƐƉͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬŐƌĂĮĂƉŽƌƚ͘ƉĚĨͰх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴũƵů͘ϮϬϭϯ͘
5. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Orientação emobilidade: coŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐďĄƐŝĐŽƐƉĂƌĂĂŝŶĐůƵƐĆŽĚĂƉĞƐƐŽĂĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂǀŝƐƵĂů͘ƌĂƐşůŝĂ͗Dͬ
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^^W͕ϮϬϬϯ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞĞƐƉͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬŽƌŝͺŵŽďŝ͘
ƉĚĨͰх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴũƵů͘ϮϬϭϯ͘
6. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Soroban: manual de técniĐĂƐ ŽƉĞƌĂƚſƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ƉĞƐƐŽĂƐ ĐŽŵ ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ ǀŝƐƵĂů͘ ƌĂƐşůŝĂ͗ Dͬ^^W͕ ϮϬϭϮ͘ ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ͰфŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ ŐŽǀ͘ďƌͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŽƉƟŽŶсĐŽŵͺĐŽŶƚĞŶƚΘǀŝĞǁс
ĂƌƟĐůĞΘŝĚсϭϳϬϬϵΘ/ƚĞŵŝĚсϵϭϯͰх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴũƵů͘ϮϬϭϯ͘
3. 4 BIBLIOGRAFIA - DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Ϳ>ŝǀƌŽƐĞƌƟŐŽƐ
ϭ͘&/ZZK͕ůĨƌĞĚŽ͘KƐĂůƵŶŽƐĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂDĞŶƚĂů͘/Ŷ͗K>>͕ ĠƐĂƌ͖
MARCHESI, Álvaro; PALACIOS, Jesús (Orgs.). Desenvolvimento Psicológico e Educação:
ƚƌĂŶƐƚŽƌŶŽƐĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͘Ϯ͘ĞĚ͘WŽƌƚŽůĞgre: Artmed, 2004, v.3.
ͿWƵďůŝĐĂĕƁĞƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ
1. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Atendimento educacional
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͗ĚĞĮĐŝġŶĐŝĂŵĞŶƚĂů͘ƌĂƐşůŝĂ͗Dͬ^^W͕ϮϬϬϳ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬ
ƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞĞƐƉͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬĂĞĞͺĚŵ͘ƉĚĨͰх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴũƵů͘ϮϬϭϯ͘
2. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais: adaptações curriculares. Brasília: MEC/SEF/SEESP, 1998. Disponível em:\<
ͰфŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽŶƚĞƵĚŽĞƐĐŽůĂ͘ĐŽŵ͘ďƌͬƉĐŶͲĞƐƉ͘ƉĚĨͰх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴũƵů͘ϮϬϭϯ͘
3. SÃO PAULO (Estado). Coordenadoria de Gestão e Educação Básica.
EƷĐůĞŽĚĞƉŽŝŽWĞĚĂŐſŐŝĐŽƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽʹW͘ĞĮĐŝġŶĐŝĂŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͗ƌĞĂůŝĚĂĚĞĞ
ĂĕĆŽ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗^ͬ'ͬW͕ϮϬϭϮ͘ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬĐĂƉĞ͘ĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ
ƚĞǆƚŽƐͬƚĞǆƚŽƐͬ>ŝǀƌŽйϮϬ/͘ƉĚĨͰх͘ĐĞƐƐŽĞŵ͗ϭϴũƵů͘ϮϬϭϯ͘
ϯ͘ϱ/>/K'Z&/Ͳ^hWZKdKͬ>d^,/>/^
ͿWƵďůŝĐĂĕƁĞƐ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ
ϭ͘Z^/>͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞĚƵĐĂĕĆŽƐƉĞĐŝĂů͘ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĞƉƌĄƟĐĂƐĞĚƵcacionais para alunos com altas ,/>/^/superdotação.Brasília: MEC/SEESP, 2007.
ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ͰфŚƩƉ͗ͬͬĂƐŝƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞĞƐƉͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬĂůƚĂƐŚĂďϮ͘ ƉĚĨͰх
Acesso em: 03 jul. 2013.
2. SÃO PAULO. (Estado) Secretaria da Educação. Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE. Um olhar para as altas ,/>/^: construindo caminhos.
^ĆŽWĂƵůŽ͗^͕Ϯ͘ĞĚ͕͘ϮϬϭϮŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ͰфŚƩƉ͗ͬͬĐĂƉĞ͘ĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĐĂƉĞͺĂƌƋƵŝvos/Um_Olhar_Para_As_Altas_,/>/^͘ƉĚĨͰхĐĞƐƐŽĞŵ͗ϬϯũƵů͘ϮϬϭϯ͘
ϰ͘ϱ>'/^>K;^hWZKdKͬ>d^HABILIDADES)
1.SÃO PAULO. RESOLUÇÃO SE Nº 81, DE 7 DE AGOSTO DE 2012
Dispõe sobre o processo de aceleração de estudos para alunos com altas
,/>/^/super dotação na rede estadual de ensino e dá providências correlatas.
3.6 BIBLIOGRAFIA - TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO
Ϳ>ŝǀƌŽƐĞƌƟŐŽƐ
1. BASSOLS, Ana Margareth Siqueira (Org). Saúde Mental na Escola –
hŵĂĂďŽƌĚĂŐĞŵŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌ͘WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͗DĞĚŝĂĕĆŽ͕ϮϬϬϯ͘
Ϯ͘Z/s/Z͕ŶŐĞů͘KĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞĂĚƵĐĂĕĆŽĚĂƌŝĂŶĕĂƵƟƐƚĂ͘
In: COLL, César. PALACIOS, Jesús. MARCHESI, Alvaro (Orgs.). Desenvolvimento PsicolóŐŝĐŽ Ğ ĚƵĐĂĕĆŽ ʹ EĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚƵĐĂƟǀĂƐ ƐƉĞĐŝĂŝƐ Ğ ƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ ƐĐŽůĂƌ͘ WŽƌƚŽ
Alegre: Artmed, 1995, v.3, p.274-291.
ϯ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺKĂƵƟƐŵŽĞŽƐƚƌĂŶƐƚŽƌŶŽƐŐůŽďĂŝƐĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͘
In: COLL, César, MARCHESI, Álvaro; PALACIOS, Jesús. (Orgs.). Desenvolvimento Psicoló-
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ŐŝĐŽĞĚƵĐĂĕĆŽ͗ƚƌĂŶƐƚŽƌŶŽƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͘
2. ed. v.3. Porto Alegre: Artmed, 2004, p.234-254.
ANEXO E
I. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INDÍGENA
1. PERFIL
O professor atuante na modalidade de Educação Escolar Indígena deve ter
como princípio norteador do seu trabalho o fortalecimento e a valorização das diferenƚĞƐ ŝĚĞŶƟĚĂĚĞƐ ŝŶĚşŐĞŶĂƐ Ğ ƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƉĞƌƚĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ĠƚŶŝĐŽ ĚĞ ƐĞƵƐ ƉŽǀŽƐ͕ ĚĂƐ
ƉƌĄƟĐĂƐĐƵůƚƵƌĂŝƐĞĚĂƐůşŶŐƵĂƐĨĂůĂĚĂƐĞŵƐƵĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͘ĞǀĞƌĄĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌCOMWdE/^ referenciadas em conhecimentos, valores, ,/>/^ĞĂƟƚƵĚĞƐƉƌſƉƌŝĂƐ
ĚĞƐĞƵŵĞŝŽĐƵůƚƵƌĂů͕ĂŶĐŽƌĂŶĚŽŶŽƐƐĂďĞƌĞƐĞƉƌĄƟĐĂƐŝŶĚşŐĞŶĂƐ͕ŽĂĐĞƐƐŽĂŽƵƚƌŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƚĠĐŶŝĐŽͲĐŝĞŶơĮĐĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĂĐĂĚĂŶşǀĞůĚĞĞŶƐŝŶŽ͘ĞǀĞƌĄ
ĂĚŽƚĂƌĞƉƌĂƟĐĂƌĂŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůŝĚĂĚĞĞŽďŝůŝŶŐƵŝƐŵŽƉĂƌĂĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽ͕ŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĐƵƌƌşĐƵůŽƐĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐƉƌſƉƌŝŽƐ͖ƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽ-pedagógicos diferenciados e elaboração e implementação de calendários escolares de
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƉƌĄƟĐĂƐĐƵůƚƵƌĂŝƐĚĞƐƵĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐĂĚĞƋƵĂĚĂƐ
ĚĞĞŶƐŝŶŽĞƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ĞŵĐŽŶƐŽŶąŶĐŝĂĐŽŵŽƋƵĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞŶŽƌŵĂƟǌĂĕƁĞƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐăŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂ͕ĞĞŵĚŝĄůŽŐŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞĐŽŵ
membros de sua comunidade e com representantes do sistema de ensino.
2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
KDWdE/^
a) Conhecer a legislação sobre povos indígenas e educação escolar indígena, bem como as orientações, diretrizes e normas para sua implementação, geradas
em âmbito federal e no sistema de ensino público estadual de São Paulo.
,/>/^
a.1) Implementar as orientações e diretrizes para a educação escolar inĚşŐĞŶĂĞŵƐĞƵƚƌĂďĂůŚŽĐŽƟĚŝĂŶŽ͘
Ă͘ϮͿƵƐĐĂƌĂĚĞƋƵĂƌĞƌĞĚĞĮŶŝƌŽƉĂƉĞůĚĂĞƐĐŽůĂăůƵǌĚĂƐŶŽǀĂƐŽƌŝĞŶƚĂções curriculares e das demandas contemporâneas de sua comunidade.
KDWdE/^
ďͿŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽĞŶƐŝŶŽ
e contribuir para a condução, a gestão e a administração da escola indígena em sua
inter-relação com a comunidade e com os sistemas de ensino municipal, estadual e
federal.
,/>/^
ď͘ϭͿ&ĂǀŽƌĞĐĞƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞƉĂŝƐ͕ĂůƵŶŽƐĞĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐŶĂŐĞƐƚĆŽ
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂĞĞƐƉĞĐşĮĐĂĚĂƐĞƐĐŽůĂƐŝŶĚşŐĞŶĂƐ͘
b.2) Saber dialogar e se relacionar de forma respeitosa com as lideranças
de sua comunidade, pais, alunos e representantes dos sistemas de ensino.
KDWdE/^
ĐͿĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞĚƵĐĂƟǀŽƐƋƵĞƉƌŽŵŽǀĂŵĂƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĂƐ
ŵĞŵſƌŝĂƐŚŝƐƚſƌŝĐĂƐ͕ĂƌĞĂĮƌŵĂĕĆŽĚĂƐŝĚĞŶƟĚĂĚĞƐĠƚŶŝĐĂƐĞĂǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂƐůşŶŐƵĂƐ͕
ƉƌĄƟĐĂƐĞƐĂďĞƌĞƐŝŶĚşŐĞŶĂƐ͘
,/>/^
c.1) Organizar o trabalho escolar de modo a incorporar e valorizar os moĚŽƐƉƌſƉƌŝŽƐĚĞĐŽŶŚĞĐĞƌ͕ŝŶǀĞƐƟŐĂƌĞƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂƌĚĞĐĂĚĂƉŽǀŽŝŶĚşŐĞŶĂ͕ǀĂůŽƌŝǌĂŶĚŽ
a oralidade e a história indígena.
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c.2) Contribuir para o projeto societário e para o bem viver de cada comunidade indígena, contemplando ações voltadas à manutenção e preservação de
seus territórios e dos recursos neles existentes.
KDWdE/^
ĚͿĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞĚƵĐĂƟǀŽƐƋƵĞŐĂƌĂŶƚĂŵĂĐĞƐƐŽăƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐƚĠĐŶŝĐŽͲĐŝĞŶơĮĐŽƐĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞŶĂĐŝŽŶĂůĞĚĞŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕
de acordo com cada ciclo e nível de ensino.
,/>/^
Ě͘ϭͿ/ĚĞŶƟĮĐĂƌ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ͕ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂƌĞƐĞůĞĐŝŽŶĂƌƐĂďĞƌĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ
de outros povos e culturas de modo a ampliar o universo cultural dos estudantes, orgaŶŝǌĂŶĚŽŽƚƌĂďĂůŚŽĞƐĐŽůĂƌĚĞŵŽĚŽƋƵĞŽƐƐĂďĞƌĞƐĞƉƌĄƟĐĂƐŝŶĚşŐĞŶĂƐĂŶĐŽƌĂƌĞŵŽ
acesso a esses outros conhecimentos.
KDWdE/^
ĞͿĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞĂĕƁĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĐƵůƚƵƌĂůƋƵĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĞŵĂƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐĞŵƉŽƌƚƵŐƵġƐ͕ŶĂƐůşŶŐƵĂƐŝŶĚşŐĞŶĂƐ͕ďŝůşŶŐƵĞƐ
e interculturais de acordo com cada ciclo e nível de ensino.
,/>/^
Ğ͘ϭͿWƌŽĚƵǌŝƌŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐĂĚĞƋƵĂĚŽƐƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽ
trabalho pedagógico, transformando as experiências e vivências da sua comunidade
ĞŵƉƌĄƟĐĂĚĞĞŶƐŝŶŽ͘
Ğ͘ϮͿ ŽŶŚĞĐĞƌ͕ ǀĂůŽƌŝǌĂƌ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌ Ğ ǀŝǀĞŶĐŝĂƌ ƉƌĄƟĐĂƐ ĐƵůƚƵƌĂŝƐ Ğ ůŝŶŐƵşƐƟĐĂƐĚĞƐƵĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐƉĂƌĂĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐĆŽĞƉĂƌĂĂ
reprodução social da comunidade.
KDWdE/^
ĨͿŽŶŚĞĐĞƌŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐĚĞĞŶƐŝŶŽĞĂůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽĞŵĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ ůŝŶŐƵşƐƟĐĂ͕ ĨŽƌƚĂůĞĐĞŶĚŽ Ă ůşŶŐƵĂ ŵĂƚĞƌŶĂ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ ŝŶĚşŐĞŶĂ͖
ĐŽŶƚƌŝďƵŝŶĚŽ ƉĂƌĂ Ž ĞƐƚƵĚŽ͕ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ Ğ ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ ĚĞƐƐĂ ůşŶŐƵĂ͕ Ğŵ ƐƵĂƐ
modalidades escritas e orais.
,/>/^
Ĩ͘ϭͿhƟůŝǌĂƌŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĂĚĞƋƵĂĚĂĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞŐĂƌĂŶƟƌĂƉƌĞƐĞŶĕĂ
da língua indígena ao longo de todo o processo educacional, como disciplina em si e
como instrumento de ensino em todas as outras disciplinas do currículo escolar.
f.2) Demonstrar interesse e desenvolver capacidades bilíngues nas modalidades orais e escritas no português e nas línguas indígenas (quando essas são faladas e conhecidas em sua comunidade).
KDWdE/^
ŐͿŽŶŚĞĐĞƌĞĂĚĞƋƵĂƌŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐĚŝĚĄƟĐĂƐĞƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐăƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐƵũĞŝƚŽƐĚĂƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŶƐ͕ĞŵĂƚĞŶĕĆŽĂŽƐŵŽĚŽƐƉƌſƉƌŝŽƐĚĞ
transmissão do saber indígena.
,/>/^
g.1) Interagir com a comunidade indígena e com a equipe escolar como
um todo, favorecendo o aprendizado e a compreensão e inserção dos estudantes no
ambiente escolar e comunitário.
Ő͘ϮͿĞŵŽŶƐƚƌĂƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉĞůĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĞƉŽƌŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐĚŝĚĄƟco-pedagógicas, psicossociais e culturais implicados na função docente.
KDWdE/^
h) Desenvolver estratégias interdisciplinares que garantam a contextualiǌĂĕĆŽĞĂĂƌƟĐƵůĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂŵƉŽƐĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚŽĚŝĄůŽ-
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go transversal entre disciplinas diversas e do estudo e pesquisa de temas da realidade
dos estudantes e de suas comunidades.
,/>/^
h.1) Elaborar currículos, calendários, planos de aula que favoreçam o
aprendizado e a construção de conhecimentos diversos em diferentes campos do saber escolar.
KDWdE/^
i) Desenvolver e aprimorar processos educacionais e culturais dos quais
ĠƵŵĚŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ͕ĂŐŝŶĚŽĐŽŵŽŵĞĚŝĂĚŽƌĞĂƌƟĐƵůĂĚŽƌĞŶƚƌĞƐĞƵƉŽǀŽ͕ĂĞƐĐŽůĂ
e a sociedade envolvente.
,/>/^
ŝ͘ϭͿdŽƌŶĂƌͲƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƵŵƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƌ͕ĞƐƟŵƵůĂĚŽƌĞĚŝǀƵůŐĂdor das produções culturais indígenas na escola, entre as novas gerações e na sociedade envolvente.
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Z^K>hK^EǑϱϯ͕ϭϵ'K^dKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĞŵĐƵƌƐŽƐĚĞƉſƐͲŐƌĂĚƵĂĕĆŽĚŽWƌŽŐƌĂŵĂ
ZĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽĚĞ&ŽƌŵĂĕĆŽĚĞŽĐĞŶƚĞʹZ&KZĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a EFAP - Escola
de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores “Paulo Renato Costa Souza”, e considerando:
o convênio celebrado entre a Secretaria da Educação e as Universidades
Públicas do Estado de São Paulo, para desenvolvimento do Programa Rede São Paulo
ĚĞ&ŽƌŵĂĕĆŽĚĞŽĐĞŶƚĞʹZ&KZ͕ŝŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůŽĞĐƌĞƚŽϱϱ͘ϲϱϬ͕ĚĞϮϵͲϬϯͲϮϬϭϬ͕
observada a alteração dada pelo Decreto 58.045, de 14-05-2012;
a importância do Programa REDEFOR para os professores do Quadro do
Magistério desta Secretaria, com a oferta de cursos de pós-graduação que visam a proƉŝĐŝĂƌŽĂƉƌŝŵŽƌĂŵĞŶƚŽĚĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂĐĂĚġŵŝĐĂƐ͖
ĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĞŵĐƵƌƐŽƐƋƵĞƐĞƌĆŽƉƌŽŵŽǀŝĚŽƐƉĞůŽWƌŽŐƌĂŵĂZ&KZ͕ĂƉĂƌƟƌĚŽĐŽƌƌĞŶƚĞĂŶŽ͖
a responsabilidade a ser assumida pelos cursistas de pós-graduação, parƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂZ&KZ͕ĞĂƐŝŵƉůŝĐĂĕƁĞƐĂƋƵĞƐĞƐƵũĞŝƚĂƌĆŽƋƵĂŶĚŽĚŽĚĞƐcumprimento de suas obrigações,
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲKWƌŽŐƌĂŵĂZ^ĆŽWĂƵůŽĚĞ&ŽƌŵĂĕĆŽŽĐĞŶƚĞʹZ&KZ
disponibiliza, aos professores da rede pública estadual de ensino, cursos de pós-graduĂĕĆŽĞŵŶşǀĞůĚĞĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽĞĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĐŽŵĂĮŶĂůŝĚĂĚĞĚĞ
fornecer e implementar:
/ʹĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĚŝĚĄƟĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ͕ƋƵĞƐĞũĂŵƐƵĮcientes para promover a absorção de novos currículos, bem como sua implementação
e avaliação;
//ʹĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƉĂƌĂƐĞĂƉƌŽƉƌŝĂƌĚĂĐƵůƚƵƌĂĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĐŽŵŽƉƌŽĐĞƐƐŽĐŽůĞƟǀŽ͕ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽĂĞƋƵŝƉĞĞƐĐŽůĂƌ͕ĐŽŵĞƐƉĞĐŝĂůġŶĨĂƐĞŶĂ
sala de aula e na organização global da escola, para além de disciplinas curriculares
ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͖Ğ
/// ʹ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ĂŽ ƚƌĂďĂůŚŽ ĚĞ ŐƌƵƉŽ ƉƌŽĚƵƟǀŽ͕ ŝŶĐůƵşĚŽƐĂŝŶƚĞƌĂĕĆŽ͕ĂĂƐƐŝŵŝůĂĕĆŽĚĞƉŽŶƚŽƐĚĞǀŝƐƚĂĚŝǀĞƌŐĞŶƚĞƐ͕ŽĐŽŵƉĂƌƟůŚĂŵĞŶƚŽĚĞ
ideias e a busca de consensos.
Parágrafo único – Pelo Programa REDEFOR, serão concedidas, aos professores da rede estadual, vagas subsidiadas pelo Poder Público em cursos de pós-graĚƵĂĕĆŽŽĨĞƌĞĐŝĚŽƐƉŽƌŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌͬƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͕ĐŽŶǀĞŶŝĂĚĂƐĐŽŵ
esta Pasta, devendo os docentes contemplados cumprir as condições estabelecidas
ƉĂƌĂŽďƚĞŶĕĆŽĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂǀĂŐĂ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐƌĞůĂƟǀĂƐăĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĞ
a aproveitamento, observado o regramento próprio de cada universidade.
ƌƟŐŽϮǑͲKƐĚŽĐĞŶƚĞƐĐƵƌƐŝƐƚĂƐĞĂƐƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͕ƋƵĞǀĞŶŚĂŵĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌ ĚŽ WƌŽŐƌĂŵĂ Z&KZ͕ ĮĐĂƌĆŽ ŽďƌŝŐĂĚŽƐ Ă ĚĞǀŽůǀĞƌ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƋƵĞ Ž WŽĚĞƌ
Público houver desembolsado pelo desenvolvimento do curso de pós graduação, nas
seguintes situações:
I – as universidades, nos casos de:
a) não preenchimento da totalidade de vagas oferecidas;
b) desistências;
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c) evasões ocorridas durante o desenvolvimento do curso, implementaĚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĐŽŶǀġŶŝŽƉƌſƉƌŝŽ͕ĮƌŵĂĚŽĞŶƚƌĞĂƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĞŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽ
Paulo, por intermédio desta Secretaria da Educação;
II – os cursistas, em caso de:
a) desistência, caracterizada pelo cancelamento da matrícula após o trigésimo dia, a contar do início do curso;
b) evasão;
c) reprovação em virtude de baixa frequência.
§ 1º - Os cursistas evadidos, reprovados por baixa frequência ou desisƚĞŶƚĞƐ͕ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽŝŶĐŝƐŽ//ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĞƐƚĂƌĆŽŝŵƉĞĚŝĚŽƐĚĞ͗
ϭ͘ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ ĚĞ ĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ ŽĨĞƌƚĂĚŽƐ ƉĞůĂ ƐĐŽůĂ ĚĞ &Žƌmação e Aperfeiçoamento dos Professores – EFAP, com carga horária superior a 60
(sessenta) horas, pelo período de dois anos, contados da data de seu desligamento do
curso;
2. exercer as atribuições de professor tutor na Escola de Formação e
Aperfeiçoamento dos Professores – EFAP, pelo período de dois anos, contados da data
de seu desligamento do curso.
ΑϮǑͲƉůŝĐĂƌͲƐĞͲĄŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĂŽĐƵƌƐŝƐƚĂƋƵĞǀĞŶŚĂ
a perder o vínculo em razão de exoneração, não habilitação em estágio probatório, demissão ou aposentadoria no decorrer do curso, excetuados os casos de aposentadoria
por invalidez e de falecimento.
§ 3º - Com relação aos cursistas que tenham incorrido em evasão, reƉƌŽǀĂĕĆŽƉŽƌďĂŝǆĂĨƌĞƋƵġŶĐŝĂŽƵĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽŝŶĐŝƐŽ//ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕
também se excetuam, da obrigatoriedade da devolução de valores ao Poder Público,
ĂƋƵĞůĞƐĐƵũĂƐŝƚƵĂĕĆŽƚĞŶŚĂƐŝĚŽŵŽƟǀĂĚĂƉŽƌůŝĐĞŶĕĂͲƐĂƷĚĞŽƵůŝĐĞŶĕĂăŐĞƐƚĂŶƚĞ͘
ΑϰǑͲEĆŽƐĞƌĄƉĞƌŵŝƟĚŽ͕ĂŽĐƵƌƐŝƐƚĂƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĞĞŵƵŵĂĚĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞƉĞƌĚĂĚĞǀşŶĐƵůŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽΑϮǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĨƌĞƋƵĞŶƚĂŶĚŽŽ
curso de pós-graduação do Programa REDEFOR em que esteja matriculado.
§ 5º - Estarão desobrigados da devolução pecuniária, de que trata este
ĂƌƟŐŽ͕ŽƐĐƵƌƐŝƐƚĂƐƋƵĞǀĞŶŚĂŵĂũƵƐƟĮĐĂƌŽĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉŽƌ
ŵŽƟǀŽĚĞĐĂƐŽĨŽƌƚƵŝƚŽŽƵĚĞĨŽƌĕĂŵĂŝŽƌ͕ƐĞŵĚŽůŽŽƵĐƵůƉĂ͕ĂƐƐŝŵĂŶĂůŝƐĂĚŽĞĂƉƌŽvado pela administração.
§ 6º - Os convênios que serão celebrados entre as universidades e esta
Secretaria da Educação, representando o Estado de São Paulo, deverão conter cláusuůĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐƋƵĞǀŝƐĞŵĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽŶĆŽƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽ
das vagas disponíveis, às desistências e às evasões.
ƌƟŐŽϯǑͲKĚŽĐĞŶƚĞĐƵƌƐŝƐƚĂ͕ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞĚŽWƌŽŐƌĂŵĂZ&KZ͕ƋƵĞ
deixar de cumprir as condições previstas para obtenção e manutenção da vaga que
ĞƐƚĞũĂŽĐƵƉĂŶĚŽ͕ƐĞƌĄŶŽƟĮĐĂĚŽƉĂƌĂ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĂŶŽƟĮĐĂĕĆŽ͕ƉĂƐƐĂƌĂƌĞƐƟƚƵŝƌŽǀĂůŽƌĚĞǀŝĚŽ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽŶĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ
ĚŽĐƵƐƚŽĚĞƵŵĂǀĂŐĂƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚĞƐĞŵďŽůƐĂĚŽƉĞůŽWŽĚĞƌWƷďůŝĐŽ
para a implementação do curso.
ΑϭǑͲKǀĂůŽƌĚĞǀŝĚŽ͕ƌĞůĂƟǀŽĂŽĐƵƐƚŽĚĞƵŵĂǀĂŐĂ͕ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĄƚŽĚŽ
o período frequentado pelo cursista, correspondendo ao número de meses precedentes ao desligamento.
§2º - No momento do desligamento do curso, o valor devido pelo cursista
ƐĞƌĄĐĂůĐƵůĂĚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞĞĐŽŶǀĞƌƟĚŽĞŵh&^W͘
ΑϯǑͲKǀĂůŽƌĚĞǀŝĚŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐĞƌĄĐŽŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůŽǀĂůŽƌĚĞǀŝĚŽĐŽŶ-
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ǀĞƌƟĚŽ Ğŵ h&^W͕ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶŽ ƉĂƌĄŐƌĂĨŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĂĐƌĞƐĐŝĚŽ ĚĞ ĐŽƌƌĞĕĆŽ ŵŽŶĞƚĄƌŝĂ͕
ĐĂůĐƵůĂĚĂŵġƐĂŵġƐ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂĚŽĚĞƐůŝŐĂŵĞŶƚŽĚŽĐƵƌƐŝƐƚĂĂƚĠĂĚĂƚĂĚĂĞĨĞƟǀĂ
liquidação do débito.
§ 4º - Para o cursista que permanecer com vínculo funcional na SecretaƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ĂƌĞƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĚĂƌͲƐĞͲĄƉŽƌĚĞƐĐŽŶƚŽĞŵĨŽůŚĂĚĞ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ŶĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚŽƋƵĞĚŝƐƉƁĞŽĂƌƟŐŽϭϭϭĚĂ>ĞŝϭϬ͘ϮϲϭͬϲϴʹƐƚĂƚƵƚŽ
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo.
§ 5º - Vindo a ocorrer a perda do vínculo funcional, por exoneração ou
demissão, durante a aplicação do disposto no parágrafo anterior, o saldo remanescente
apurado deverá ser liquidado de uma só vez, em parcela única.
ΑϲǑͲWĂƌĂŽĐƵƌƐŝƐƚĂĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽΑϮǑĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕
que já não mantenha vínculo funcional com a Secretaria da Educação, o valor consolidaĚŽ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌƉĂŐŽĚĞƵŵĂƐſǀĞǌ͕ĞŵƉĂƌĐĞůĂƷŶŝĐĂ͘
§ 7º - Excepcionalmente, a critério da administração, o débito consolidaĚŽ͕ƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂƐĞƌƋƵŝƚĂĚŽĚĞƵŵĂƐſǀĞǌ͕ŶŽƐΑΑϱǑĞϲǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌ
ƉĂŐŽƐƉĂƌĐĞůĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŽĐƵƌƐŝƐƚĂ͕ĞŵƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽĞǆƉƌĞƐƐŽ͕ũƵƐƟĮƋƵĞĞ
ĐŽŵƉƌŽǀĞ͕ĚĞŵŽĚŽŝŶĞƋƵşǀŽĐŽ͕ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂƉĂƌĂƐĂůĚĂƌŽĚĠďŝƚŽĞŵƉĂƌcela única.
§ 8º - O parcelamento previsto excepcionalmente no parágrafo anterior,
se deferido, far-se-á na seguinte conformidade:
1 - com número máximo de parcelas igual ao número de meses cursados;
2 – com o valor total do débito sendo consolidado na data do deferimenƚŽĚŽƉĞĚŝĚŽ͕ŶŽƟĮĐĂŶĚŽͲƐĞŽĐƵƌƐŝƐƚĂƉĂƌĂĮŶƐĚĞĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚŽĂĐŽƌĚŽ͖
3 – com o valor de cada parcela sendo expresso em número de UFESP,
ĂƉƵƌĂĚŽ Ă ƉĂƌƟƌ ĚŽ ǀĂůŽƌ ĚŽ ĚĠďŝƚŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ ĚŝǀŝĚŝĚŽ ƉĞůŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƉĂƌĐĞůĂƐ
ƌĞƋƵĞƌŝĚŽƉĞůŽĐƵƌƐŝƐƚĂ͕ĞĐŽŶǀĞƌƟĚŽĞŵƌĞĂŝƐ͕ĐŽŵĐŽƌƌĞĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂ͕ŶĂĚĂƚĂĚŽ
ĞĨĞƟǀŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂĚĂƉĂƌĐĞůĂ͖
4 – com o acordo sendo considerado celebrado mediante a assinatura do
termo de acordo e o pagamento da primeira parcela.
§ 9º – O acordo celebrado será considerado rompido no caso de atraso,
por período superior a 90 (noventa) dias, no pagamento de qualquer das parcelas,
sendo o valor do saldo devedor encaminhado à Procuradoria Geral do Estado, para se
proceder à cobrança judicial.
ƌƟŐŽϰǑͲĂďĞƌĄăƐĐŽůĂĚĞ&ŽƌŵĂĕĆŽĞƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽĚŽƐWƌŽĨĞƐsores - EFAP baixar normas procedimentais que se façam necessárias ao cumprimento
do disposto nesta resolução.
ƌƟŐŽϱǑͲKƐĐĂƐŽƐŽŵŝƐƐŽƐƐĞƌĆŽƌĞƐŽůǀŝĚŽƐƉĞůĂƐĐŽůĂĚĞ&ŽƌŵĂĕĆŽĞ
ƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽĚŽƐWƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐʹ&W͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͘
ƌƟŐŽϲǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
_____

NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV;
Decreto nº 55.650/10 à pág. 72 do vol. LXIX;
Decreto nº 58.045/10 à pág. 99 do vol. LXXIII.
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Z^K>hK^EǑϱϰ͕ϮϮ'K^dKϮϬϭϯ
ůƚĞƌĂĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^ϳ͕ĚĞϭϵͲϬϭͲϮϬϭϮ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂƐ
ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚĞWƌŽĨĞƐƐŽƌDĞĚŝĂĚŽƌƐĐŽůĂƌĞŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞWƌŽƚĞĕĆŽ
ƐĐŽůĂƌ͕ĞĚĄŽƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão de Educação Básica – CGEB,
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲKΑϯǑĚŽĂƌƟŐŽϭǑĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^ϳ͕ĚĞϭϵͲϬϭͲϮϬϭϮ͕ƉĂƐƐĂĂ
vigorar com a seguinte redação:
ƌƟŐŽϭǑͲ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
“§ 3º - A Gestão Regional do Sistema de Proteção Escolar organizará, anualmente, 8 (oito) orientações técnicas descentralizadas de planejamento e avaliação,
ĐŽŵŽƐWƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐDĞĚŝĂĚŽƌĞƐƐĐŽůĂƌĞƐĞŽŵƵŶŝƚĄƌŝŽƐ͕ĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽŶĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ
diretorias de ensino, com uma carga horária de, no mínimo, 6 (seis) e, no máximo, 8
;ŽŝƚŽͿŚŽƌĂƐĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŝĄƌŝĂƐ͘͟;EZͿ
ƌƟŐŽϮǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
_____
NOTA:
A Resolução SE nº 7/12 encontra-se à pág. 161 do vol. LXXIII.

Z^K>hK^EǑϱϱ͕ϮϮ'K^dKϮϬϭϯ
ůƚĞƌĂĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϲϭ͕ĚĞϲĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϭϮ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞ
KƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐdĠĐŶŝĐĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉĞůŽƐſƌŐĆŽƐĐĞŶƚƌĂŝƐĞƌĞŐŝŽŶĂŝƐ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽ
ĂƌƟŐŽϴǑĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϱϴ͕ĚĞϮϯ͘ϴ͘ϮϬϭϭ
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB,
Resolve:
ƌƟŐŽ ϭǑ Ͳ K ƉĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽ ĚŽ ĂƌƟŐŽ ϯǑ ĚĂ ZĞƐŽůƵĕĆŽ ^ ϲϭ͕ ĚĞ
6.6.2012, alterado pela Resolução SE nº 104, de 28-12-2012, passa a vigorar com a
seguinte redação:
ƌƟŐŽϯǑͲ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͞WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹǆĐĞƚƵĂŵͲƐĞĚŽůŝŵŝƚĞƌĞĨĞƌŝĚŽŶŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ
as orientações técnicas:
ϭ͘ĚĞƐƟŶĂĚĂƐĂŽĐƵƉĂŶƚĞƐĚĞĐĂƌŐŽƐŽƵĨƵŶĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ăŐĞƐƚĆŽ
ĞŵƵŶŝĚĂĚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͖Ğ
2. relacionadas a projetos ou programas da Pasta da Educação que, por
ƐƵĂƐĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐ͕ŝŵƉůŝƋƵĞŵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƋƵĂŶƟƚĂƟǀŽĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽĂƚŽ
ŶŽƌŵĂƟǀŽƋƵĞŽƐŝŶƐƟƚƵŝƵŽƵƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƵ͘͟;EZͿ
ƌƟŐŽϮǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
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_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Resolução SE nº 58/11 à pág. 330 do vol. LXXII;
Resolução SE nº 61/12, alt. pela Res. SE nº 104/12, à pág. 216 do vol. LXXIII.

Z^K>hK^EǑϱϲ͕Ϯϳ'K^dKϮϬϭϯ
ƌŝĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂů͕ĐŽŵĂĮŶĂůŝĚĂĚĞĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽ
WƌŽŐƌĂŵĂĚĞƐơŵƵůŽăŝĚĂĚĂŶŝĂ&ŝƐĐĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ
binete,

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou o Chefe de GaResolve:

ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂĐƌŝĂĚĂ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ŽŵŝƐƐĆŽ
ƐƉĞĐŝĂů͕ĐŽŵĂĮŶĂůŝĚĂĚĞĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞƐơŵƵůŽăŝĚĂĚĂŶŝĂ&ŝƐĐĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŝŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůĂ>ĞŝϭϮ͘ϲϴϱ͕ĚĞϮϴ͘ϴ͘ϮϬϬϳ͕
alterada pela Lei 14.968, de 20.3.2013.
Parágrafo único – A Comissão Especial de que trata esta resolução deveƌĄĂƉƌĞĐŝĂƌŽƐƉĞĚŝĚŽƐĞĚĞĐŝĚŝƌƐŽďƌĞĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮůĂŶƚƌſƉŝĐĂƐĞĚĞ
ĚŝƌĞŝƚŽƉƌŝǀĂĚŽ͕ƐĞŵĮŶƐĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ͕ƋƵĞĂƚƵĂŵŶĂĄƌĞĂĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽ
Cadastro de Escolas da Secretaria da Educação, no Programa referido no caput deste
ĂƌƟŐŽ͕ƉĂƌĂůŚĞƐĂƐƐĞŐƵƌĂƌŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͘
ƌƟŐŽϮǑͲŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůƐĞƌĄŝŶƚĞŐƌĂĚĂƉŽƌƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶtantes de órgãos centrais da Pasta, na seguinte conformidade:
I – do Gabinete do Secretário:
Stella Marques Nunes, RG/SSP/SP 2.513.340, a quem caberá
a coordenação dos trabalhos
//ʹĚĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂdĠĐŶŝĐĂĚĂŚĞĮĂĚĞ'ĂďŝŶĞƚĞ͗
Jorge Sagae, RG/SSP/SP 9.765.105
III – da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e
Avaliação Educacional – CIMA:
Iolanda Teixeira da Silva, RG/SSP/SP 26.529.906-8
Márcio Santos Queiroz, RG/SSP/BA 03560581-23
IV - da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB:
Dirce Maran de Carvalho, RG/SSP/SP 3.063.099
Sheila Sandoval, RG/SSP/SP 8.282.855-9
V – da Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COFI:
Ana Cláudia da Silva Inácio, RG/SSP/SP 6.067.949-9
Angel Henrique Nascimento, RG/SSP/SP 24.513.340-8
ƌƟŐŽϯǑͲƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůƐĞƌĆŽĚĞsempenhadas sem prejuízo das atribuições decorrentes do cargo ou função que ocupem.
Parágrafo único – No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta resolução, a Comissão Especial deverá concluir as ações preliminares, dentre as quais a de propor ato do Secretário sobre o assunto, para, posteriormente, dar
284

sequência e acompanhar a implementação das demais ações relacionadas ao PrograŵĂĚĞƐơŵƵůŽăŝĚĂĚĂŶŝĂ&ŝƐĐĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƋƵĞƐĞĮǌĞƌĞŵŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ͘
ƌƟŐŽϰǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ĮĐĂŶdo revogada a Resolução SE nº 36, de 2 de junho de 2011.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 12.685/07 à pág. 59 do vol. LXIV;
Resolução SE nº 36/11 à pág. 124 do vol. LXXI.

Z^K>hK^EǑϱϳ͕Ϯϵ'K^dKϮϬϭϯ
ůƚĞƌĂĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϭϳ͕ĚĞϮϮͲϬϯͲϮϬϭϭ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŽWƌŽũĞƚŽ
ŽůƐĂDĞƐƚƌĂĚŽͬŽƵƚŽƌĂĚŽ
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadora da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo
– Paulo Renato Costa Souza – EFAP,
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲKΑϰǑĚŽĂƌƟŐŽϰǑ͕ĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^ϭϳ͕ĚĞϮϮ͘ϯ͘ϮϬϭϭ͕ƉĂƐƐĂĂ
vigorar com a seguinte redação:
“§ 4º - Qualquer alteração na composição das comissões central e regioŶĂŝƐĨĂƌͲƐĞͲĄ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƉƵďůŝĐĂĕĆŽŶŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕ŶĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŶĨŽƌŵŝdade:
1. por resolução do Secretário da Educação, quando a alteração ocorrer
na composição da comissão central;
2. por portaria da Coordenadora da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo – Paulo Renato Costa Souza – EFAP,
quando ocorrer alteração na composição de comissão regional.” (NR)
ƌƟŐŽϮǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
_____

NOTA:
A Resolução SE nº 17/11 encontra-se à pág. 82 do vol. LXXI.

Z^K>hK^EǑϱϴ͕Ϯϵ'K^dKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ͕ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞĞŶƚƌŽĚĞƐƚƵĚŽƐĚĞ
>şŶŐƵĂƐͲ>͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O Secretário da Educação com fundamento no Decreto 27.270, de
10.8.1987, alterado pelo Decreto 54.758, de 10.9.2009, e no Decreto 44.449, de 2411-1999, e à vista do disposto na Resolução SE 81, de 4.11.2009, e da manifestação da
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica,
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Resolve:
ƌƟŐŽ ϭǑ Ͳ ƵƚŽƌŝǌĂŵͲƐĞ Ă ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ Ğ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ
Estudos de Línguas, para ministrar aulas de língua estrangeira moderna, nas escolas
estaduais abaixo relacionadas, localizadas no município de Suzano, Diretoria de Ensino
– Região Suzano:
I - EE Ignês Correa Allen e
//ͲĠůŝĂ'ĂƩĂŝŵĂĚŽ͘
ƌƟŐŽϮǑͲŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĐĂďĞƌĄ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂZĞsolução SE 81/2009, acompanhar, orientar e avaliar a organização e o funcionamento
ĚŝĚĄƟĐŽĞƚĠĐŶŝĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĚŽƐ>Ɛ͘
ƌƟŐŽϯǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 27.270/87 à pág. 119 do vol. XXIV;
Decreto nº 44.449/99 à pág. 85 do vol. XLVIII;
Decreto nº 54.758/09 à pág. 93 do vol. LXVIII;
Resolução SE nº 81/09 à pág. 216 do vol. LXVIII.

Z^K>hK^EǑϱϵ͕Ϯϵ'K^dKϮϬϭϯ
ƵƚŽƌŝǌĂŽĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐ
ƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵŽŶŐƌĞƐƐŽ
K^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ĐŽŵĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽŶŽĂƌƟŐŽϮϯ͕ŝŶĐŝƐŽys/͕Ăůşnea “a” do Decreto nº 52.833/2008, resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͕ĐŽŵĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽŶŽƐĂƌƟŐŽƐϲϴĞϲϵĚĂ>ĞŝŶǑ
10.261/68, regulamentados pelo Decreto nº 52.322, de 18 de novembro de 1969, e/ou
ŝŶĐŝƐŽ//͕ĚŽĂƌƟŐŽϭϱ͕ĚĂ>ĞŝϱϬϬͬϳϰ͕ŽĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞWƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂ//
ĚĂƌĞĚĞĞƐƚĂĚƵĂůĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞ&ŝůŽƐŽĮĂ͕ƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŵĚŽ/ŽŶŐƌĞƐƐŽ
ƌĂƐŝůĞŝƌŽ ĚĞ &ŝůŽƐŽĮĂ ĚĂ >ŝďĞƌƚĂĕĆŽ͕ ƉƌŽŵŽǀŝĚŽ ƉĞůĂ ƐƐŽĐŝĂĕĆŽ ĚŽƐ WƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ ĚĞ
&ŝůŽƐŽĮĂĞ&ŝůſƐŽĨŽƐĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͲWZK&&^W͕ĂƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚŽŶĂ&WKD͕
em São Paulo, no período de 4 a 6/9/2013.
ƌƟŐŽϮǑͲWĂƌĂŽďƚĞŶĕĆŽĚĂǀĂŶƚĂŐĞŵƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽĂƌƟŐŽĂŶƚĞƌŝŽƌĚĞǀĞƌĆŽŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐ͕ĂƉſƐŽĞǀĞŶƚŽ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞϯϬĚŝĂƐ͕ĐŽŵƉƌŽǀĂƌƐƵĂĞĨĞƟǀĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽĞǀĞŶƚŽ͕ũƵŶƚŽĂŽƐĞƵſƌŐĆŽĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞĂƚĞƐƚĂĚŽ
ŽƵĐĞƌƟĮĐĂĚŽĨŽƌŶĞĐŝĚŽƉĞůĂĞŶƟĚĂĚĞƉĂƚƌŽĐŝŶĂĚŽƌĂĚŽĞǀĞŶƚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽŽƌĞůĂƚſƌŝŽ
ĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐŶŽĐŽŶĐůĂǀĞ͕ĞŵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϱǑĚŽ
Decreto nº 52.322/69.
WĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽ Ͳ  ŝŶŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂ ĚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶĞƐƚĞ ĂƌƟŐŽ ĂĐĂƌƌĞƚĂƌĄ
desconto nos vencimentos ou salários, correspondentes aos dias de afastamento que
ƐĞƌĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĐŽŵŽĨĂůƚĂƐŝŶũƵƐƟĮĐĂĚĂƐ͘
ƌƟŐŽϯǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
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______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV;
Lei nº 500/74 à pág. 493 do vol. 2;
Decreto nº 52.322/69 à pág. 1.342 do vol. 4;
Decreto nº 52.833/08 à pág. 113 do vol. LXV.

Z^K>hK^EǑϲϬ͕ϯϬ'K^dKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĂƚƵĂĕĆŽĚĞƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞŵ^ĂůĂͬŵďŝĞŶƚĞĚĞ>ĞŝƚƵƌĂ͕ŶĂƐĞƐĐŽůĂƐ
ĞƐƚĂĚƵĂŝƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂů͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O Secretário da Educação, à vista do disposto na Resolução SE 70, de
21-10-2011, que dispõe sobre a instalação de Salas e Ambientes de Leitura nas escolas
da rede pública estadual, e considerando a necessidade de estabelecer normas e procedimentos para a atuação de professor nas Salas/Ambientes de Leitura das escolas
estaduais do Programa Ensino Integral, de que trata a Lei Complementar 1.164, de 4 de
janeiro de 2012, alterada pela Lei Complementar 1.191, de 28-12-2012, bem como o
Decreto 59.354, de 15-07-2013,
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲƐĞƐĐŽůĂƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂů͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƐŶŽƐƚĞƌmos da Resolução SE 49, de 19-07-2013, contarão, em suas Salas/Ambientes de Leitura
e na forma estabelecida na presente resolução, com 1 (um) professor que atuará em
ZĞŐŝŵĞĚĞĞĚŝĐĂĕĆŽWůĞŶĂĞ/ŶƚĞŐƌĂůʹZW/͕ĨĂǌĞŶĚŽũƵƐă'ƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĞĞĚŝĐĂĕĆŽ
WůĞŶĂĞ/ŶƚĞŐƌĂůʹ'W/͕ŝŶƐƟƚƵşĚĂƉĞůĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌϭ͘ϭϲϰͬϭϮ͘
ƌƟŐŽϮǑͲ^ĆŽĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂ^ĂůĂͬŵďŝĞŶƚĞ
de Leitura nas escolas do Programa Ensino Integral:
/ʹĞůĂďŽƌĂƌ͕ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƐĞƵƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂĕĆŽĐŽŵŽƐŽďũĞƟǀŽƐ͕ŵĞƚĂƐĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĂƐĞƌĞŵĂƟŶŐŝĚŽƐ͖
//ʹŽƌŐĂŶŝǌĂƌ͕ƉůĂŶĞũĂƌĞĞǆĞĐƵƚĂƌƐƵĂƚĂƌĞĨĂŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ĚĞĨŽƌŵĂĐŽůĂďŽƌĂƟǀĂĞĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂ͕ǀŝƐĂŶĚŽĂŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂĕĆŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ͖
///ͲŝŶĐĞŶƟǀĂƌĞĂƉŽŝĂƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽĞĞŵƉƌĞĞŶĚĞĚŽrismo juvenis;
IV – realizar, obrigatoriamente, a totalidade das horas de trabalho pedaŐſŐŝĐŽ͕ĐŽůĞƟǀŽĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ŶŽƌĞĐŝŶƚŽĚĂĞƐĐŽůĂ͖
sͲƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĐŽůĞƟǀŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŶĂ
ĞƐĐŽůĂ͕ĂĮŵĚĞƉƌŽŵŽǀĞƌƐƵĂƉƌſƉƌŝĂŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĞĂƌƟĐƵůĂĕĆŽĐŽŵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽƐ
demais professores em sala de aula;
s/ʹƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĞŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐƚĠĐŶŝĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ͕ƌĞůĂƟǀĂƐăƐƵĂĂƚƵĂĕĆŽŶĂĞƐĐŽůĂ͕ďĞŵĐŽŵŽĚĞĐƵƌƐŽƐĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂ͖
s//ʹĂƚƵĂƌĞŵĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƚƵƚŽƌŝĂĂŽƐĂůƵŶŽƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƉůĂŶŽĚĞ
ação da escola e com o projeto de vida dos alunos;
VIII - propor indicadores que possibilitem à equipe escolar avaliar o imƉĂĐƚŽ ĚĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ ŶĂ ^ĂůĂͬŵďŝĞŶƚĞ ĚĞ >ĞŝƚƵƌĂ͕ ŶŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĂ
aprendizagem, no âmbito da escola;
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/yʹĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌ͕ĂǀĂůŝĂƌĞƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂƌĂƐƉƌĄƟĐĂƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ĞƐƚƵĚŽƐ͕
consultas e pesquisas, no âmbito da Sala/Ambiente de Leitura;
yʹĂƚƵĂƌĞŵĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĞĂƉŽŝŽĂŽƐĂůƵŶŽƐ͕ƉĂƌĂƵƟůŝǌĂĕĆŽ
de recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC nas áreas de pesquisa e
produção de materiais em mídias digitais;
XI - subsidiar e orientar programas de preservação e organização da meŵſƌŝĂĚĂĞƐĐŽůĂĞĚĂŚŝƐƚſƌŝĂůŽĐĂů͕ĂƌƟĐƵůĂĚŽƐĐŽŵŽƉůĂŶŽĚĞĂĕĆŽĚĂĞƐĐŽůĂĞĐŽŵŽƐ
programas de ação dos docentes;
y//ͲŝŶĐĞŶƟǀĂƌĂǀŝƐŝƚĂĕĆŽƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂĚŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĚĂĞƐĐŽůĂă^ĂůĂͬ
ŵďŝĞŶƚĞĚĞ>ĞŝƚƵƌĂ͕ƉĂƌĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĞŵĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ͖
y///ͲƉƌŽŵŽǀĞƌĞĞǆĞĐƵƚĂƌĂĕƁĞƐŝŶŽǀĂĚŽƌĂƐ͕ƋƵĞŝŶĐĞŶƟǀĞŵĂůĞŝƚƵƌĂĞĂ
construção de canais de acesso a universos culturais mais amplos;
XIV – coordenar, executar e supervisionar o funcionamento regular da
Sala/Ambiente de Leitura, cuidando da organização e do controle patrimonial do acervo e das instalações;
ysʹŽƌŐĂŶŝǌĂƌ͕ŶĂĞƐĐŽůĂ͕ĂŵďŝĞŶƚĞƐĚĞůĞŝƚƵƌĂĂůƚĞƌŶĂƟǀŽƐ͘
ƌƟŐŽϯǑͲWŽĚĞƌĄƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƐĞůĞĕĆŽƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂƐ
atribuições de professor de Sala/Ambiente de Leitura nas escolas do Programa Ensino
/ŶƚĞŐƌĂů͕ŽĚŽĐĞŶƚĞƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽŽƵŽĐƵƉĂŶƚĞĚĞĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĞ
na condição de readaptado, ou de adido, ou, ainda, cumprindo horas de permanência,
desde que atenda aos seguintes requisitos:
/ ʹ ƐĞũĂ ƟƚƵůĂƌ ĚĞ ĐĂƌŐŽ ŽƵ ŽĐƵƉĂŶƚĞ ĚĞ ĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ ƉŽƌƚĂĚŽƌ ĚĞ
ĚŝƉůŽŵĂĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂ͕ĂďƌĂŶŐŝĚŽƉĞůŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽΑϮǑĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚĂ>ĞŝŽŵplementar 1.010, de 01-06-2007;
II – possua experiência mínima de 3 (três) anos de exercício no magistéƌŝŽƉƷďůŝĐŽŽĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͖Ğ
III – venha a aderir voluntariamente ao Regime de Dedicação Plena e
/ŶƚĞŐƌĂůʹZW/ŝŶƐƟƚƵşĚŽŶĂƐĞƐĐŽůĂƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂ͘
ƌƟŐŽϰǑͲEĂƐĞůĞĕĆŽĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƌĞůĂƟǀĂƐă^ĂůĂͬŵďŝĞŶƚĞĚĞ>ĞŝƚƵƌĂ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϯǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂƌͲƐĞͲĄ
a seguinte ordem de prioridade:
/ͲĚŽĐĞŶƚĞƌĞĂĚĂƉƚĂĚŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͕ĂƉƚŽĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽĂƌƟŐŽϮǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͖
//ͲƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽ͕ŶĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞĂĚŝĚŽ͕ƋƵĞĞƐƚĞũĂĐƵŵƉƌŝŶĚŽŚŽƌĂƐĚĞ
permanência na composição de sua jornada;
///ͲĚŽĐĞŶƚĞŽĐƵƉĂŶƚĞĚĞĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͕ĂďƌĂŶŐŝĚŽƉĞůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ
da Lei Complementar 1.010/07, que esteja cumprindo horas de permanência.
§ 1º - Somente será possível a designação de docente readaptado para
ĂƚƵĂƌŶĂ^ĂůĂͬŵďŝĞŶƚĞĚĞ>ĞŝƚƵƌĂƐĞĨŽƌǀĞƌŝĮĐĂĚĂĐŽŵƉĂƟďŝůŝĚĂĚĞĞŶƚƌĞĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽĂƌƟŐŽϮǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŽƌŽůĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽĚŽĐĞŶƚĞ͕ĞǆƉĞĚŝĚŽ
pela Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde – CAAS, do Departamento de Perícias Médicas do Estado - DPME, sendo desnecessária a consulta ao referido órgão.
ΑϮǑͲWĂƌĂŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŵŽƐŝŶĐŝƐŽƐ//Ğ///ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕
somente poderá haver designação para a Sala/Ambiente de Leitura na comprovada
ŝŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĐůĂƐƐĞŽƵĚĞĂƵůĂƐĚĞƐƵĂŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽͬƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽ͕ƋƵĞůŚĞƉŽƐƐĂŵƐĞƌ
atribuídas, em nível da própria unidade escolar e também da Diretoria de Ensino.
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ƌƟŐŽ ϱǑ Ͳ K ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ƐĞůĞĕĆŽ ƉĂƌĂ ĂƚƵĂĕĆŽ Ğŵ ^ĂůĂͬŵďŝĞŶƚĞ ĚĞ
Leitura, de que trata esta resolução, deverá observar, no que couber, a regulamentação
ĞƐƉĞĐşĮĐĂĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽĚŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂů͘
ƌƟŐŽ ϲǑ Ͳ  ĐĂƌŐĂ ŚŽƌĄƌŝĂ Ă ƐĞƌ ĐƵŵƉƌŝĚĂ ƉĞůŽ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ ĚĂ ^ĂůĂͬŵbiente de Leitura do Programa Ensino Integral será de 40 (quarenta) horas semanais,
correspondente ao Regime de Dedicação Plena e Integral.
§ 1º - O docente readaptado que venha a ser selecionado para atuar na
Sala/Ambiente de Leitura do Programa Ensino Integral, independentemente da carga
ŚŽƌĄƌŝĂĮǆĂĚĂĞŵƐƵĂƉŽƐƟůĂĚĞZĞĂĚĂƉƚĂĕĆŽ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌĚĞƐŝŐŶĂĚŽƉŽƌϰϬ;ƋƵĂƌĞŶƚĂͿ
horas semanais.
ΑϮǑͲEĆŽŚĂǀĞƌĄƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽŶĂƐĂƵƐġŶĐŝĂƐĞŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƐůĞŐĂŝƐĚŽ
professor responsável pela Sala/Ambiente de Leitura.
§ 3º - O professor responsável pela Sala/Ambiente de Leitura usufruirá
férias de acordo com o calendário escolar, juntamente com seus pares docentes.
§ 4º - O professor designado para a Sala/Ambiente de Leitura que, no
ĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐƵĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ͕ĚĞŝǆĂƌĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌăƐĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐĚĞƵŵďŽŵĚĞsempenho, terá cessada sua designação no Programa Ensino Integral, observado o disƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϭϬĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌϭ͘ϭϲϰͬϭϮ͘
ƌƟŐŽϳǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƌĞƚƌŽĂŐŝŶĚŽƐĞƵƐĞĨĞŝƚŽƐĂϬϭͲϬϮͲϮϬϭϯ͕ĮĐĂŶĚŽƌĞǀŽŐĂĚĂƐĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĞŵĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕
em especial a Resolução SE nº 69, de 27.6.2012.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII;
Lei Complementar nº 1.164/12 à pág. 31 do vol. LXXIII;
Lei Complementar nº 1.191/12 à pág. 27 do vol. LXXIV;
Decreto nº 59.354/13 à pág. 75 deste volume;
Resolução SE nº 70/11 à pág. 345 do vol. LXXII;
Resolução SE nº 69/12 à pág. 227 do vol. LXXIII;
Resolução SE nº 49/13 à pág. 67 deste volume.

Z^K>hK^EǑϲϭ͕ϯϬ'K^dKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂŽĨĞƌƚĂĚĞĞƐƚƵĚŽƐĚĞƌĞĨŽƌĕŽ͕ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĞĂƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ
ĂĂůƵŶŽƐĚĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐ͕ĂŽƐƐĄďĂĚŽƐ͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB e considerando:
- a importância de intervenções pedagógicas de reforço, recuperação e
aprofundamento curricular no percurso escolar do aluno, como mecanismos de supeƌĂĕĆŽĚĞĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐĞĚĞĞƐơŵƵůŽĂŶŽǀĂƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŶƐ͖
- a necessidade de se ampliar o tempo dispensado a essas intervenções,
ƵƟůŝǌĂŶĚŽͲƐĞŽƐƐĄďĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂĞƐƐĞĮŵ͕ZĞƐŽůǀĞ͗
ƌƟŐŽϭǑͲƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐĚĞĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŵĠĚŝŽƉŽĚĞƌĆŽ
ĚĂƌ ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ Ğ ĂŵƉůŝĂƌ ĂƐ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƌĞĨŽƌĕŽ͕ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ Ğ ĂƉƌŽĨƵŶĚĂ-
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mento curricular, em todas as disciplinas, com prioridade às de Língua Portuguesa e
DĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ĂĂůƵŶŽƐĚŽϱǑĂŶŽĞŵĚŝĂŶƚĞ͕ĂŽƐƐĄďĂĚŽƐ͕ĐŽŵĞƐƚƵĚŽƐĐĞŶƚƌĂĚŽƐŶŽ
desenvolvimento das competências leitora e escritora.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹWŽĚĞƌĆŽƉĂƌƟĐŝƉĂƌ͕ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĚŽƐĞƐƚƵĚŽƐĚĞ
ƋƵĞƚƌĂƚĂŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ŽƐĂůƵŶŽƐĚŽϱǑ͕ϲǑ͕ĞϵǑĂŶŽƐĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ
da 3ª série do ensino médio, observados os termos da presente resolução.
ƌƟŐŽϮǑͲƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞĂůƵŶŽƐĚĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ͕ŶŽƐĞƐƚƵĚŽƐ
de reforço, recuperação e aprofundamento curricular, dar-se-á por termo de adesão,
ĐĂďĞŶĚŽăĞƋƵŝƉĞŐĞƐƚŽƌĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌĞƐƐĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƌĞƵŶŝĆŽĐŽŵƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕ĂůƵŶŽƐ͕ƉĂŝƐĞĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞůŽĐĂů͕ƉĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞƌĞŇĞǆĆŽƐŽďƌĞĂƉĞƌƟŶġŶĐŝĂĞĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĞƐƐĞƐĞƐƚƵĚŽƐ͘
ƌƟŐŽϯǑͲƐƌĞƵŶŝƁĞƐĐŽŵŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐƋƵĞŵŝŶŝƐƚƌĂƌĆŽĂƵůĂƐĚĞƌĞforço, recuperação e aprofundamento a alunos, aos sábados, poderão ser realizadas no
,ŽƌĄƌŝŽĚĞdƌĂďĂůŚŽWĞĚĂŐſŐŝĐŽŽůĞƟǀŽʹ,dWĞŶŽĚĞŽŶƐĞůŚŽƐĚĞůĂƐƐĞͬ^ĠƌŝĞƐƉĂƌĂ͗
I – elaboração de listagem de alunos que aderiram aos estudos de reforço, recuperação e aprofundamento curricular, com o compromisso de frequência
e assiduidade às aulas, mediante autorização do responsável pelo aluno quando este
for menor;
//ʹĚĞĮŶŝĕĆŽĚĞŽďũĞƚŽƐĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĐŽŶĐĞŝƚŽƐͬĐŽŶƚĞúdos/informações e outros, que devam ser retomados com vistas ao desenvolvimento
das competências leitora e escritora dos alunos.
ƌƟŐŽϰǑͲĂďĞƌĄĂŽŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂĞĂŽƐWƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐ͕
ƐŽďĂŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚŽ^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌĚĞŶƐŝŶŽ͕ĂĐŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐĂ
organização, planejamento, acompanhamento e avaliação dos estudos e seus resultados.
Parágrafo único – À Equipe Gestora da Escola caberá assegurar que os
estudos sejam:
1. programados por disciplina e por ano/série, com duração corresponĚĞŶƚĞĂŽĚĞĚƵĂƐĂƵůĂƐĐŽŶƐĞĐƵƟǀĂƐ͖
2. desenvolvidos, no mínimo, em um sábado de cada mês, com duração
ĚĞĚƵĂƐĂƵůĂƐĐŽŶƐĞĐƵƟǀĂƐĞŵĐĂĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ĞŵĂƚĠĚŽŝƐƚƵƌŶŽƐĚŝƵƌŶŽƐĚĞƋƵĂƚƌŽ
aulas de funcionamento.
ƌƟŐŽϱǑͲŽŝƌŝŐĞŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĚĞŶƐŝŶŽĐĂďĞƌĄ͕ĂƉſƐƉĂƌĞĐĞƌĨĂǀŽƌĄvel do Supervisor de Ensino, homologar os estudos de reforço, recuperação e aprofundamento curricular desenvolvidos aos sábados.

alunos; e

ƌƟŐŽϲǑͲƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĂůƵŶŽƐĚĂƌͲƐĞͲĄ͗
I – em grupos organizados por série/ano e disciplina, de até 20 (vinte)

II – em estudos com duração correspondente a, no máximo, duas discipliŶĂƐ͕ĐŽŵĚƵĂƐĂƵůĂƐĐŽŶƐĞĐƵƟǀĂƐĐĂĚĂƵŵĂ͘
ƌƟŐŽϳǑʹEĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽƉůĂŶŽĚĞĞƐƚƵĚŽƐĚĞĐĂĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ĐŽŶƐŝderar-se-á a importância:
I – dos momentos de intercâmbio de experiências entre o professor da
disciplina objeto dos estudos e aquele que orientará esses estudos;
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//ʹĚĂƐƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĂƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌŽƵĚĞĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ
de apreensão de objetos de conhecimento por parte dos alunos, indicadas pelos professores de cada disciplina e registradas em mapa de aprendizagem;
III – do acompanhamento e da avaliação da aprendizagem em processo
e outros instrumentos elaborados pelo sistema, escola ou professor da disciplina; e
IV – da orientação aos professores responsáveis por esses estudos, em
especial quanto:
ĂͿĂŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐ
ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŶƐ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚĂƐ ŽƵ ĐŽůĞƟǀĂƐ͕ ƋƵĞ ƌĞƐƉŽŶĚĂŵ ăƐ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
cada aluno e de grupos de alunos;
b) ao processo de acompanhamento e avaliação por parte dos professores de classe ou disciplina, professores dos estudos aos sábados e professores coordenadores; e
ĐͿăĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĞĂŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐĚŝĚĄƟĐĂƐĂƐĞƌĞŵĚŝƐƉŽnibilizadas, oportunamente, pela Coordenadoria de Gestão da Educação Básica para
ƐƵďƐŝĚŝĂƌĂƐĂĕƁĞƐĚĂĞƐĐŽůĂƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐĂĞƐƐĞƐĞƐƚƵĚŽƐ͘
ƌƟŐŽϴǑͲŽŵďĂƐĞŶĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽƋƵĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĂŶƵĂůĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐ͕ĂƐĂƵůĂƐƌĞůĂƟǀĂƐĂŽƐĞƐƚƵĚŽƐĚĞƌĞĨŽƌço, recuperação e aprofundamento curricular, aos sábados, serão atribuídas:
/ʹĞŵŶşǀĞůĚĞƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕ƉĞůŽŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂ͕ĂĚŽĐĞŶƚĞƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽĞĂŽĐƵƉĂŶƚĞƐĚĞĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞĂďƌĂŶŐŝĚŽƐƉĞůŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽΑϮǑĚŽ
ĂƌƟŐŽϮǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌϭ͘ϬϭϬͬϮϬϬϳ͗
a) como carga suplementar de trabalho docente e para composição ou
ĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͖Ğ
ďͿĂơƚƵůŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝŽƐ͕ƋƵĂŶĚŽĂƐĂƵůĂƐĂƚƌŝďƵşĚĂƐƵůƚƌĂpassarem o número de aulas da Jornada Integral de Trabalho Docente;
II – no âmbito da Diretoria de Ensino, se necessário.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹ,ĂǀĞŶĚŽŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ͕ĂƐĂƵůĂƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞĂƌƟŐŽ
poderão, também, ser atribuídas a docentes contratados e a candidatos à contratação,
em nível de unidade escolar ou de Diretoria de Ensino.
ƌƟŐŽ ϵǑ Ͳ KƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐ ĚŝĚĄƟĐĂƐ Ğ ŽƵƚƌĂƐ ŵĂŝƐ ƋƵĞ ƐĞ ĮǌĞƌĞŵ ŶĞĐĞƐsárias à aplicação do disposto nesta resolução, serão divulgadas oportunamente pela
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB.
ƌƟŐŽϭϬʹƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
_____
NOTA:
A Lei Complementar nº 1.010/07 encontra-se à pág. 25 do vol. LXIII.

Z^K>hK^EǑϲϮ͕ϲ^dDZKϮϬϭϯ
ĐƌĞƐĐĞŶƚĂĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐăZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϭ͕ĚĞϭϰ͘ϭ͘ϮϬϭϯ͕ƋƵĞŝŶƐƟƚƵŝŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ
/ŶƐƉĞĕƁĞƐDĠĚŝĐĂƐ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH, Resolve:
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ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂŵĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂĚŽƐ ĂŽĂƌƟŐŽϲǑĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ ^ŶǑϭ͕ĚĞ
14.1.2013, alterado pela Resolução SE nº 44, de 28.7.2013, os parágrafos abaixo relacionados, com a seguinte redação:
ƌƟŐŽϲǑͲ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͞ΑϭǑͲZĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽ^ĞƌǀŝĕŽŽŵƉŽƐƚŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝŶĐŝƐŽ//ĚĞƐƚĞ
ĂƌƟŐŽ͕ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŽƵƚƌŽƐůŽĐĂŝƐ͕ƉĂƌĂĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽƐĞƌǀŝĕŽƉĞůŽĐƌĞdenciado em Unidade de Perícia Médica diversa daquela a que se vinculou, desde que
ƐĞũĂŽŶĚĞŶĆŽĞǆŝƐƚĂŵŵĠĚŝĐŽƐƉĞƌŝƚŽƐĞŵŶƷŵĞƌŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌĂĚĞŵĂŶĚĂ
pericial existente.
§ 2º - Considerar-se-á Serviço Diferenciado, de que trata o inciso III deste
ĂƌƟŐŽ͕ĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƉĞůŽŵĠĚŝĐŽĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚŽƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞũƵŶƚĂƐŵĠdicas em Unidade de Perícia Médica em que não existam médicos peritos em número
ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌĂĚĞŵĂŶĚĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĞŵŵƵŶŝĐşƉŝŽĚŝǀĞƌƐŽĚĂhŶŝdade Pericial a que se vinculou.
§ 3º - O transporte, a alimentação e a hospedagem, assim como quaisquer outras despesas, para prestação dos serviços, nos termos dos parágrafos anterioƌĞƐ͕ĮĐĂƌĆŽĂĐĂƌŐŽĚŽƉƌſƉƌŝŽĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚŽ͘
§ 4º - O gerenciamento da vinculação, a que se referem os §§ 1º e 2º,
será efetuado pela Equipe de Gestão do Programa de Inspeções Médicas do Centro de
Qualidade de Vida – CEQV/DEPLAN/CGRH/SE.” (NR)
ƌƟŐŽϮǑͲ&ŝĐĂŵŝŶĐůƵşĚĂƐŶŽŶĞǆŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϱǑĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ
SE 44, de 28.6.2013, as seguintes Unidades de Perícias Médicas:
I – Unidade Pericial de Bauru, situada à Rua Castro Alves, Quadra 3 – Vila
Falcão - Bauru – SP – Diretoria de Ensino/Região Bauru;
II – Unidade Pericial de Jales, situada à Rua Dez, 2.745 – Centro – Jales –
SP – Núcleo Pedagógico – Diretoria de Ensino/Região Jales.
WĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽ Ͳ Ɛ hŶŝĚĂĚĞƐ WĞƌŝĐŝĂŝƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐ ŶŽƐ ŝŶĐŝƐŽƐ ĚĞƐƚĞ
ĂƌƟŐŽŝŶŝĐŝĂƌĆŽƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞŵŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϭϯ͘
ƌƟŐŽϯǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ĮĐĂŶdo revogadas as disposições em contrário.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Resolução SE nº 1/13 à pág. 85 do vol. LXXV;
Resolução SE nº 44/13 à pág. 153 deste volume.

Z^K>hK^EǑϲϯ͕ϭϭ^dDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĚĂƌĞĚĞĞƐƚĂĚƵĂůĚĞĞŶƐŝŶŽƉĂƌĂ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĂKůŝŵƉşĂĚĂŽůĞŐŝĂů'ƵĂƌƵůŚĞŶƐĞ
O Secretário da Educação, com fundamento na alínea “a” do inciso XVI,
ĚŽĂƌƟŐŽϮϯĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϮ͘ϴϯϯ͕ĚĞϮϰĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϬϴ͕ZĞƐŽůǀĞ͗
ƌƟŐŽ ϭǑ Ͳ &ŝĐĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ ĚĞ ĚƵĐĂĕĆŽ
Física da Rede Estadual de Ensino da cidade de Guarulhos, na Olimpíada Colegial Gua-
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rulhense, da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, da Prefeitura Municipal de Guarulhos, que se realizará no período de 14 a 27/09/2013.
ƌƟŐŽϮǑͲKƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚĞǀĞƌĆŽŶŽƉƌĂǌŽĚĞϯϬĚŝĂƐ͕ĂƉſƐŽĞǀĞŶƚŽ͕
ĐŽŵƉƌŽǀĂƌƐƵĂĞĨĞƟǀĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽĐĞƌƚĂŵĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞĂƚĞƐƚĂĚŽ
ŽƵĐĞƌƟĮĐĂĚŽĨŽƌŶĞĐŝĚŽƉĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞƐƉŽƌƚĞ͕ZĞĐƌĞĂĕĆŽĞ>ĂǌĞƌ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽ ʹ  ŝŶŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂ ĚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶĞƐƚĞ ĂƌƟŐŽ ĂĐĂƌƌĞƚĂƌĄ
desconto nos vencimentos ou salários, correspondentes aos dias de afastamento que
ƐĞƌĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĐŽŵŽĨĂůƚĂƐŝŶũƵƐƟĮĐĂĚĂƐ͘
ƌƟŐŽϯǑͲKĚŽĐĞŶƚĞƋƵĞŵŝŶŝƐƚƌĂĂƵůĂƐĞŵŵĂŝƐĚĞƵŵĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ
ĚĂƌĞĚĞĞƐƚĂĚƵĂů͕ŶŽDƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ'ƵĂƌƵůŚŽƐ͕ƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽĂƌƟŐŽϭǑ͕ĮĐĂŶĚŽŽďƌŝŐĂĚŽăĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϮǑ͕Ğŵ
todas as unidades.
ƌƟŐŽϰǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
_____
NOTA:
O Decreto nº 52.833/08 encontra-se à pág. 113 do vol. LXV.

Z^K>hK^EǑϲϰ͕ϭϭ^dDZKϮϬϭϯ
ƌŝĂ'ƌƵƉŽĚĞdƌĂďĂůŚŽƉĂƌĂƚƌĂƚĂƌĚŽƚĞŵĂ͞>ĞŝĚĞZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů͟
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou o Chefe de Gabinete e considerando os autos do Processo SE nº 4943/0000/2013, Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂĐƌŝĂĚŽ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕'ƌƵƉŽĚĞ
Trabalho para tratar do tema “Lei de Responsabilidade Educacional”, objeto de projetos
de lei em tramitação no Congresso Nacional e de discussão no Conselho Nacional de
Secretários de Educação – CONSED, nos termos da presente resolução.
ƌƟŐŽϮǑͲ/ŶƚĞŐƌĂŵŽ'ƌƵƉŽĚĞdƌĂďĂůŚŽŽƌĂĐƌŝĂĚŽƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶtantes dos órgãos centrais da Pasta, na seguinte conformidade:
/ʹĚĂŚĞĮĂĚĞ'ĂďŝŶĞƚĞʹ'͗
Leslie Maria José da Silva Rama, RG 3.667.195, que coordenará os trabalhos
II – da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB:
João Freitas da Silva, RG 21.652.001
Maria Elizabete da Costa, RG 15.199.876-0
III – da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA:
Maria Nícia Pestana de Castro, RG 4.209.631-5
>Ƶŝǌ&ĞƌŶĂŶĚŽĚĞůďƵƋƵĞƌƋƵĞZƵĮŶŽĚĂ^ŝůǀĂʹZ'Ϯϲ͘ϯϯϮ͘ϳϬϵͲϳ
IV – da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE:
Eliane Cecílio Jorge, RG 13.597.453-7
sŝĚĞƩĞŽŶĂǌǌŝŽ͕Z'ϭϮ͘ϰϰϮ͘ϬϲϬͲϲ
V – da Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COFI:
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Alexandre de Andrade, RG 29.264.845-5
Rita de Cássia Marchesi de Oliveira, RG 30.501.147-9
VI – da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH:
Cleide Bauab Eid Bochixio, RG 4.748.148
ƌŝƐƩǇŶŶǇ^Ġ,ĂǇŽŶ͕Z'ϭϵ͘ϭϵϳ͘ϴϵϳ
VII – da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo – Paulo Renato Costa Souza – EFAP:
dĂşƐƌŝƐƟŶĂƵŵŝŽƫWĞƌĞŝƌĂ͕Z'Ϯϭ͘ϮϬϮ͘ϵϴϮͲϰ
Vaner Pereira da Silva Nogueira, RG 4.785.165-X
WĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽ Ͳ Ɛ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽ 'ƌƵƉŽ ĚĞ dƌĂďĂůŚŽ
serão exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo ou da função que ocupem.
ƌƟŐŽϯǑͲK'ƌƵƉŽĚĞdƌĂďĂůŚŽĚĞǀĞƌĄĂŶĂůŝƐĂƌĂƐƉƌŽƉŽƐŝĕƁĞƐ͕ĂĐĞƌĐĂ
da Lei de Responsabilidade Educacional, do ponto de vista da educação básica pública
estadual, e apresentar proposta ao Chefe de Gabinete, no prazo de 60 (sessenta) dias,
a contar da data de publicação desta resolução.
ƌƟŐŽϰǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘

;ΎͿZ^K>hK^EǑϲϱ͕ϭϲ^dDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽĚĞĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐƉĂƌĂĂƚƵĂĕĆŽŶĂƐ
ĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂů͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O Secretário da Educação, considerando a necessidade de estabelecer
ŶŽƌŵĂƐ͕ĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƋƵĞĂƐƐĞŐƵƌĞŵĞĮĐĄĐŝĂ͕ůĞŐŝƟŵŝĚĂĚĞĞƚƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽĚĞĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐƉĂƌĂĂƚƵĂĕĆŽŶĂƐĞƐĐŽůĂƐ
estaduais do Programa Ensino Integral, de que tratam a Lei Complementar 1.164, de 4
de janeiro de 2012, alterada pela Lei Complementar 1.191, de 28-12-2012, bem como
o Decreto 59.354, de 15-07-2013,
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑʹKƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽĚĞĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚŽ
Quadro do Magistério, para atuação no Programa Ensino Integral, será realizado de
acordo com a natureza e as peculiaridades das funções a serem exercidas, sob a estrutura e o modelo diferenciados dessas escolas.
ƌƟŐŽϮǑͲWŽĚĞƌĆŽƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽĚĞĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕
para atuar nas escolas estaduais que implementam o Programa Ensino Integral, os integrantes do Quadro do Magistério que atendam os seguintes requisitos:
I - com relação à situação funcional:
ĂͿƐĞũĂŵƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽĚĞŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂŽƵƐĞĞŶĐŽŶƚƌĞŵĚĞƐŝŐnados nessa situação; ou
ďͿ ƐĞũĂŵ ƟƚƵůĂƌĞƐ ĚĞ ĐĂƌŐŽ ŽƵ ŽĐƵƉĂŶƚĞƐ ĚĞ ĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ ĚĞ WƌŽ-

* Vide Resolução SE nº 58/14.
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fessor Educação Básica I ou de Professor Educação Básica II, portadores de diploma,
devidamente registrado, de licenciatura plena;
//ͲĞƐƚĞũĂŵĞŵĞĨĞƟǀŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽƐĞƵĐĂƌŐŽŽƵĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞŽƵĚĂ
designação em que se encontrem;
III - possuam experiência mínima de 3 (três) anos de exercício no magistério público estadual;
IV - venham a aderir voluntariamente ao Regime de Dedicação Plena e
Integral - RDPI em uma das escolas do Programa.
ΑϭǑͲWŽĚĞƌĆŽƚĂŵďĠŵƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽĚĞĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĚŽĐĞŶƚĞƐƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĞŵĞŵƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƌĞĂĚĂƉƚĂĕĆŽ͕
neste caso apenas para atuação em Salas/Ambientes de Leitura das escolas do Programa.
§ 2º - Para atuar nas escolas do Programa Ensino Integral não será perŵŝƟĚĂ Ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ ƉŽƌ ƚĞŵƉŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ >Ğŝ Žŵplementar 1.093, de 16-07-2009, exceto se para atendimento a alunos portadores de
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ͘
ƌƟŐŽ ϯǑ Ͳ K ĚŽĐĞŶƚĞ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ ŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ Ž ĂƌƟŐŽ
anterior, poderá se inscrever no Programa Ensino Integral para atuação em funções
diversas das que vinha exercendo no momento da adesão de sua escola ao Programa,
desde que comprove:
I – para Diretor de Escola: ser portador de diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia e/ou diploma de Mestrado ou de Doutorado,
na área de Educação/Gestão Escolar, e possuir 8 (oito) anos de experiência no magistério;
II – para Vice-Diretor de Escola: ser portador de diploma, devidamente
registrado, de licenciatura plena em Pedagogia e/ou diploma de Mestrado ou de Doutorado, na área de Educação/ Gestão Escolar, e possuir 5 (cinco) anos de experiência
no magistério;
III – para Professor Coordenador Geral: ser portador de diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena.
ƌƟŐŽ ϰǑ Ͳ K ƉƌŽĐĞƐƐŽ ƐĞůĞƟǀŽ ĚĞ ĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽ
Quadro do Magistério, de que trata esta resolução, respeitará as seguintes etapas:
I – Inscrição: em que o candidato deverá fornecer informações para conƚĂƚŽĞƉƌĞĞŶĐŚĞƌĂĮĐŚĂĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽĐŽŵĚĂĚŽƐƉĞƐƐŽĂŝƐĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ͖
//ʹŶƚƌĞǀŝƐƚĂ͗ƉĂƌĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐ͕ĂƚĠĂƟŶŐŝƌŶƷŵĞƌŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĚĂƐǀĂŐĂƐĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽĐĂĚĂƐƚƌŽƌĞƐĞƌǀĂ͘
§ 1º - As inscrições, bem como a avaliação dos candidatos, deverão ocorrer preferencialmente no 2º semestre do ano precedente ao de realização do processo
ƐĞůĞƟǀŽ͘
§ 2º - No cálculo do número de candidatos inscritos e avaliados, necessário para o preenchimento das vagas e a composição do cadastro reserva, a que se
ƌĞĨĞƌĞ Ž ŝŶĐŝƐŽ // ĚĞƐƚĞ ĂƌƟŐŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌͲƐĞͲĄ͕ ƉŽƌ ƵŶŝĚĂĚĞ ĞƐĐŽůĂƌ͕ Ă ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ ĚĞ
15 (quinze) vagas de professor e de 3 (três) vagas de gestor, observada a relação de 4
;ƋƵĂƚƌŽͿĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐƉŽƌǀĂŐĂ͕ƉĂƌĂĂƐĞƐĐŽůĂƐƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĆŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂĂƉĂƌƟƌĚŽ
ƉƌſǆŝŵŽĂŶŽ͕ĞĚĞϮ;ĚŽŝƐͿĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐƉŽƌǀĂŐĂ͕ƉĂƌĂĂƐĞƐĐŽůĂƐũĄƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
§ 3º - A critério da administração e havendo necessidade de completar a
composição do cadastro reserva, os demais candidatos inscritos e ainda não avaliados
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deverão, ao longo do 1º semestre do ano subsequente ao da inscrição, passar pela
ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂŐĞŶĚĂŵĞŶƚŽƉƌĠǀŝŽ͘
ΑϰǑʹKĐĂŶĚŝĚĂƚŽŝŶƐĐƌŝƚŽƐĞƌĄƉƌĠͲĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂĂŶĄůŝƐĞĚĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉƌĞƐƚĂĚĂƐĞĚŽƐĚĂĚŽƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂĮĐŚĂĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽ
de sua inteira responsabilidade as implicações de tudo o quanto declarar e/ou registrar.
§ 5º – No momento da entrevista, o candidato deverá apresentar docuŵĞŶƚŽƐƋƵĞĐŽŵƉƌŽǀĞŵƐƵĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞŽƐĚĂĚŽƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĂĮĐŚĂĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͕
bem como o registro de sua frequência ao trabalho, para cômputo da pontuação de
ĂƐƐŝĚƵŝĚĂĚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽŝŶĐŝƐŽ/ĚŽĂƌƟŐŽϱǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͘
§ 6º – Caso não se comprove algum dado ou informação prestada, o candidato não será credenciado para atuar no Programa Ensino Integral.
ƌƟŐŽ ϱǑ Ͳ K ƉƌŽĐĞƐƐŽ ƐĞůĞƟǀŽ ĚĞ ĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽ
YƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ƐĞƌĄĐůĂƐƐŝĮĐĂƚſƌŝŽĞĚĞǀĞƌĄĐŽŶsiderar:
/ʹŽĐŽŵƉƌŽŵĞƟŵĞŶƚŽĚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞăĂƚƵĂĕĆŽŶŽŵĂŐŝƐtério da rede estadual de ensino, avaliado pela análise de sua frequência ao trabalho,
ŶŽƐϯ;ƚƌġƐͿƷůƟŵŽƐĂŶŽƐůĞƟǀŽƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐƌĞƚƌŽĂƟǀĂŵĞŶƚĞăĚĂƚĂͲďĂƐĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͖
//ʹŽƉĞƌĮůĚŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůƉĂƌĂĂƚƵĂĕĆŽŶŽŵŽĚĞůŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĞĚĞŐĞƐtão desenvolvido nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral, mediante avaliação por competências realizada em entrevista.
ΑϭǑͲĚĂƚĂͲďĂƐĞ͕ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽŝŶĐŝƐŽ/ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ƐĞƌĄƐĞŵƉƌĞ
ŽƷůƟŵŽĚŝĂƷƟůĚŽŵġƐŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌĂŽĚĂĂďĞƌƚƵƌĂĚĂƐŝŶƐĐƌŝĕƁĞƐƉĂƌĂŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͘
§ 2º - Observada a escala de 0 (zero) a 25 (vinte e cinco) pontos e consiĚĞƌĂĚŽƐŽƐϯ;ƚƌġƐͿƷůƟŵŽƐĂŶŽƐůĞƟǀŽƐ͕ĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐtério dar-se-á na seguinte conformidade:
1 – quanto à assiduidade: com a atribuição de até 5 (cinco) pontos, afeƌŝĚŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƚŽƚĂůĚĞĂƵƐġŶĐŝĂƐĚŽƐĞƌǀŝĚŽƌŶŽƐϯ;ƚƌġƐͿƷůƟŵŽƐĂŶŽƐůĞƟǀŽƐ͕
observada a tabela de pontos constante do Anexo I que integra esta resolução;
ϮʹƋƵĂŶƚŽĂŽƉĞƌĮů͗ĐŽŵĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĂƚĠϮϬ;ǀŝŶƚĞͿƉŽŶƚŽƐ͕ĂĨĞƌŝĚŽƐ
ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ĂŶĄůŝƐĞ ĚĂ ĐŽŵƉĂƟďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽ ƉĞƌĮů ĚŽ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ ĨƌĞŶƚĞ ĂŽ ƉĞƌĮů
ĞǆŝŐŝĚŽƉĂƌĂŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƌĞůĂƟǀĂƐĂŽZĞŐŝŵĞĚĞĞĚŝĐĂĕĆŽWůĞŶĂĞ
Integral.
§ 3º - Na apuração da frequência do candidato, para pontuação da assiduidade, será considerada toda e qualquer ausência, exceto as referentes a férias,
licença à gestante, licença-paternidade, licença-adoção, licença-prêmio e às convocaĕƁĞƐĚĞſƌŐĆŽƐĐĞŶƚƌĂŝƐŽƵƐƵďƐĞƚŽƌŝĂŝƐĚĂWĂƐƚĂƉĂƌĂĂĕƁĞƐĨŽƌŵĂƟǀĂƐ͘
ΑϰǑͲEĂĂŶĄůŝƐĞĚĂĐŽŵƉĂƟďŝůŝĚĂĚĞĚŽƉĞƌĮůƐĞƌĄƵƟůŝǌĂĚĂĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ƉŽƌĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ͕ĚĞĮŶŝĚĂƐĂƉĂƌƟƌĚĂƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂů͕ĐŽŶforme o estabelecido no Anexo II desta resolução, sendo que para cada competência
haverá aferição de 1 (um) a 4 (quatro) pontos.
ΑϱǑͲKƐĞƌǀŝĚŽƌƐĞƌĄĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽĐŽŵďĂƐĞĞŵƐƵĂƉŽŶƚƵĂĕĆŽĮŶĂů͕ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚŽƐŽŵĂƚſƌŝŽĚĂƐƉŽŶƚƵĂĕƁĞƐƋƵĞŽďƟǀĞƌŶĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƐŝƚĞŶƐϭ
ĞϮĚŽΑϮǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͘
ΑϲǑͲĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĚĂƌͲƐĞͲĄƉĞůĂŽƌĚĞŵĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐƉŽŶƚƵĂĕƁĞƐ͘
ΑϳǑʹŵĐĂƐŽĚĞĞŵƉĂƚĞŶĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ŽĚĞƐĞŵƉĂƚĞĚĂƌͲƐĞͲĄŶĂƐĞguinte ordem de prioridade:
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ϭͲƉĞůĂŵĂŝŽƌƉŽŶƚƵĂĕĆŽŽďƟĚĂŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƉĞƌĮů͕ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽ
ŝŶĐŝƐŽ//ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͖
Ϯ ʹ ƉĞůĂ ŵĞŶŽƌ ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ ĐŽŵ ƉŽŶƚƵĂĕĆŽ ŵşŶŝŵĂ
;ŝŐƵĂůĂϭͿŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƉĞƌĮů͕ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽŝŶĐŝƐŽ//ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͖
ϯͲƉĞůĂŵĂŝŽƌƉŽŶƚƵĂĕĆŽŽďƟĚĂŶĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĂŶƵĂůĚĞ
ĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͕ƋƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĂƌĚĞ
seleção de docentes.
§ 8º - Na unidade escolar que aderir ao Programa Ensino Integral e que
não possua, no momento da adesão, docentes designados nos postos de trabalho de
Vice-Diretor de Escola e/ou de Professor Coordenador, o Diretor de Escola selecionado
poderá indicar, para os referidos postos de trabalho, docentes que se encontrem enƚƌĞŽƐƚƌġƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐŶŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐƐĞůĞƟǀŽƐ͕ƌĞůĂƟǀŽƐĂĞƐƐĂƐ
funções.
§ 9º - O procedimento previsto no parágrafo anterior aplica-se também
ĂƐŝƚƵĂĕƁĞƐƋƵĞƉŽƐƐĂŵŽĐŽƌƌĞƌĚƵƌĂŶƚĞŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ĞŵƋƵĞ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŵŽƟǀŽ͕
seja cessada a designação de um docente em algum dos postos de trabalho da unidade
ĞƐĐŽůĂƌƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞĚŽWƌŽŐƌĂŵĂ͘
ƌƟŐŽϲǑͲZĞƐƉĞŝƚĂĚŽƐŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶŽĂƌƟŐŽϮǑĚĞƐƚĂƌĞsolução, os integrantes do Quadro do Magistério que se encontrem em exercício na
ƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌƋƵĞĂĚĞƌŝƌĂŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂů͕ƐĞŵƐĞĞǆŝŵŝƌĞŵĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌ
ĚĞ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ƐĞůĞƟǀŽ ĚĞ ĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͕ ƚĞƌĆŽ͕ ŶĂ ŝŶĚŝĐĂĕĆŽ ƉĂƌĂ
atuar pelo Programa na própria escola, prioridade sobre candidatos de outras unidades
escolares.
§ 1º - Se o número de servidores, indicados com prioridade para atuar na
ƉƌſƉƌŝĂĞƐĐŽůĂ͕ĨŽƌƐƵƉĞƌŝŽƌĂŽŶƷŵĞƌŽĚĞǀĂŐĂƐĚŽŵſĚƵůŽĞƐƉĞĐşĮĐŽ͕ĨĂƌͲƐĞͲĄ͕ĚĞŶƚƌĞ
ĞůĞƐ͕ĂƐĞůĞĕĆŽĚŽƐŵĂŝƐďĞŵĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͘
§ 2º - O servidor que, nos termos do parágrafo anterior, deixar de ser
selecionado para atuar na própria escola, poderá concorrer a vagas em outras unidades
escolares do Programa, mas sem qualquer prioridade sobre os demais candidatos.
§ 3º - Caso não seja selecionado nas situações previstas nos parágrafos
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůƐĞƌĄĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽŶŽĐĂĚĂƐƚƌŽƌĞƐĞƌǀĂ͕ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽŝŶĐŝƐŽ
//ĚŽĂƌƟŐŽϰǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ĮĐĂŶĚŽͲůŚĞŵĂŶƟĚĂĂƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞăŶŽǀĂƐĞůĞĕĆŽĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐƋƵĞƉŽƐƐĂǀŝƌĂŽĐŽƌƌĞƌĞŵƐƵĂ
ĂŶƟŐĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĆŽƚĞŶŚĂĚĞĐůŝŶĂĚŽĚĞǀĂŐĂƐŝŵŝůĂƌĞŵŵŽŵĞŶƚŽ
anterior.
ΑϰǑͲ^ĞŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕ŶĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽƉĂƌĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͕ŽƉƚĂƌƉŽƌ
atuar em funções diversas das que exercia no momento da adesão de sua escola ao
Programa, concorrerá com os demais candidatos, de quaisquer outras unidades esĐŽůĂƌĞƐ͕ĞŵŝŐƵĂůĚĂĚĞĚĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͕ƐĞŵĂƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͘
§ 5º - Somente após 3 (três) anos de atuação pelo Programa em uma
determinada unidade escolar, o integrante do Quadro do Magistério poderá indicar,
pelo mesmo Programa, uma nova unidade em que pretenda atuar, desde que haja vaga
ĞƋƵĞŶĆŽƐĞǀĞƌŝĮƋƵĞŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽŶĂŵƵĚĂŶĕĂĚĞƵŵĂƉĂƌĂŽƵƚƌĂĞƐĐŽůĂ͘
ƌƟŐŽϳǑͲKƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽĚĞĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚŽ
pela Diretoria de Ensino, com divulgação por meio de edital, a ser publicado no Diário
KĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽĞĂĮǆĂĚŽĞŵƚŽĚĂƐĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĞƐƵĂĐŝƌĐƵŶƐĐƌŝĕĆŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲĞǀĞƌĆŽĐŽŶƐƚĂƌĚŽĞĚŝƚĂůĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͗
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1 – os requisitos para inscrição;
2 – as etapas e o cronograma do processo;
3 – a relação das unidades escolares do Programa Ensino Integral.
ƌƟŐŽϴǑͲKŝƌŝŐĞŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĚĞŶƐŝŶŽĚĞǀĞƌĄŝŶĚŝĐĂƌ͕ĞŵƐƵĂĐŝƌĐƵŶƐĐƌŝĕĆŽ͕ŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐƋƵĞĂƚƵĂƌĆŽŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͘
§ 1º - Cada banca de avaliação que irá realizar as entrevistas deverá ser
ĐŽŵƉŽƐƚĂ ƉŽƌ Ϯ ;ĚŽŝƐͿ ƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐ Ğŵ ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ ƚĠĐŶŝĐĂ
ĞƐƉĞĐşĮĐĂƉĂƌĂĞƐƚĞĮŵ͘
§ 2º - Caberá ao Dirigente Regional de Ensino a publicação, no Diário
KĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕ĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽĚĞĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͘
ƌƟŐŽϵǑͲĂĚĂƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽĚĞĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽƚĞƌĄǀĂůŝĚĂĚĞĚĞϭϮ
;ĚŽǌĞͿŵĞƐĞƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂĚĞƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐ͘
§ 1º - A abertura de inscrições para realização de novo processo, no deĐŽƌƌĞƌĚŽŵĞƐŵŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĄŽĐŽƌƌĞƌƋƵĂŶĚŽŽŶƷŵĞƌŽĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ
ĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚŽƐ͕ĞŵƌĞƐĞƌǀĂ͕ĨŽƌŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂŽƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĚĂƐǀĂŐĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
ΑϮǑͲǀĂůŝĚĂĚĞĚĞƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĚĞƐƵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕
ƐĞƌĄĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞĐĞƐƐĂĚĂĐŽŵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞƵŵŶŽǀŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͕
independentemente de haver ou não transcorrido o prazo de 12 (doze) meses.
§ 3º - Esgotadas as possibilidades de preenchimento das vagas por proĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂŵĞƐŵĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĞŶĆŽŚĂǀĞŶĚŽ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŵŽƟǀŽ͕ĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉĂƌĂĂďĞƌƚƵƌĂĚĞŶŽǀŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ƐĞůĞƟǀŽ ĚĞ ŽƵƚƌĂƐ ŝƌĞƚŽƌŝĂƐ ĚĞ ŶƐŝŶŽ͕ ǀĂůĞŶĚŽͲƐĞ ĚĂ ŵĞƐŵĂ
pontuação.
ƌƟŐŽϭϬͲŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐƋƵĞĂƚƵĂƌĞŵŶĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐĚŽWƌŽgrama Ensino Integral aplicar-se-ão, no que couber, as disposições da legislação que
regulamenta o processo anual de atribuição de classes e aulas.
ƌƟŐŽϭϭͲŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌŝĂĚĞ'ĞƐƚĆŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂʹ'ĞĂ
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH poderão baixar instruções
que se façam necessárias ao correto cumprimento do disposto na presente resolução.
Parágrafo único – Os casos omissos serão decididos pela Diretoria de EnƐŝŶŽ͕ŽƵǀŝĚĂƐ͕ŶŽƋƵĞĐŽƵďĞƌ͕ĂƐĐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌŝĂƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͘
ƌƟŐŽ ϭϮ Ͳ ƐƚĂ ƌĞƐŽůƵĕĆŽ ĞŶƚƌĂ Ğŵ ǀŝŐŽƌ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ƐƵĂ ƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕
ĮĐĂŶĚŽƌĞǀŽŐĂĚĂƐĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĞŵĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ĞŵĞƐƉĞĐŝĂůĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϯ͕ĚĞ
13.1.2012 .
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.164/12 à pág. 31 do vol. LXXIII;
Lei Complementar nº 1.191/12 à pág. 27 do vol. LXXIV;
Decreto nº 59.354/13 à pág. 75 deste volume;
Resolução SE nº 3/12 à pág. 151 do vol. LXXIII.
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ANEXOS:
Anexo I
Pontuação de Assiduidade

___________________________
Z^K>hK^EǑϲϲ͕ϮϬ^dDZKϮϬϭϯ
/ŶƐƟƚƵŝĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůƉĂƌĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚŽWƌġŵŝŽ/ŶƚĞƌĐąŵďŝŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
K^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ĐŽŵĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽŶŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϰǑĚŽ
Decreto nº 59.504, de 5.9.2013,
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑ&ŝĐĂŝŶƐƟƚƵşĚĂ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ŽŵŝƐƐĆŽ
ƐƉĞĐŝĂů͕ĐŽŵĂĮŶĂůŝĚĂĚĞĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƌ͕ĐŽŽƌĚĞŶĂƌĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĂƐĂĕƁĞƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
de premiação, nos termos do Decreto nº 59.504/13, que dispõe sobre a concessão do
Prêmio Intercâmbio Internacional.
ƌƟŐŽϮǑͲŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽƐĞƌĄĐŽŵƉŽƐta por representantes de órgãos centrais da Pasta da Educação, na seguinte conformidade:
I – da Equipe de Línguas Estrangeiras Modernas, da Coordenadoria de
Gestão da Educação Básica – CGEB:
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Marina Tsunokawa Shimabukuro, RG 6.399.758-7
^ŝůǀŝĂƌŝƐƟŶĂ'ŽŵĞƐEŽŐƵĞŝƌĂ͕Z'ϭϳ͘ϬϰϬ͘ϭϴϲ
Valéria Tarantello de Georgel, RG 9.608.903-9
II – do Centro de Referência em Educação Mário Covas – CRE, da Escola
de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo, Paulo Renato
Costa Souza - EFAP:
Maria Almeida Salles, RG 4.240.126
Maria Luiza Rocha Arantes, RG 4.719.380
/// ʹ ĚĂ ƐƐĞƐƐŽƌŝĂ ĚĞ ZĞůĂĕƁĞƐ /ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐ ʹ Z/E^͕ ĚŽ 'ĂďŝŶĞƚĞ ĚŽ
Secretário – GS:
Flávio Antônio Gomes de Azevedo, RG 21.897.399-8
Gustavo Brechesi Servilha, RG 43.733.087-4
Irene Kazumi Miura, RG 13.482.231-6
Kaue Gonçalves Grecco, RG 32.869.481-2
Lilian Alberto Xavier, RG 38.677.290-3
ƌƟŐŽ ϯǑ Ͳ KƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚĂ ŽŵŝƐƐĆŽ ĞǆĞƌĐĞƌĆŽ ƐƵĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ƐĞŵ
prejuízo das atribuições inerentes ao cargo ou função que ocupem.
ƌƟŐŽϰǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
_____
NOTA:
O Decreto nº 59.504/13 encontra-se à pág. 75 deste volume.

Z^K>hK^EǑϲϳ͕ϮϬ^dDZKϮϬϭϯ
/ŶƐƟƚƵŝŽWƌŽŐƌĂŵĂWƌĞƐĞŶĕĂ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕
ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O Secretário da Educação, considerando que:
- todos os momentos vivenciados pelo aluno no ambiente escolar contribuem para sua formação intelectual e seu pleno desenvolvimento, ampliando-lhe a
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƌĞŇĞǆĆŽƐŽďƌĞƚĞŵĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĂĂƚƵĂůŝĚĂĚĞ͕ĂůĠŵĚŽĐŽŶƚĂƚŽĐŽŵ
novos saberes nas diferentes áreas do conhecimento;
- a formação docente deve estar a serviço da promoção do desenvolvimento integral do aluno, em nível intelectual, social, emocional e psicológico;
- professores, declarados adidos, merecem, pela formação docente que
possuem e pela carreira que escolheram, ser devidamente aproveitados na implementação de um programa educacional que vise a promover, no próprio ambiente escolar,
o desenvolvimento integral dos alunos da rede pública estadual,
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂŝŶƐƟƚƵşĚŽ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ŽWƌŽŐƌĂŵĂWƌĞƐĞŶĕĂ͕ƋƵĞƚĞŵƉŽƌĮŶĂůŝĚĂĚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĂŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĂĚŝĚŽƐ͕ĚĞĐĂĚĂĞƐĐŽůĂ
estadual, oportunidades diferenciadas de promover o desenvolvimento integral dos
ĂůƵŶŽƐ͕ĂŽƐƋƵĂŝƐƐĞƌĆŽŽĨĞƌĞĐŝĚĂƐĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐ͕ŽĐƵƉĂŶĚŽƚĞŵƉŽ
ĞĞƐƉĂĕŽƐİƐŝĐŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͘
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ƌƟŐŽϮǑͲKƐĚŽĐĞŶƚĞƐĂĚŝĚŽƐĮĐĂƌĆŽăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĐĂƌŐŽƉĂƌĂĂƚƵĂƌĞŵŶŽWƌŽŐƌĂŵĂWƌĞƐĞŶĕĂ͘
§ 1º – A atuação, pelo Programa Presença, em outra unidade escolar,
ƋƵĞŶĆŽĂĚĞƐƵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ƉŽƌĠŵĐŝƌĐƵŶƐĐƌŝƚĂăŵĞƐŵĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ƐĞƌĄ
opcional para cada docente adido.
§ 2º - O docente, de que trata o parágrafo anterior, quando, por opção
ĞǆƉƌĞƐƐĂ͕ĂƚƵĂƌĞŵŽƵƚƌĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ͕ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞ
ĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ǀŝŶĐƵůĂĚŽăƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌĚĞƐƵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͘
ƌƟŐŽϯǑͲĞƋƵŝƉĞŐĞƐƚŽƌĂĚĞĐĂĚĂĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄŝŶĐůƵŝƌŶĂƐƵĂWƌŽƉŽƐƚĂ
Pedagógica o Plano de Trabalho Anual do Programa Presença, para ser desenvolvido
pelo docente adido, após a devida aprovação pelo Conselho de Escola e homologação
pela direção da unidade escolar.
Parágrafo único – O Plano de Trabalho Anual, a que se refere o caput
ĚĞƐƚĞ ĂƌƟŐŽ͕ ĚĞǀĞƌĄ ĐŽŶƚĞƌ ŽďũĞƟǀŽƐ͕ ŵĞƚĂƐ Ğ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ Ă ƐĞƌĞŵ
ĂƟŶŐŝĚŽƐƉĞůŽƐĂůƵŶŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĂƉŽŶƚĂĚŽƐƉĞůŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕ŶŽƷůƟŵŽ
ŽŶƐĞůŚŽĚĞůĂƐƐĞͬŶŽ͕ƌĞĂůŝǌĂĚŽĂŽĮŶĂůĚŽĂŶŽůĞƟǀŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
ƌƟŐŽϰǑͲKWůĂŶŽĚĞdƌĂďĂůŚŽŶƵĂůĚĞǀĞƌĄĞƐƚĂƌĞŵƉĞƌĨĞŝƚĂĐŽŶƐŽŶąŶcia com a Proposta Pedagógica da escola e proporcionar aos alunos, mediante tutoria
ĚŽĚŽĐĞŶƚĞĂĚŝĚŽ͕ĂĕƁĞƐƋƵĞƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞŵĐŽŵŽĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂƐĞŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞƐ͕ĂƐĞƌĞŵŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐŶŽƐĞƐƉĂĕŽƐİƐŝĐŽƐĞƚĞŵƉŽƌĂŝƐƋƵĞǀĞŶŚĂŵĂƐĞƌ
disponibilizados na unidade escolar em decorrência de ausências e/ou afastamento do
professor da classe ou da disciplina.
§ 1º - Entre outras ações previstas no Plano de Trabalho Anual, o docente
adido, nos impedimentos legais de outro professor, atuará regendo classe ou ministranĚŽĂƵůĂƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͕ŶŽƐĂŶŽƐŝŶŝĐŝĂŝƐĞĮŶĂŝƐĚŽŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂmental ou nas séries do Ensino Médio, independentemente da natureza de seu cargo e
ĚĂŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽͬƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽƋƵĞƉŽƐƐƵĂ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞƐŽďŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ
do Professor Coordenador da escola, no correspondente segmento de ensino.
§ 2º - Quando atuar, na condição de adido, pelo Programa Presença, nos
ĂŶŽƐĮŶĂŝƐĚŽŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞͬŽƵŶŽŶƐŝŶŽDĠĚŝŽ͕ŽWƌŽĨĞƐƐŽƌĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂ
I será remunerado com base no valor do vencimento referente ao Nível I e Faixa 1, da
Estrutura II da Escala de Vencimentos – Classes Docentes, ou com base no vencimento
ƌĞůĂƟǀŽĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽƉƌſƉƌŝŽĐĂƌŐŽ͕ƐĞƉŽƌĞůĞŽƉƚĂƌ͘
ƌƟŐŽϱǑͲEŽWƌŽŐƌĂŵĂWƌĞƐĞŶĕĂ͕ƐĆŽĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĚŽĚŽĐĞŶƚĞ
adido, entre outras:
/ʹĞůĂďŽƌĂƌ͕ĚĞĨŽƌŵĂĐŽůĂďŽƌĂƟǀĂĞĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂ͕ŽƐĞƵƉƌſƉƌŝŽƉůĂŶŽĚĞ
ação alinhado às ações do Programa estabelecido pela unidade escolar;
//ʹƉůĂŶĞũĂƌ͕ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĞĂƚƵĂƌŶĂƉĂƌƚĞĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂĚŽĐƵƌƌşĐƵůŽ͕ŶŽ
ƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞăƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂ͖
III – desenvolver as ações do Programa, de forma a assegurar aos alunos
ƵŵĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽĞĮĐŝĞŶƚĞĞĚĞďŽĂƋƵĂůŝĚĂĚĞ͘
ƌƟŐŽϲǑͲĂďĞƌĄăŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽŽƌŐĂŶŝǌĂƌĂƌĞůĂĕĆŽĚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐ
adidos que atuarão nas próprias escolas, bem como a relação dos que optarem por
ĂƚƵĂƌĞŵĞƐĐŽůĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌĞǀġŽΑϭǑĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ŶĂƐĂƵƐġŶĐŝĂƐŽĐĂƐŝŽŶĂŝƐĞŶĂƐůŝĐĞŶĕĂƐŽƵĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌƉĞƌşŽĚŽ͕ƌĞůĂƟǀŽƐĂŽƐ
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impedimentos legais de professores do Ensino Fundamental e Médio, que deverão ser
informados à Diretoria de Ensino pelas unidades escolares, para prévio agendamento
ĚĂƐƐƵďƐƟƚƵŝĕƁĞƐ͘
ΑϭǑͲEŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ǀŝƐĂŶĚŽĂƉƌŽmover o atendimento, pelo Programa Presença, ao maior número possível de alunos,
deverão ser observados, entre outros, os seguintes parâmetros e critérios:
ϭͲĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞƚŽƚĂůĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐĂĚŝĚŽƐŶŽąŵďŝƚŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶsino;
ϮʹĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐĂĚŝĚŽƐƉŽƌĞƐĐŽůĂĞƉŽƌƐĞŐŵĞŶƚŽĚĞĞŶsino;
3 - a oferta, pelo Programa Presença, preferencialmente, do segmento
ĚĞĞŶƐŝŶŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽĚĂĂƚƵĂĕĆŽƌĞůĂƟǀĂĂŽĐĂƌŐŽĚŽĚŽĐĞŶƚĞĂĚŝĚŽ͖
4 - os agendamentos efetuados pelas unidades escolares.
Α ϮǑ Ͳ ĂďĞƌĄ ăƐ ĞƋƵŝƉĞƐ ŐĞƐƚŽƌĂƐ ĚĂƐ ĞƐĐŽůĂƐ ŐĂƌĂŶƟƌ Ž ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ
ĚŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐWůĂŶŽƐĚĞdƌĂďĂůŚŽŶƵĂů͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂŶĚŽĞŽƌŐĂŶŝǌĂŶĚŽŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐ
ĚŝĚĄƟĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐĂƐĞƌĞŵƵƟůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĂĚŝĚŽƐ͘
§ 3º - A carga horária semanal da Jornada de Trabalho em que esteja incluído o docente adido será composta com as horas de atuação no Programa Presença,
podendo até ser extrapolada, mediante termo de anuência do docente, desde que não
se ultrapasse o limite de 40 (quarenta) horas semanais, incluídas as horas de trabalho
ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĐŽůĞƟǀŽĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞƐ͘
ΑϰǑͲKƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĚĞĐĂĚĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌŶŽƟĮĐĂĚŽƐĚĞ
ƋƵĞƐƵĂƐĂƵƐġŶĐŝĂƐͬůŝĐĞŶĕĂƐͬĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽƐĚĞǀĞƌĆŽ͕ŶĂŵĞĚŝĚĂĚŽƉŽƐƐşǀĞůĞĂơƚƵůŽĚĞ
colaboração, ser previamente comunicados à equipe gestora da escola, para o devido
ĂŐĞŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ŶĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͘
ƌƟŐŽϳǑͲĂƚƵĂĕĆŽŶŽWƌŽŐƌĂŵĂWƌĞƐĞŶĕĂ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞĞŵƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌĚŝǀĞƌƐĂĚĂƋƵĞůĂĚĞƐƵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ŶĆŽŽďƐƚĂƌĄĂŽĚŽĐĞŶƚĞĂŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂĞŝŵĞĚŝĂta descaracterização da condição de adido, no surgimento de classe ou de aulas livres,
ƉĂƌĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽƌĞůĂƟǀĂĂŽĐĂƌŐŽĚĞƋƵĞĠƟƚƵůĂƌ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϲǑĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑ
42.966, de 27 de março de 1998.
ƌƟŐŽϴǑͲƐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌŝĂƐĚĞ'ĞƐƚĆŽĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐͲ'Z,Ğ
de Gestão da Educação Básica - CGEB poderão baixar, conjuntamente, orientações que
se façam necessárias ao cumprimento do disposto nesta resolução.
ƌƟŐŽϵǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ĮĐĂŶdo revogadas as disposições em contrário.
_____
NOTA:
O Decreto nº 42.966/98 encontra-se à pág. 101 do vol. XLV.

Z^K>hK^EǑϲϴ͕Ϯϳ^dDZKϮϬϭϯ
/ŶƐƟƚƵŝŽWƌŽũĞƚŽƉŽŝŽăƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵƉĂƌĂĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăƐĚĞŵĂŶĚĂƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ
ĚŽƐĂŶŽƐĮŶĂŝƐĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚĂƐƐĠƌŝĞƐĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽŶĂƌĞĚĞƉƷďůŝĐĂ
ĞƐƚĂĚƵĂů͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
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O Secretário da Educação, considerando:
ͲŽĚŝƌĞŝƚŽĚŽĂůƵŶŽĚĞƐĞĂƉƌŽƉƌŝĂƌĚŽĐƵƌƌşĐƵůŽĞƐĐŽůĂƌĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶơnua e bem sucedida, nos ensinos fundamental e médio;
ͲĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐĞŐĂƌĂŶƟƌŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂĞĚŽƐĚŝĂƐůĞƟǀŽƐ͕ƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂůĞŝĚĞĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĞďĂƐĞƐ͕
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂŝŶƐƟƚƵşĚŽ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ŽWƌŽũĞƚŽƉŽŝŽăƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͕ĐŽŵŽďũĞƟǀŽĚĞĂƚĞŶĚĞƌăƐĚĞŵĂŶĚĂƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐĚŽƐ
ĂŶŽƐĮŶĂŝƐĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚĂƐƐĠƌŝĞƐĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽ͕ĂĮŵĚĞĂƐƐĞŐƵƌĂƌŽ
ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂůĚĂƐĂƵůĂƐƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐĞĚŽƐĚŝĂƐůĞƟǀŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽĐĂůĞŶĚĄƌŝŽ
escolar homologado, em cada escola da rede estadual de ensino.
ƌƟŐŽϮǑͲWĂƌĂĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽWƌŽũĞƚŽƉŽŝŽăƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͕Ă
ƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌĐŽŶƚĂƌĄĐŽŵĚŽĐĞŶƚĞƐŽĐƵƉĂŶƚĞƐĚĞĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞƋƵĞ͕ŶĂĂƵƐġŶcia de classe ou aulas atribuídas, se encontrem cumprindo horas de permanência e
tenham sede de controle de frequência nessa unidade.
Α ϭǑ Ͳ KƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ŽĐƵƉĂŶƚĞƐ ĚĞ ĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĞŵ
cumprindo horas de permanência deverão assumir as demandas pedagógicas que se
ĮǌĞƌĞŵŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐăŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽWƌŽũĞƚŽƉŽŝŽăƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͕ĞŵƐƵĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͘
Α ϮǑ Ͳ KƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ŽĐƵƉĂŶƚĞƐ ĚĞ ĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͕ ƋƵĞ ĞǆĐĞĚĞƌĞŵ Ž
ŵſĚƵůŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂƐƵĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϯǑĚĞƐƚĂƌĞsolução, deverão ser remanejados para outra unidade escolar, pertencente à mesma
Diretoria de Ensino, mediante ato do Dirigente Regional de Ensino.
§ 3º - A unidade escolar que não contar com docentes, de que trata o
ĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ŽƵĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƋƵĂŶƟĚĂĚĞŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂƐ
demandas, poderá, nos termos da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009,
ƉƌŽĐĞĚĞƌăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐăĚŽĐġŶĐŝĂĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐͬƋƵĂůŝĮĐĂdos e inscritos no processo anual de atribuição de classes e aulas.
§ 4º - Os docentes contratados para atuar no Projeto Apoio à Aprendizagem estarão sujeitos aos mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos na
Lei nº 10.261/68, na Lei Complementar nº 1.093/09 e, subsidiariamente, nas disposições da Lei Complementar nº 444/85.
ƌƟŐŽ ϯǑ Ͳ  ƵŶŝĚĂĚĞ ĞƐĐŽůĂƌ ĚĞǀĞƌĄ͕ ŶŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚŽ WƌŽũĞƚŽ
Apoio à Aprendizagem, observar o módulo de docentes estabelecido de acordo com o
ŶƷŵĞƌŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĚŽƐĂŶŽƐĮŶĂŝƐĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚĂƐƐĠƌŝĞƐĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽ͕
na seguinte conformidade:
I – até 10 classes por turno de funcionamento – 1 (um) docente por turno;
II – de 11 a 20 classes por turno de funcionamento – 2 (dois) docentes
por turno;
III – mais de 20 classes por turno de funcionamento – 3 (três) docentes
por turno.
ΑϭǑͲKƐĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĂƌƟŐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŽƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ĐƵŵƉƌŝƌĆŽ͕ŶŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽƚƵƌŶŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͕ĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂƌĞůĂƟǀĂă:ŽƌŶĂĚĂ/ŶŝĐŝĂů
de Trabalho Docente, fazendo jus às horas de trabalho pedagógico correspondentes.
ΑϮǑͲKƐĚŽĐĞŶƚĞƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽWƌŽũĞƚŽƉŽĚĞƌĆŽ͕ĂŝŶĚĂ͕ĂƚƵĂƌ͕ĂơƚƵůŽ
de acréscimo, em turno diverso, como docente eventual, observado o limite máximo
de aulas correspondente ao da carga horária da Jornada Integral de Trabalho Docente.
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ΑϯǑͲEĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽŝŶĐŝƐŽ///ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌƉƌŝŽƌŝǌĂĚĂ͕ŶĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐͬƋƵĂůŝĮĐĂĚŽƐŶĂƐ
seguintes áreas de conhecimento:
1. Linguagens;
Ϯ͘DĂƚĞŵĄƟĐĂ͖
3. demais áreas.
§ 4º - O docente contratado, cuja atuação for considerada inadequada e/
ŽƵŶĆŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌăƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐƉĞůŽWƌŽũĞƚŽ͕ƉĞƌĚĞƌĄĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂĚĞ
ƋƵĞƚƌĂƚĂŽΑϭǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĞƐƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞũĂĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƌĂƟĮĐĂĚŽ
pelo Conselho de Escola.
§ 5º - O docente que atuar no Projeto Apoio à Aprendizagem será remuŶĞƌĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶĂ&ĂŝǆĂĞEşǀĞůĞŵƋƵĞĞƐƟǀĞƌĞŶƋƵĂĚƌĂĚĂĂƐƵĂĨƵŶĕĆŽŽƵĐŽŵďĂƐĞ
na Faixa e Nível constantes de seu contrato.
ƌƟŐŽϰǑͲKƐĚŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽWƌŽũĞƚŽƉŽŝŽăƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ
deverão atuar nas ausências ocasionais, bem como nas licenças e afastamentos de ouƚƌŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕ŵŝŶŝƐƚƌĂŶĚŽĂƵůĂƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͕ŶŽƐĂŶŽƐĮŶĂŝƐ
do Ensino Fundamental ou nas séries do Ensino Médio, independentemente de sua
ŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽͬƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞƐŽďŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚŽWƌŽĨĞƐƐŽƌ
Coordenador da escola, no correspondente segmento de ensino, exceto quando se traƚĂƌĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚƵĐĂĕĆŽ&şƐŝĐĂ͕ƋƵĞĞǆŝŐĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĚŽĐĞŶƚĞĞƐƉĞĐşĮĐĂ͘
ΑϭǑͲKƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĚĞĐĂĚĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌƐĞƌĆŽŶŽƟĮĐĂĚŽƐĚĞƋƵĞ
suas ausências/licenças/afastamentos deverão ser previamente comunicados à equipe
ŐĞƐƚŽƌĂĚĂĞƐĐŽůĂ͕ƉĂƌĂĂĚĞǀŝĚĂƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽƉĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĚŽWƌŽũĞƚŽƉŽŝŽăƉƌĞŶdizagem.
ΑϮǑͲEĂŝŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ĂƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽ
ĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ŽĚŽĐĞŶƚĞĚŽWƌŽũĞƚŽĂƚƵĂƌĄĞŵĂƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƉƌŽŵŽǀĂŵŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂůĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂŽĨĞƌƚĂĚĞĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐ͕
ŽĐƵƉĂŶĚŽƚĞŵƉŽĞĞƐƉĂĕŽƐİƐŝĐŽƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĞĚĂĚĞĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĂƐŚŽƌĂƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĐŽůĞƟǀŽ͘
ΑϯǑͲĞƋƵŝƉĞŐĞƐƚŽƌĂĚĞĐĂĚĂĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂŶŽƐŽďũĞƟvos, metas e resultados alcançados pelos alunos, nas avaliações internas e externas de
desempenho escolar, incluir na sua Proposta Pedagógica, devidamente homologada,
ĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĂƐĞƌĞŵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐƉĞůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĚŽWƌŽũĞƚŽƉŽŝŽăƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͕
ďĞŵĐŽŵŽĂŶĂƚƵƌĞǌĂĚĞƐƐĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞĂŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚĂƐĂďŽƌĚĂŐĞŶƐŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ
ŵĂŝƐĂĚĞƋƵĂĚĂƐĞĚŽƐƟƉŽƐĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽŵĂŝƐĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐ͘
Α ϰǑ Ͳ Ɛ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ Ă ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ Ž ƉĂƌĄŐƌĂĨŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ
acompanhadas pelo(s) Professor(es) Coordenador(es) da unidade escolar, cabendo à
ĞƋƵŝƉĞŐĞƐƚŽƌĂŐĂƌĂŶƟƌŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƐĂĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂŶĚŽĞŽƌŐĂŶŝǌĂŶĚŽŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐĂƐĞƌĞŵƵƟůŝǌĂdos pelos docentes do Projeto.
ƌƟŐŽϱǑͲEŽWƌŽũĞƚŽƉŽŝŽăƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͕ĂůĠŵĚĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƋƵĞ
lhe são inerentes, cabe ao professor:
I – elaborar o seu próprio plano de ação alinhado às ações do Projeto
estabelecido pela unidade escolar;
// ʹ ƉůĂŶĞũĂƌ Ğ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ ĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚŽ WƌŽũĞƚŽ͕ Ă ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ Ž
ĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽΑϮǑĚŽĂƌƟŐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͖
///ʹƐƵďƐŝĚŝĂƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĂƉŽŝŽĂŽƐĂůƵŶŽƐĐŽŵĚŝĮĐƵůĚĂĚĞƐ͖
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IV – auxiliar, em conformidade com as diretrizes emanadas pelos órgãos
ĚĂWĂƐƚĂ͕ŶĂƐĚĞŵĂŝƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐƉĞůĂĞƐĐŽůĂ͖
V – desenvolver as ações do Projeto Apoio à Aprendizagem, de forma a
ĂƐƐĞŐƵƌĂƌĂŽƐĂůƵŶŽƐƵŵĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽĞĮĐŝĞŶƚĞĞĚĞďŽĂƋƵĂůŝĚĂĚĞ͘
ƌƟŐŽϲǑͲƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌĞĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽWƌŽũĞƚŽƉŽŝŽăƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͕ĚĞǀĞƌĆŽŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĐŽŶƟŶƵĂƌĂŽĨĞƌĞĐĞƌĞĂƚƌŝďƵŝƌĂƐĂƵůĂƐůŝǀƌĞƐĞĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽƋƵĞƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͕
ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĂŶƵĂůĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽ Ͳ KƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ŽĐƵƉĂŶƚĞƐ ĚĞ ĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͕ ĚĞ ƋƵĞ
ƚƌĂƚĂŽĐĂƉƵƚĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ĮĐĂŵŽďƌŝŐĂĚŽƐĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĞƚŽĚĂƐĂƐƐĞƐsões de atribuição de classes e aulas na unidade escolar e Diretoria de Ensino.
ƌƟŐŽϳǑͲĂďĞƌĄăƐŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƐĞƵEƷĐůĞŽWĞĚĂgógico, oferecer, na conformidade da demanda apresentada, subsídios e materiais
ĚŝĚĄƟĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐƋƵĞŐĂƌĂŶƚĂŵĂĞĨĞƟǀĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĚŽƐĂůƵŶŽƐ͘
ƌƟŐŽϴǑͲƐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌŝĂƐĚĞ'ĞƐƚĆŽĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐͲ'Z,
e de Gestão da Educação Básica - CGEB poderão baixar orientações complementares
para o cumprimento do disposto nesta resolução.
ƌƟŐŽϵǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƌĞǀŽgadas as disposições em contrário.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 44/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei nº 10.261/68 à pág.358 do vol. LV.

RESOLUÇÃO SE Nº 69 DE 30 DE SETEMBRO DE 2013
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăĚĞŵĂŶĚĂĞƐĐŽůĂƌĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽ͕ƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞ
ϮϬϭϰ͕ŶĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĂƌĞĚĞĞƐƚĂĚƵĂů͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O Secretário da Educação, considerando:
- o esforço empreendido pelo Governo do Estado para assegurar a expansão do atendimento do ensino médio gratuito, em conformidade com os preceitos
ĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐĞĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͖
ͲŽĞĐƌĞƚŽŶǑϰϬ͘ϮϵϬͬϭϵϵϱ͕ƋƵĞŝŶƐƟƚƵŝŽĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽ'ĞƌĂůĚĞůƵnos do Estado de São Paulo;
- a Deliberação CEE Nº 02/2000, que dispõe sobre o cadastramento geral
dos alunos de educação básica no sistema de ensino do Estado de São Paulo;
- o disposto na Resolução SE nº 74/2012, sobre a realização do Censo
Escolar, no âmbito do Estado de São Paulo;
ͲĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĚĞĮŶŝĕĆŽĚĞĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƋƵĞŐĂƌĂŶƚĂŵ
o adequado atendimento à demanda do ensino médio,
Resolve:
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ƌƟŐŽϭǑͲEŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăĚĞŵĂŶĚĂĞƐĐŽůĂƌĚŽĞŶƐŝŶŽ
médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, para o ano de 2014,
as autoridades educacionais, à vista dos cronogramas constantes dos Anexos que integram esta resolução, deverão observar a seguinte ordem de prioridade:
I - alunos concluintes do ensino fundamental da própria escola;
II - alunos concluintes do ensino fundamental de escolas públicas, estaduais e municipais, e escolas da rede SESI – Serviço Social da Indústria/SP; e
III - demais candidatos ao ingresso no ensino médio ou a cursar qualquer
ĚĂƐƐĠƌŝĞƐƋƵĞŽŝŶƚĞŐƌĂŵ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹEŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĐŽŶƚĞŵƉůĂƌͲƐĞͲĆŽ͕ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĐŽŵƌĞƐŝĚġŶĐŝĂŽƵĞŶĚĞƌĞĕŽŝŶĚŝĐĂƟǀŽ͕ĚĞŶtro da área de abrangência da unidade escolar.
ƌƟŐŽϮǑͲƐŝŶƐĐƌŝĕƁĞƐĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĂŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽĞĂĞĨĞƟǀĂĕĆŽ
das matrículas nas escolas estaduais serão realizadas, exclusivamente, por meio do Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, observada a seguinte ordem de
procedimentos:
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 2014, o ensino médio em unidade escolar da rede estadual;
//ͲĚĞĮŶŝĕĆŽ͕ŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽĚĞůƵŶŽƐĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕
dos alunos concluintes do ensino fundamental de escolas da rede estadual ou muniĐŝƉĂů͕ŽƵĚĂƌĞĚĞ^^/ͬ^W͕ƋƵĞĐŽŶĮƌŵĂƌĞŵŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉŽƌŵĂƚƌşĐƵůĂŶŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽ
em escola estadual (Fase VI);
III - inscrição e digitação, no Sistema de Cadastro de Alunos, de candidatos que não frequentaram escola pública em 2013 e de demais candidatos que pretendam retomar os estudos em 2014, demandantes de vaga em qualquer série do ensino
médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, observado o disposto na Resolução SE Nº 38/2013 (Fase VII);
/sͲĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂŵĂƚƌşĐƵůĂ͕ŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽĚĞůƵŶŽƐ͕ĚŽƐĂůƵŶŽƐĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽĞŵĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĚĞĞƐƚƵĚŽƐĞĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐ͖
sͲĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂĚĞŵĂŶĚĂĞĂƐǀĂŐĂƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͖
s/ͲĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐăĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕ĂĮǆĂŶĚŽĂůŝƐƚĂŐĞŵ
ĐŽŵŽƐŶŽŵĞƐĚŽƐĂůƵŶŽƐĚĞĮŶŝĚŽƐĞĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͕ŶĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĞŽƌŝŐĞŵ͕ŶĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽĞŶĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĞĚĞƐƟŶŽĚĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲEŽĂƚŽĚĂĚĞĮŶŝĕĆŽŽƵĚĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŵŽƐ
ŝŶĐŝƐŽƐ//Ğ///ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĂĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄ͕ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ƉƌŽĐĞĚĞƌăĚŝŐŝƚĂĕĆŽ͕ŶŽ
Sistema de Cadastro de Alunos:
1 – do endereço residencial completo do aluno, inclusive com CEP válido,
sendo que, no caso de o endereço residencial não ter CEP válido, a escola deverá proĐĞĚĞƌƚĂŵďĠŵĂŽƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĚĞĞŶĚĞƌĞĕŽŝŶĚŝĐĂƟǀŽĐŽŵWǀĄůŝĚŽ͖
ϮͲĚŽĞŶĚĞƌĞĕŽŝŶĚŝĐĂƟǀŽĐŽŵWǀĄůŝĚŽ͕ĂůĠŵĚŽĞŶĚĞƌĞĕŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͕
conferido pela escola, quando solicitado pelo aluno ou responsáveis.
ƌƟŐŽϯǑͲWĂƌĂĞĨĞŝƚŽĚŽƋƵĞĚŝƐƉƁĞĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ĞŶƚĞŶĚĞͲƐĞĐŽŵŽ͗
/Ͳ/ŶƐĐƌŝĕĆŽƉŽƌĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽʹŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƵƟůŝǌĂĚŽƉĂƌĂƌĞŐŝƐƚƌŽ
ĚĂƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞĞƐĐŽůĂ͕ĚĞĂůƵŶŽĐŽŵŵĂƚƌşĐƵůĂĂƟǀĂĞŵĞƐĐŽůĂƉƷďůŝĐĂ͕
ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽĚĞ:ŽǀĞŶƐĞĚƵůƚŽƐ͕ĂŶƚĞƐĚŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕
podendo a inscrição ocorrer:
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a) por alteração de endereço residencial ou de trabalho, quando essa
mudança inviabilizar a permanência do aluno na mesma unidade;
b) por interesse do próprio aluno ou de seus responsáveis, não sendo neĐĞƐƐĄƌŝŽŚĂǀĞƌŵƵĚĂŶĕĂĚĞĞŶĚĞƌĞĕŽƉĂƌĂƐĞĞĨĞƟǀĂƌĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽŶĂĞƐĐŽůĂƉƌĞƚĞŶĚŝĚĂ͕
ĚĞǀĞŶĚŽŽĂůƵŶŽ͕ŵĞƐŵŽũĄĞƐƚĂŶĚŽĞĨĞƟǀĂĚĂƐƵĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͕ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌŶĂĞƐĐŽůĂĚĞ
ŽƌŝŐĞŵĂŐƵĂƌĚĂŶĚŽĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ƉĞůĂĞƐĐŽůĂĚĞĚĞƐƟŶŽ͕ƐŽďƌĞĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĚĂ
vaga solicitada;
//ʹ/ŶƐĐƌŝĕĆŽƉŽƌdƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂʹƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞŵĞůŚĂŶƚĞĂŽƵƟůŝǌĂĚŽ
ŶŽŝŶĐŝƐŽ/͕ĂůşŶĞĂ͞Ă͕͟ƉĂƌĂƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞĞƐĐŽůĂ͕ƌĞǀĞƐƟĚĂĐŽŵ
ĂƐŵĞƐŵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͕ĂƉĞŶĂƐĚĞůĞƐĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶĚŽƉĞůŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕
ƋƵĞ͕ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĚĞǀĞƌĄŽĐŽƌƌĞƌĂƉſƐŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͖
III – Inscrição por Intenção de Transferência: procedimento semelhante
ĂŽƵƟůŝǌĂĚŽŶŽŝŶĐŝƐŽ/͕ĂůşŶĞĂ͞ď͕͟ƉĂƌĂƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞĞƐĐŽůĂ͕
ƌĞǀĞƐƟĚĂĐŽŵĂƐŵĞƐŵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͕ĂƉĞŶĂƐĚĞůĞƐĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶĚŽƉĞůŽƉĞƌşŽĚŽĚĞ
ƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕ƋƵĞ͕ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĚĞǀĞƌĄŽĐŽƌƌĞƌĂƉſƐŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͘
ƌƟŐŽϰǑͲEŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăĚĞŵĂŶĚĂĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽĚĞǀĞͲƐĞŽďƐĞƌǀĂƌ͗
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;
//ʹƋƵĞƚŽĚĂƐĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐƐĞĐŽŶƐƟƚƵĞŵƉŽƐƚŽƐĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽĞ
de informações sobre as unidades escolares que oferecem ensino médio, com vistas à
melhor orientação aos candidatos no momento da inscrição.
ƌƟŐŽϱǑͲĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂŵĂƚƌşĐƵůĂĚŽƐĂůƵŶŽƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐƉĂƌĂĐƵƌsar o ensino médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, a ser
realizada no Sistema de Cadastro de Alunos, após a digitação da coleta de classes e a
ĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĚĞŵĂŶĚĂͬǀĂŐĂ͕ŽďƐĞƌǀĂƌĄŽƐĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽŶĞǆŽ/ʹ
Grande São Paulo e Interior e do Anexo II – Capital, que integram esta resolução.
ƌƟŐŽϲǑͲĐŽůĞƚĂĚĞĐůĂƐƐĞƐͬǀĂŐĂƐĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽ
ĚĞϮϬϭϰƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂƉĞůĂƐĞƐĐŽůĂƐ͕ƐŽďĂƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽĚŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐſƌŐĆŽƐƌĞŐŝŽŶĂŝƐ͕
ĂƐƐĞŐƵƌĂĚĂĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĚĞĞƐƚƵĚŽƐĚŽƐĂůƵŶŽƐŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽƐĞŵϮϬϭϯ͕ĞĐŽŵŽďƐĞƌvância ao que se segue:
I – que as classes previstas para atendimento à demanda de 2014 deverão ser digitadas no Sistema de Cadastro de Alunos, conforme o estabelecido nos
Anexos que integram esta resolução;
II – que o Sistema de Cadastro de Alunos fará a indicação da vaga comƉĂƟďŝůŝǌĂĚĂĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐƐŝƚƵĂĚĂƐŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ^ĆŽ
Paulo, e disponibilizará a opção para validação da Diretoria de Ensino, respeitados os
ĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞĮŶŝĚŽƐƉĞůĂƐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌŝĂƐĚĞ'ĞƐƚĆŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂʹ'ĞĚĞ
/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ DŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ Ğ ǀĂůŝĂĕĆŽ ĚƵĐĂĐŝŽŶĂů ʹ /D͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ Ă ŐĂƌĂŶƟƌ Ă
ĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĞƚŽĚĂƐĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐ͖
/// ʹ ƋƵĞ ƉĂƌĂ Ă ŝŶĚŝĐĂĕĆŽ ĚĂ ǀĂŐĂ Ă ĂůƵŶŽƐ ĚĞĮŶŝĚŽƐ ŶĂ &ĂƐĞ s/ ƐĞƌĆŽ
considerados, pelo Sistema de Cadastro de Alunos, os dados abaixo relacionados, na
seguinte ordem:
a) a existência de vagas disponíveis na escola de origem;
ďͿŽWǀĄůŝĚŽĚŽĞŶĚĞƌĞĕŽŝŶĚŝĐĂƟǀŽĚŽĂůƵŶŽ͖
c) o CEP válido do endereço residencial do aluno;
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d) o CEP válido da escola de inscrição;
IV – que para a indicação da vaga a alunos inscritos na Fase VII serão
considerados, pelo Sistema de Cadastro de Alunos, os dados abaixo relacionados, na
seguinte ordem:
ĂͿŽWǀĄůŝĚŽĚŽĞŶĚĞƌĞĕŽŝŶĚŝĐĂƟǀŽĚŽĂůƵŶŽ͖
b) o CEP válido do endereço residencial do aluno;
c) o CEP válido da escola de inscrição.
§ 1º - Os candidatos que perderem o prazo de inscrição nas fases VI e VII
ƉŽĚĞƌĆŽƐĞŝŶƐĐƌĞǀĞƌ͕ĞŵĐĂƌĄƚĞƌĚĞĮŶŝƟǀŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞŽĂŶŽĚĞϮϬϭϰ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞƐƚĂďĞlecido no cronograma.
ΑϮǑͲKƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĐĂĚĂƐƚƌĂĚŽƐŶŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ŶŽ
ŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƐĞƌĆŽĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽĚĞůƵŶŽƐ
que, semanalmente, indicará a unidade escolar de encaminhamento, considerando os
ĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞĮŶŝĚŽƐĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞƉĞůĂ'ĞƉĞůĂ/D͕ĚĞŵŽĚŽĂŐĂƌĂŶƟƌĂĞĨĞƟvação das matrículas.
ƌƟŐŽϳǑͲEĂĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĚĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐ͕ĂƐŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽ
ĚĞǀĞƌĆŽƵƟůŝǌĂƌĂƐŽƉĕƁĞƐĚĞĐŽŶƐƵůƚĂĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽĚĞůƵŶŽƐ͕
ŝŶĐůƵƐŝǀĞĐŽŵĂǀĞƌŝĮĐĂĕĆŽĚŽĞŶĚĞƌĞĕŽŝŶĚŝĐĂƟǀŽĐŽůĞƚĂĚŽŶŽĂƚŽĚĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͘
ƌƟŐŽϴǑͲ&ŝĐĂŐĂƌĂŶƟĚĂĂĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐĚĞƚŽĚŽƐŽƐĐĂŶĚŝdatos inscritos.
ƌƟŐŽϵǑͲǀĞĚĂĚĂĂĞǆĐůƵƐĆŽĚĞŵĂƚƌşĐƵůĂĚĞĂůƵŶŽƐƋƵĞŶĆŽĐŽŵƉĂrecerem às aulas ou abandonarem a escola, sendo obrigatório o lançamento desses
ƌĞŐŝƐƚƌŽƐŶĂƐŽƉĕƁĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂƐŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽĚĞůƵŶŽƐ͘
ΑϭǑͲEĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞŚĂǀĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚŽĐƵũĂŵĂƚƌşĐƵůĂĨŽŝĞĨĞƟǀĂĚĂĞƋƵĞ
ŶĆŽĐŽŵƉĂƌĞĐĞƵăƐĂƵůĂƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϱ;ƋƵŝŶǌĞͿĚŝĂƐĐŽŶƐĞĐƵƟǀŽƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌ ĚŽ ƉƌŝŵĞŝƌŽ ĚŝĂ ůĞƟǀŽ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ ĂŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĂ ŵĂƚƌşĐƵůĂ ĚŽ ĂůƵŶŽ͕ ƐĞŵ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌũƵƐƟĮĐĂƟǀĂƉĂƌĂĂƐĂƵƐġŶĐŝĂƐ͕ĂĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄĞĨĞƚƵĂƌŽůĂŶĕĂŵĞŶƚŽĚĞ͞EĆŽ
Comparecimento” (N.COM) no Sistema de Cadastro de Alunos, de forma a liberar a
vaga reservada.
Α ϮǑ Ͳ WĂƌĂ ĂƐ ŵĂƚƌşĐƵůĂƐ ĞĨĞƟǀĂĚĂƐ ĂƉſƐ Ž ĚŝĂ ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϰ͕ Ž ƌĞŐŝƐƚƌŽ
de “Não Comparecimento” (N.COM) deverá ser efetuado, obrigatoriamente, depois de
ϭϬ;ĚĞǌͿĚŝĂƐĐŽŶƐĞĐƵƟǀŽƐĚĞĂƵƐġŶĐŝĂƐŶĆŽũƵƐƟĮĐĂĚĂƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĐŽŵŽƉƌŝŵĞŝƌŽ
ĚŝĂ ůĞƟǀŽ ƉĂƌĂ Ž ĂůƵŶŽ ĂƋƵĞůĞ ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ ĂŽ ĚĂ ĞĨĞƟǀĂĕĆŽ ĚĞ ƐƵĂ
matrícula.
ΑϯǑͲYƵĂŶĚŽĂĐŽŶƚĂŐĞŵĚŽƐϭϬ;ĚĞǌͿĚŝĂƐĐŽŶƐĞĐƵƟǀŽƐĚĞĂƵƐġŶĐŝĂƐ
ŶĆŽ ũƵƐƟĮĐĂĚĂƐ ĐŽŝŶĐŝĚŝƌĞŵ ĐŽŵ Ž ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞƐƟŶĂĚŽ Ă ĨĠƌŝĂƐ ŽƵ ƌĞĐĞƐƐŽ ĞƐĐŽůĂƌ͕ Ă
ĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄĚĂƌĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞăĐŽŶƚĂŐĞŵĚŽƐĚŝĂƐĂƉĞŶĂƐĂƉĂƌƟƌĚŽƉƌſǆŝŵŽĚŝĂ
ůĞƟǀŽ͘
ΑϰǑͲǀŝƐƚĂĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞƌĞtorno do aluno, posterior ao lançamento de “Não Comparecimento” (N.COM) a escola
deverá:
ϭͲŶĂŝŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞǀĂŐĂ͕ĞĨĞƚƵĂƌĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽƉĂƌĂŶŽǀĂĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĞĚĞĮŶŝĕĆŽĚĂĞƐĐŽůĂƉĂƌĂĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽĂůƵŶŽ͖
ϮͲŶĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞǀĂŐĂĚŝƐƉŽŶşǀĞů͕ĞĨĞƟǀĂƌ͕ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽǀĂŝŶƐĐƌŝção e matrícula no Sistema de Cadastro de Alunos.
§ 5º - Após a data-base do Censo Escolar 2014, em razão da consolidação
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dos bancos de dados para envio ao INEP/MEC, por meio de migração, não será possível
ƵƟůŝǌĂƌĂŽƉĕĆŽĚĞ͞EĆŽŽŵƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽ͟;E͘KDͿƉĂƌĂĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐĞĨĞƚƵĂĚĂƐĂŶƚĞƐ
da referida data-base, no Sistema de Cadastro de Alunos.
ƌƟŐŽ ϭϬ Ͳ KƐ ĂůƵŶŽƐ ĐŽŵ ŵĂƚƌşĐƵůĂ ĂƟǀĂ Ğŵ ϮϬϭϰ͕ ƋƵĞ ŵƵĚĂƌĞŵ ĚĞ
residência, com alteração de endereço para bairro/distrito/município diverso, ou ainda
ƉŽƌŵŽƟǀŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽĞŵƌĞŐŝĆŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĂƋƵĞůĂĞŵƋƵĞĂǀĂŐĂĨŽŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂda, após a divulgação dos resultados da matrícula e antes do início das aulas, deverão
comparecer a qualquer escola estadual próxima da nova residência ou trabalho, para
formalizar a solicitação de deslocamento da matrícula, comprovando a mudança de
endereço.
ΑϭǑʹKƐĂůƵŶŽƐƋƵĞ͕ƉŽƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞƉƌſƉƌŝŽŽƵĚĞƐĞƵƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ͕ƟǀĞƌĞŵĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞŵƵĚĂƌĚĞĞƐĐŽůĂ͕ĂŶƚĞƐĚŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌ
à escola pretendida para registrar esse interesse.
ΑϮǑʹEĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐŶĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĂĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄ͕ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂmente:
1 - registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação de deslocamento da matrícula com ou sem alteração de endereço do aluno;
2 - proceder à atualização do endereço completo, inclusive telefone para
ĐŽŶƚĂƚŽĞ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ƚĂŵďĠŵ͕ƉƌĞĞŶĐŚĞƌŽĞŶĚĞƌĞĕŽŝŶĚŝĐĂƟǀŽĐŽŵWǀĄůŝĚŽ͘
§ 3º – As solicitações de deslocamento da matrícula sem alteração de
ĞŶĚĞƌĞĕŽ͕ƋƵĞŶĆŽĨŽƌĞŵĂƚĞŶĚŝĚĂƐĂŶƚĞƐĚŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ƐĞƌĆŽĂƵƚŽŵĂƟĐĂmente canceladas.
ƌƟŐŽϭϭͲYƵĂŶĚŽĂŵƵĚĂŶĕĂĚĞƌĞƐŝĚġŶĐŝĂƉĂƌĂďĂŝƌƌŽͬĚŝƐƚƌŝƚŽͬŵƵŶŝĐşƉŝŽĚŝǀĞƌƐŽŽĐŽƌƌĞƌĂƉſƐŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽŽƵƋƵĂŶĚŽĞƐƟǀĞƌƚƌĂďĂůŚĂŶĚŽĞŵ
região diferente daquela em que a vaga foi disponibilizada, o aluno deverá comparecer
a qualquer escola estadual próxima da nova residência ou trabalho, para formalizar a
solicitação de transferência da matrícula.
ΑϭǑʹEĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĂƌƟŐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŽĐŽƌƌŝĚĂƐĂƉſƐŽ
ŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ĂĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄ͕ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͗
1 – registrar no Sistema de Cadastro de Alunos a solicitação de transferência da matrícula;
2 – proceder à atualização do endereço completo, inclusive telefone para
ĐŽŶƚĂƚŽĞ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ƉƌĞĞŶĐŚĞƌŽĞŶĚĞƌĞĕŽŝŶĚŝĐĂƟǀŽĐŽŵWǀĄůŝĚŽ͘
§ 2º – A escola de origem somente lançará, no Sistema de Cadastro de
ůƵŶŽƐ͕ĂďĂŝǆĂƉŽƌƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƌĂĂůƵŶŽƐƋƵĞĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶĮƌŵĂƌĞŵŵƵĚĂŶĕĂ
ƉĂƌĂŽƵƚƌŽĞƐƚĂĚŽͬƉĂşƐŽƵƉĂƌĂĞƐĐŽůĂƉĂƌƟĐƵůĂƌ͘
ƌƟŐŽ ϭϮ Ͳ KƐ ĂůƵŶŽƐ ĐŽŵ ŵĂƚƌşĐƵůĂ ĂƟǀĂ ŶŽ ĂŶŽ ůĞƟǀŽ ĚĞ ϮϬϭϰ͕ ƋƵĞ
ƟǀĞƌĞŵŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞƐĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌĚĞĞƐĐŽůĂƉŽƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŽƉƌſƉƌŝŽĂůƵŶŽŽƵĚĞƐĞƵƐ
responsáveis, deverão procurar a escola pretendida, para registro, no Sistema de Cadastro de Alunos, da intenção de transferência, podendo ter atendimento imediato, no
caso de haver disponibilidade de vaga.
Parágrafo único - A disponibilidade de vaga deve ser considerada após
o atendimento de todos os alunos de todas as etapas, inclusive daqueles inscritos por
deslocamento com alteração de endereço e transferência.
ƌƟŐŽ ϭϯ ʹ ŵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĞƚĂƉĂƐ ĚĂ ŵĂƚƌşĐƵůĂ Ğ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŶĂƐ ŝŶƐ-
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crições 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 completo, inclusive com
CEP válido e telefone para contato.
ƌƟŐŽϭϰʹEŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăĚĞŵĂŶĚĂĞƐĐŽůĂƌĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽƉĂƌĂŽ
ano de 2014, caberá:
I - aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino, Diretores
do Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar e Diretores do Núcleo
de Gestão da Rede Escolar e Matrícula:
a) orientar e conduzir o processo em sua área de atuação;
b) esclarecer dúvidas e apoiar os municípios em todas as etapas do processo;
ĐͿĚĞĮŶŝƌƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĐŽŵǀŝƐƚĂƐĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐ
alunos nas escolas estaduais, em consonância com as orientações da CGEB;
d) na hipótese de haver qualquer impedimento nas escolas de sua circunscrição para realização de inscrição e matrícula de aluno, efetuar os registros no
Sistema de Cadastro de Alunos;
e) digitar o quadro-resumo das escolas estaduais de sua área de atuação
no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, de acordo com o planejamento prévio homologado pela CGEB;
II - à Equipe Gestora das escolas estaduais:
a) disponibilizar, quando necessário, equipamentos para a digitação da
ĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƐŝŶŐƌĞƐƐĂŶƚĞƐŶŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽ͖
b) orientar devidamente os candidatos que procurarem a escola;
c) efetuar o cadastramento da demanda de todos aqueles que buscarem
vaga após os prazos estabelecidos;
d) proceder, em conjunto com a Diretoria de Ensino, ao processo de comƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽƉĂƌĂŵĂƚƌşĐƵůĂĚŽƐĂůƵŶŽƐ͖
e) matricular e divulgar o resultado da matrícula para os interessados,
ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĮǆĂĕĆŽĚĂƌĞůĂĕĆŽŶŽŵŝŶĂůĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ĞŵůŽĐĂůĚĞŐƌĂŶĚĞǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ŶĂƐ
escolas estaduais e municipais;
f) efetuar a inscrição por deslocamento, transferência ou intenção de
transferência de todos os alunos que solicitarem essa providência, no Sistema de Cadastro de Alunos.
ƌƟŐŽϭϱʹ'ĞĂ/D͕ĂƌƟĐƵůĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂƌͲƐĞͲĆŽƉŽƌ
planejar, orientar, homologar propostas de atendimento escolar e acompanhar o trabalho das Diretorias de Ensino na condução do processo da matrícula de 2014, visando
ĂŐĂƌĂŶƟƌŽƉůĞŶŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐĞĂƐƐĞŐƵƌĂŶĚŽĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĚĞĞƐƚƵĚŽƐ
da totalidade da demanda escolar.
ƌƟŐŽϭϲʹŽĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞ'ĞƐƚĆŽĚĂZĞĚĞƐĐŽůĂƌ
e Matrícula, da CGEB, caberá estabelecer os procedimentos e critérios do processo de
atendimento escolar e gerenciar o processo de matrícula.
caberá:
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ƌƟŐŽϭϳʹŽĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ͕ĚĂ/D͕

I - orientar as Diretorias de Ensino, os órgãos municipais de educação e a
ƌĞĚĞ^^/ͬ^WŶĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽĚĞůƵŶŽƐ͖Ğ
II - coordenar o processo e as ações referentes ao gerenciamento do Sistema de Cadastro de Alunos e ao cumprimento do cronograma.
ƌƟŐŽ ϭϴ ʹ K ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ă ĚĞŵĂŶĚĂ͕ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ăƐ ĞƐĐŽůĂƐ ĞƐƚĂĚƵĂŝƐ
ĚŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂů͕ƐĞƌĄŽďũĞƚŽĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐ
normas da presente resolução.
ƌƟŐŽϭϵʹWĂƌĂĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕Ă'ĞĂ
/DƉŽĚĞƌĆŽďĂŝǆĂƌŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐƋƵĞƐĞĮǌĞƌĞŵŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ͘
ƌƟŐŽϮϬʹƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƌĞvogadas as disposições em contrário.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 40.290/95 à pág. 87 do vol. XL;
Resolução SE nº 74/12 à pág. 84 do vol. LXXIV;
Resolução SE nº 38/13 à pág. 148 do vol. LXXV;
Resolução SE nº 50/13 à pág. 173 deste volume;
Deliberação CEE nº 2/00 à pág. 138 do vol. XLIX;
Portaria Conj. SEE/SME nº 1/13 à pág. 491 deste volume.

ANEXO I
ƌŽŶŽŐƌĂŵĂƉĂƌĂĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăĚĞŵĂŶĚĂĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽŶĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĂƌĞĚĞ
ĞƐƚĂĚƵĂů͕ĞǆĐĞƚŽĂƐƐŝƚƵĂĚĂƐŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ
Até 4/10 – Orientação, pelos órgãos centrais da SE, às Diretorias de Ensino, sobre os procedimentos para o atendimento à demanda escolar do ensino médio
em 2014.
Até 11/10 – Orientação, pelas Diretorias de Ensino, às escolas estaduais e
aos órgãos municipais sobre os procedimentos para o atendimento à demanda escolar
do ensino médio em 2014.
De 19/8 a 13/9 – Digitação do quadro-resumo e coleta de classes de toĚŽƐ ŽƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽ͕ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ƉĂƌĂ Ž ĂŶŽ ůĞƟǀŽ ĚĞ ϮϬϭϰ͕ ĚĂƐ ĞƐĐŽůĂƐ ĞƐƚĂĚƵĂŝƐ͕
conforme cronograma constante da Resolução SE nº 50/2013.
De 16/9 a 27/9 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes de todos
ŽƐŶşǀĞŝƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ƉƌĞǀŝƐƚĂƐƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ĚĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐ͕ĐŽŶĨŽƌme cronograma constante da Resolução SE nº 50/2013.
ĞϭϰͬϭϬĂϯϭͬϭϬͬϮϬϭϯͲŽŶƐƵůƚĂƉĂƌĂĐŽŶĮƌŵĂĕĆŽĚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŽĂůƵno concluinte do ensino fundamental em escola pública, estadual e municipal, e em
escola da rede SESI/SP em cursar o ensino médio em escola estadual.
ĞϭϰͬϭϬĂϴͬϭϭͬϮϬϭϯͲĞĮŶŝĕĆŽ͕ŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽĚĞůƵŶŽƐĚĂ
^͕ĚŽƐĂůƵŶŽƐĚĂƌĞĚĞƉƷďůŝĐĂĞĚĂƌĞĚĞ^^/ͬ^WƋƵĞĐŽŶĮƌŵĂƌĂŵŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞŵĞĨĞƚƵĂƌ
matrícula em escola estadual, no ensino médio.
De 14/10 a 8/11/2013 – Inscrição, pelas escolas estaduais, no Sistema
de Cadastro de Alunos, dos candidatos que não frequentaram escola pública em 2013
e de candidatos que pretendam retomar os estudos em 2014, demandantes de vaga
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em qualquer série do ensino médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e
Adultos - EJA.
ĞϭϴͬϭϭĂϲͬϭϮͬϮϬϭϯʹŝŐŝƚĂĕĆŽĚĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐ͕ƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞ
ϮϬϭϰ͕ĚŽƐĂůƵŶŽƐĞŵĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĚĞĞƐƚƵĚŽƐ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐƐĠƌŝĞƐĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽ͕
inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA.
ĞϭϴͬϭϭĂϲͬϭϮͬϮϬϭϯʹŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĚĂĚĞŵĂŶĚĂƉĞůĂƐŝƌĞƚŽƌŝĂƐ
ĚĞŶƐŝŶŽĞĚŝŐŝƚĂĕĆŽĚĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐƉĞůĂĞƐĐŽůĂĚĞĚĞƐƟŶŽ͕ŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽĚĞ
Alunos.
Até 13/12/2013 – Divulgação dos resultados nas escolas de origem, nas
ĞƐĐŽůĂƐĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽĞŶĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĞĚĞƐƟŶŽĚĂŵĂƚƌşĐƵůĂ͕ƉĂƌĂŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞ
ŝŶĐŝƐŽƐ//Ğ///ĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƐŽůƵĕĆŽ͘
De 2 a 23/12/2013 - Digitação do rendimento escolar individualizado de
todos os alunos das escolas estaduais, no Sistema de Cadastro de Alunos.
ƉĂƌƟƌĚĞϳͬϭͬϮϬϭϰͲ/ŶƐĐƌŝĕĆŽͬĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐăǀĂŐĂŶĂ
rede estadual que perderam os prazos previstos pelo Programa da Matrícula Antecipada 2014, executado em 2013, para o ensino médio.
De 7/1 a 17/1/2014 – Inscrição por deslocamento – os alunos com matríĐƵůĂĂƟǀĂĞŵϮϬϭϰ͕ƋƵĞŵƵĚĂƌĂŵĚĞƌĞƐŝĚġŶĐŝĂŽƵƚƌĂďĂůŚŽ͕ĐŽŵĂůƚĞƌĂĕĆŽĚĞĞŶĚĞƌĞço para bairro/distrito/município diverso, após a divulgação dos resultados da matrícula e antes do início das aulas, deverão comparecer à escola estadual próxima da nova
residência ou do local de trabalho, para formalizar a solicitação de deslocamento da
matrícula, comprovando a mudança de endereço ou, ainda, os alunos com matrícula
ĂƟǀĂĞŵϮϬϭϰ͕ƋƵĞƉŽƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŽƉƌſƉƌŝŽĂůƵŶŽŽƵĚĞƐĞƵƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ͕ƟǀĞƌĞŵ
ĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞŵƵĚĂƌĚĞĞƐĐŽůĂ͕ĂŶƚĞƐĚŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌă
escola pretendida para registrar esse interesse.
Após o início das aulas - Inscrição por transferência – quando a mudança
de residência ou trabalho para bairro/distrito/município diverso ocorrer após o início
ĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ŽĂůƵŶŽĚĞǀĞƌĄĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌăĞƐĐŽůĂĞƐƚĂĚƵĂůƉƌſǆŝŵĂĚĂŶŽǀĂƌĞƐŝĚġŶcia, para formalizar a solicitação de transferência da matrícula.
Após o início das aulas - Inscrição por intenção de transferência – os aluŶŽƐĐŽŵŵĂƚƌşĐƵůĂĂƟǀĂĞŵϮϬϭϰ͕ƋƵĞƟǀĞƌĞŵŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞƐĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌĚĞĞƐĐŽůĂƉŽƌ
ŽƵƚƌĂƐƌĂǌƁĞƐ͕ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚĂƐƋƵĞĨŽƌĂŵĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚĂƐŶĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽƉƌŽĐƵrar a escola pretendida, para registro, no Sistema de Cadastro de Alunos, da intenção
de transferência, podendo ter atendimento imediato, no caso de haver disponibilidade
de vaga.
ƉĂƌƟƌĚŽŵġƐĚĞũƵŶŚŽʹdŽĚŽƐŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĐĂĚĂƐƚƌĂĚŽƐƉĂƌĂŽƐĐƵƌsos de Educação de Jovens e Adultos serão atendidos nas turmas que vierem a ser
instaladas para o 2º semestre de 2014.
 ƉĂƌƟƌ ĚĞ Ϯϯͬϲ Ğ ŶŽ ĚĞĐŽƌƌĞƌ ĚŽ ϮǑ ƐĞŵĞƐƚƌĞ ʹ ŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ
ĚĞŵĂŶĚĂĐĂĚĂƐƚƌĂĚĂŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽĚĞ:ŽǀĞŶƐĞĚƵůƚŽƐͲ:͕ĂƉĂƌƟƌĚĞ
junho, para o 2º semestre de 2014.
ƉĂƌƟƌĚĞϭǑũƵůŚŽĞŶŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚŽϮǑƐĞŵĞƐƚƌĞʹĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂŵĂtrícula de todos os candidatos cadastrados nos cursos da modalidade de Educação de
Jovens e Adultos - EJA e divulgação dos resultados, sob a responsabilidade da escola
ĚĞĚĞƐƟŶŽ͕ƐĞŶĚŽƉŽƐƐşǀĞůĐŽŶƐƵůƚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĞƐĐŽůĂĚĂƌĞĚĞƉƷďůŝĐĂ
estadual.
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ANEXO II
ƌŽŶŽŐƌĂŵĂƉĂƌĂĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăĚĞŵĂŶĚĂĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽŶĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĂƌĞĚĞ
ĞƐƚĂĚƵĂůĚŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ
Até 4/10 – Orientação, pelos Órgãos Centrais, às Diretorias de Ensino,
sobre os procedimentos para o atendimento à demanda escolar do ensino médio em
2014.
Até 11/10 – Orientação, pelas Diretorias de Ensino, às escolas estaduais
sobre os procedimentos para o atendimento à demanda escolar do ensino médio em
2014.
De 19/8 a 13/9 – Digitação do quadro-resumo e coleta de classes de toĚŽƐ ŽƐ ŶşǀĞŝƐ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽ͕ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ƉĂƌĂ Ž ĂŶŽ ůĞƟǀŽ ĚĞ ϮϬϭϰ͕ ĚĂƐ ĞƐĐŽůĂƐ ĞƐƚĂĚƵĂŝƐ͕
conforme cronograma constante da Portaria Conjunta SEE/SME nº 1, de 31.7.2013.
De 16/9 a 27/9 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes de todos
ŽƐŶşǀĞŝƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ƉƌĞǀŝƐƚĂƐƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ĚĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐ͕ĐŽŶĨŽƌme cronograma constante da Portaria Conjunta SEE/SME nº 1, de 31.7.2013.
ĞϭϰͬϭϬĂϯϭͬϭϬͬϮϬϭϯͲŽŶƐƵůƚĂƉĂƌĂĐŽŶĮƌŵĂĕĆŽĚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŽĂůƵno concluinte do ensino fundamental em escola pública, estadual e municipal, e em
escola da rede SESI/SP em cursar o ensino médio em escola estadual.
ĞϭϰͬϭϬĂϴͬϭϭͬϮϬϭϯͲĞĮŶŝĕĆŽ͕ŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽĚĞůƵŶŽƐĚĂ
^͕ĚŽƐĂůƵŶŽƐĚĂƌĞĚĞƉƷďůŝĐĂĞĚĂƌĞĚĞ^^/ͬ^WƋƵĞĐŽŶĮƌŵĂƌĂŵŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞŵĞĨĞƚƵĂƌ
matrícula em escola estadual, no ensino médio.
De 14/10 a 8/11/2013 – Inscrição, pelas escolas estaduais, no Sistema
de Cadastro de Alunos, dos candidatos que não frequentaram escola pública em 2013
e de candidatos que pretendam retomar os estudos em 2014, demandantes de vaga
em qualquer série do ensino médio, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e
Adultos -EJA.
ĞϵĞϭϬͬϭϭʹŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽƉƌĠǀŝĂĞĂƵƚŽŵĄƟĐĂĞŶƚƌĞĂĚĞŵĂŶĚĂĚĂ
Fase VI e as vagas existentes, pelo Sistema de Cadastro de Alunos.
De 11/11 a 22/11 – Validação pelas Diretorias de Ensino das matrículas e
encaminhamentos realizados pelo Sistema de Cadastro de Alunos.
ĞϮϯͬϭϭĞϮϰͬϭϭʹŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĚĞĮŶŝƟǀĂĂƵƚŽŵĄƟĐĂĞŶƚƌĞĂĚĞmanda das Fases VI e VII e vagas existentes, pelo Sistema de Castro de Alunos.
ĞϮϱͬϭϭĂϮϵͬϭϭʹdƌĂƚĂŵĞŶƚŽĞƐŽůƵĕĆŽĚĂƐƉĞŶĚġŶĐŝĂƐĚĂĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĚĞĮŶŝƟǀĂĂƵƚŽŵĄƟĐĂĞŶƚƌĞĂĚĞŵĂŶĚĂĚĂƐ&ĂƐĞƐs/Ğs//ĞǀĂŐĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
Ğ Ϯϱͬϭϭ Ă ϲͬϭϮ ʹ &ŽƌŵĂĕĆŽ ĚĞ ĐůĂƐƐĞƐ Ğ ĞĨĞƟǀĂĕĆŽ ĚĂ ŵĂƚƌşĐƵůĂ͕ ŶŽ
^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽĚĞůƵŶŽƐ͕ĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĚŽƐƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞƐăƐ&ĂƐĞƐ
VI e VII.
ĞϭϴͬϭϭĂϲͬϭϮͬϮϬϭϯʹŝŐŝƚĂĕĆŽĚĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐ͕ƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞ
ϮϬϭϰ͕ĚŽƐĂůƵŶŽƐĞŵĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĚĞĞƐƚƵĚŽƐ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐƐĠƌŝĞƐĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽ͕
inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.
Até 13/12/2013 – Divulgação dos resultados nas escolas de origem, nas
ĞƐĐŽůĂƐĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽĞŶĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĞĚĞƐƟŶŽĚĂŵĂƚƌşĐƵůĂ͕ƉĂƌĂŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞ
ŝŶĐŝƐŽƐ//Ğ///ĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƐŽůƵĕĆŽ͘
De 2 a 23/12/2013 - Digitação do rendimento escolar individualizado de
todos os alunos das escolas estaduais, no Sistema de Cadastro de Alunos.
ƉĂƌƟƌĚĞϳͬϭͬϮϬϭϰͲ/ŶƐĐƌŝĕĆŽͬĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐăǀĂŐĂŶĂ
rede estadual que perderam os prazos previstos pelo Programa da Matrícula Antecipada 2014, executado em 2013, para o ensino médio.
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De 7/1 a 17/1/2014 – Inscrição por deslocamento – os alunos com matríĐƵůĂĂƟǀĂĞŵϮϬϭϰ͕ƋƵĞŵƵĚĂƌĂŵĚĞƌĞƐŝĚġŶĐŝĂŽƵƚƌĂďĂůŚŽ͕ĐŽŵĂůƚĞƌĂĕĆŽĚĞĞŶĚĞƌĞço para bairro/distrito/município diverso, após a divulgação dos resultados da matrícula e antes do início das aulas, deverão comparecer à escola estadual próxima da nova
residência ou do local de trabalho, para formalizar a solicitação de deslocamento da
matrícula, comprovando a mudança de endereço ou, ainda, os alunos com matrícula
ĂƟǀĂĞŵϮϬϭϰ͕ƋƵĞƉŽƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŽƉƌſƉƌŝŽĂůƵŶŽŽƵĚĞƐĞƵƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ͕ƟǀĞƌĞŵ
ĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞŵƵĚĂƌĚĞĞƐĐŽůĂ͕ĂŶƚĞƐĚŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌă
escola pretendida para registrar esse interesse.
Após o início das aulas - Inscrição por transferência – quando a mudança
de residência ou trabalho para bairro/distrito/município diverso ocorrer após o início
ĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ŽĂůƵŶŽĚĞǀĞƌĄĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌăĞƐĐŽůĂĞƐƚĂĚƵĂůƉƌſǆŝŵĂĚĂŶŽǀĂƌĞƐŝĚġŶcia, para formalizar a solicitação de transferência da matrícula.
Após o início das aulas - Inscrição por intenção de transferência – os aluŶŽƐĐŽŵŵĂƚƌşĐƵůĂĂƟǀĂĞŵϮϬϭϰ͕ƋƵĞƟǀĞƌĞŵŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞƐĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌĚĞĞƐĐŽůĂƉŽƌ
ŽƵƚƌĂƐƌĂǌƁĞƐ͕ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚĂƐƋƵĞĨŽƌĂŵĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚĂƐŶĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽƉƌŽĐƵrar a escola pretendida, para registro, no Sistema de Cadastro de Alunos, da intenção
de transferência, podendo ter atendimento imediato, no caso de haver disponibilidade
de vaga.
ƉĂƌƟƌĚŽŵġƐĚĞũƵŶŚŽʹdŽĚŽƐŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĐĂĚĂƐƚƌĂĚŽƐƉĂƌĂŽƐĐƵƌsos de Educação de Jovens e Adultos - EJA serão atendidos nas turmas instaladas para
o 2º semestre de 2014.
 ƉĂƌƟƌ ĚĞ Ϯϯͬϲ Ğ ŶŽ ĚĞĐŽƌƌĞƌ ĚŽ ϮǑ ƐĞŵĞƐƚƌĞ ʹ ŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ
ĚĞŵĂŶĚĂĐĂĚĂƐƚƌĂĚĂŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽĚĞ:ŽǀĞŶƐĞĚƵůƚŽƐͲ:͕ĂƉĂƌƟƌĚĞ
junho, para o 2º semestre de 2014.
ƉĂƌƟƌĚĞϭǑũƵůŚŽĞŶŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚŽϮǑƐĞŵĞƐƚƌĞʹĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂŵĂƚƌşĐƵůĂ
de todos os candidatos cadastrados nos cursos da modalidade de Educação de Jovens e
ĚƵůƚŽƐͲ:ĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ƐŽďĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂĞƐĐŽůĂĚĞĚĞƐƟŶŽ͕
sendo possível consultar informações em qualquer escola da rede pública estadual.

Z^K>hK^EǑϳϬ͕ϯϬ^dDZKϮϬϭϯ
ůƚĞƌĂĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϯϴ͕ĚĞϵĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϭϭ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂ
ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽ'ƌƵƉŽdĠĐŶŝĐŽĚĞĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĞĚĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽ
ĚŽWƌŽŐƌĂŵĂ^WĚƵĐĂĕĆŽĐŽŵ^ĂƷĚĞ
O Secretário da Educação resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲKƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĂƌƟŐŽϭǑĞŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĂƌƟŐŽ
ϯǑ ĚĂ ZĞƐŽůƵĕĆŽ ^ ŶǑ ϯϴͬϮϬϭϭ͕ ƉĂƐƐĂŵ Ă ǀŝŐŽƌĂƌ͕ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŵ Ă ƐĞŐƵŝŶƚĞ
redação:
/ʹŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĂƌƟŐŽϭǑ͗
ƌƟŐŽϭǑͲ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͞WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹ/ŶƚĞŐƌĂŵŽŐƌƵƉŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĂƐĞŐƵŝƌŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ͗
1 - representantes da Secretaria da Educação:
Adair Kenmochi, RG 4.880.517-8
ůĄƵĚŝĂƌŝƐƟŶĂĚĞ>ŝŵĂ͕Z'Ϯϳ͘ϵϱϭ͘ϴϴϰͲϱ
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Regina Lucia Santos Gonçalves, RG 50.988.096-4
2 - representantes do IAMSPE:
Ana Maria Sanches, RG 6.076.380-2
Glória Maria Xavier, RG 5.307.748
3 - representantes da Casa de Saúde Santa Marcelina:
Juliana Neves Cavalcante, RG 32.328.649-5
Maria Angélica Crevelim, RG 15.874.741-0” (NR)
//ʹŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĂƌƟŐŽϯǑ͗
Art. 3º -..............................................
͞WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹ/ŶƚĞŐƌĂŵĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ
ŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĂƐĞŐƵŝƌŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ͗
1 - representantes da Secretaria da Educação:
Adair Kenmochi, RG 4.880.517-8
Eliana Alves Pereira Gomes, RG 10.210.795, que presidirá a Comissão
Regina Lucia Santos Gonçalves, RG 50.988.096-4
2 - representantes do IAMSPE:
Ana Maria Sanches, RG 6.076.380-2
Glória Maria Xavier, RG 5.307.748
3 - representantes da Casa de Saúde Santa Marcelina:
Ir. Monique Marie Marthe Bourget, RNE V160-791-M
Maria Angélica Crevelim – RG 15.874.741-0” (NR)
ƌƟŐŽϮǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƌĞvogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 66, de 19.6.2012.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Resolução SE nº 38/11 à pág. 125 do vol. LXXI;
Resolução SE nº 66/12 à pág. 225 do vol. LXXIII.

Z^K>hK^EǑϳϭ͕ϭϱKhdhZKϮϬϭϯ
ŽŶƐŝĚĞƌĂĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽŽĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐĚĂ
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĂŵĞŵĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂĞƐƚĂĚƵĂů
O Secretário da Educação, com fundamento no item 2 da alínea “a” do
ŝŶĐŝƐŽys/ĚŽĂƌƟŐŽϮϯĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϮ͘ϴϯϯ͕ĚĞϮϰĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϬϴ͕ZĞƐŽůǀĞ͗
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĐŽŵŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϲϵ
ĚĂ >Ğŝ ϭϬ͘Ϯϲϭͬϲϴ͕ ŽƵ ĚŽ ŝŶĐ͘ // ĚŽ ĂƌƟŐŽ ϭϱ ĚĂ >Ğŝ ϱϬϬͬϳϰ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ
Dec. 52.322-69, o afastamento de servidores públicos da Secretaria da Educação que
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĂŵĚĂĞƚĂƉĂĞƐƚĂĚƵĂůĚĂŽŶĨĞƌġŶĐŝĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽͲKEϮϬϭϰ͕
realizado no período de 27 a 29-9-2013.
ƌƟŐŽϮǑͲWĂƌĂŽďƚĞŶĕĆŽĚŽĞĨĞƟǀŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽƐĚŝĂƐĚĞ
ĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĚĞǀĞƌĆŽŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐĂĐŽŶƚĂƌĚŽĞǀĞŶƚŽ͕ĐŽŵƉƌŽǀĂƌƐƵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽĐĞƌƚĂŵĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŽĨĞƌĞĐŝĚŽƉĞůĂĞŶƟĚĂĚĞƉƌŽŵŽƚŽƌĂĚŽĞǀĞŶƚŽ͘
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WĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽ Ͳ  ŝŶŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂ ĚŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶĞƐƚĞ ĂƌƟŐŽ ĂĐĂƌƌĞƚĂƌĄ
desconto nos vencimentos ou salários, correspondentes aos dias de afastamento que
serão considerados como de faltas, caracterizadas nos termos da legislação vigente.
ƌƟŐŽϯǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV;
Lei nº 500/74 à pág. 493 do vol. 2;
Decreto nº 52.322/69 à pág. 1.342 do vol. 4;
Decreto nº 52.833/08 à pág. 113 do vol. LXV.

Z^K>hK^EǑϳϮ͕ϭϱKhdhZKϮϬϭϯ
ƌŝĂ'ƌƵƉŽĚĞdƌĂďĂůŚŽƉĂƌĂƚƌĂƚĂƌĚŽƐƚĂƚƵƚŽWĂĚƌĆŽĚĂƐƐƐŽĐŝĂĕƁĞƐ
ĚĞWĂŝƐĞDĞƐƚƌĞƐ
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representaram as Coordenadorias de Gestão da Educação Básica e de Infraestrutura e Serviços Escolares,
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂĐƌŝĂĚŽ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕'ƌƵƉŽĚĞ
Trabalho para apresentar proposta de atualização do Estatuto Padrão das Associações
de Pais e Mestres, estabelecido pelo Decreto nº 12.983, de 15 de dezembro de 1978.
alterado pelos Decretos nºs 40.785, de 18 de abril de 1996, 48.408, de 6 de janeiro de
2004, e 50.756, de 3 de maio de 2006.
ƌƟŐŽϮǑͲK'ƌƵƉŽĚĞdƌĂďĂůŚŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ƐĞƌĄĐŽŵposto por servidores representantes dos órgãos centrais da Pasta, na seguinte conformidade:
I – da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE:
Andréia Regina Ignácio dos Santos, RG 27.829.275-6
Consuelita Rosário da Silva Freitas, RG 36.375.514-7
Eliane Cecílio Jorge, RG 13.597.453-7
:ƵůŝĂŶĂZĂŶŐĞůDŽƵƟŶŚŽ͕Z'Ϯϴ͘ϳϴϯ͘ϱϱϯͲϰ
Magda de Oliveira Vieira da Silva, RG 17.411.481-3
Margaret Cruz, RG 8.947.787-X, que coordenará os trabalhos
Regina Lúcia Santos Gonçalves, RG 50.988.096-4
II – da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB:
Eunice Pinheiro Guimarães Turrini, RG 4.551.706-X
Joanna Borrelli Cordeiro, RG 2.094.330-1
III – da Coordenadoria de Orçamento e Finanças - COFI:
Alexandre de Andrade, RG 29.264.845-5
Rita de Cássia Marchesi de Oliveira, RG 30.501.147-9
IV – da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH:
Adriana Vergueiro da Costa Fogaça, RG 20.435.748-2
V – da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE:
Carlos Alberto da Silva, RG 8.040.243-4
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WĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽ ʹ Ɛ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽ 'ƌƵƉŽ ĚĞ dƌĂďĂůŚŽ
serão exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo ou da função que ocupem.
ƌƟŐŽϯǑͲK'ƌƵƉŽĚĞdƌĂďĂůŚŽĚĞǀĞƌĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞĂƚƵĂůŝǌĂção do Estatuto Padrão das Associações de Pais e Mestres, ao Chefe de Gabinete, no
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de publicação desta resolução,
ƉŽĚĞŶĚŽ͕ƉĂƌĂĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞƐƐĂƚĂƌĞĨĂ͕ĐŽŶƚĂƌĐŽŵĂĐŽůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ
ĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽĞŶǀŽůǀŝĚŽƐŶŽĂƐƐƵŶƚŽ͕ƋƵĞĂƚƵĂŵŶĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
da Pasta.
ƌƟŐŽϰǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 12.983/78 à pág. 382 do vol. LVIII;
Decreto nº 40.785/96 à pág. 69 do vol. XLI;
Decreto nº 48.408/04 à pág. 32 do vol. LVII;
Decreto nº 50.756/06 à pág. 99 do vol. LXI.

Z^K>hK^EǑϳϯ͕ϮϮKhdhZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞƐơŵƵůŽăŝĚĂĚĂŶŝĂ&ŝƐĐĂůĚŽƐƚĂĚŽ
ĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŝŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϲϴϱ͕ĚĞϮϴĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϬϳ͕ĚĞĞŶƟĚĂĚĞƐ
ƉĂƵůŝƐƚĂƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ƐĞŵĮŶƐůƵĐƌĂƟǀŽƐ͕ĐĞƌƟĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽďĞŶĞĮĐĞŶƚĞƐ͕ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ
ĚŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽĚĞƐĐŽůĂƐĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou o Chefe de Gabinete, Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲWĂƌĂĞĨĞŝƚŽĚŽƋƵĞĚŝƐƉƁĞĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵͲƐĞĞŶƟĚĂĚĞƐƉĂƵůŝƐƚĂƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ƐĞŵĮŶƐůƵĐƌĂƟǀŽƐ͕ĐĞƌƟĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽďĞŶĞĮĐĞŶƚĞƐ͕ĂƐ
ƋƵĞƚġŵĐŽŵŽĂƟǀŝĚĂĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĂĂƚƵĂĕĆŽŶĂĄƌĞĂĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ĐŽŵƐĞĚĞĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐŶŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĐĞƌƟĮĐĂĚĂƐ͕ƉĞůŽĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞŶƟĚĂĚĞĞŶĞĮĐĞŶƚĞĚĞƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ^ŽĐŝĂůŶĂƌĞĂĚĞĚƵĐĂĕĆŽʹ^ͲhK͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐ
da Lei federal nº 12.101, de 27 de novembro 2009.
ƌƟŐŽϮǑͲƐĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽĂŶƚĞƌŝŽƌƉŽĚĞƌĆŽƐŽůŝĐŝƚĂƌ
ƐƵĂŝŶĐůƵƐĆŽŶŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞƐơŵƵůŽăŝĚĂĚĂŶŝĂ&ŝƐĐĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŝŶƐƟtuído pela Lei nº 12.685/2007, para obtenção do crédito previsto no referido Programa,
no caso de o Documento Fiscal Eletrônico não indicar o nome do consumidor, observadas as normas legais vigentes, em especial o disposto na Lei federal nº 12.101/2009 e
no Decreto federal nº 7.237/2010, alterado pelo Decreto federal nº 7.300/2010.
WĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽ ʹ K ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ ĐĂƉƵƚ ĂƉůŝĐĂͲƐĞƐŽŵĞŶƚĞăƐ ĞŶƟĚĂĚĞƐ
ƋƵĞĂƚƵĂŵŶĂĄƌĞĂĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽŝŶĨĂŶƟů;ĐƌĞĐŚĞƐĞƉƌĠͲĞƐĐŽůĂƐͿĞĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽĞƐƉĞĐŝĂů
;ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐŶŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐĚĞĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐͿ͕ĐŽŵĂƚĞŶdimento universal, devidamente cadastradas no Sistema de Cadastro de Escolas desta
Secretaria.
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ƌƟŐŽϯǑͲƐĞŶƟĚĂĚĞƐ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽŝŶƐƚƌƵŝƌƐĞƵƉĞĚŝĚŽĚĞŝŶĐůƵƐĆŽŶŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞƐơŵƵůŽăŝĚĂĚĂŶŝĂ&ŝƐĐĂůĐŽŵŽƐĚŽĐƵmentos que comprovem sua natureza jurídica, a prestação de serviços na área da eduĐĂĕĆŽ͕ƐƵĂŶĆŽŝŶĐůƵƐĆŽŶŽĂĚĂƐƚƌŽ/ŶĨŽƌŵĂƟǀŽĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐŶĆŽYƵŝƚĂĚŽƐĚĞMƌŐĆŽƐ
ĞŶƟĚĂĚĞƐƐƚĂĚƵĂŝƐͲ/EƐƚĂĚƵĂů͕ĚĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘
§ 1º – Os pedidos deverão ser protocolados na Diretoria de Ensino, de
ƐƵĂƌĞŐŝĆŽ͕ƋƵĞĨĂƌĄǀĞƌŝĮĐĂĕĆŽƉƌĠǀŝĂĚĂƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĂĂŶĄůŝƐĞĚĞĐſƉŝĂƐĚŽƐ
seguintes documentos:
ϭ͘ĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽŶŽEW:͕ĐŽŶƐƚĂŶĚŽĂƟǀŝĚĂĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŶĂ
área da educação;
Ϯ͘ĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞŶƟĚĂĚĞĞŶĞĮĐĞŶƚĞĚĞƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ^ŽĐŝĂůŶĂƌĞĂĚĞ
Educação – CEBAS-EDUCAÇÃO, atualizado;
ϯ͘ ĞƌƟĮĐĂĚŽ ĚĞ ZĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞ ĂĚĂƐƚƌĂů ĚĞ ŶƟĚĂĚĞƐ ʹ Z ůŝďĞƌĂĚŽ
ŶŽĂĚĂƐƚƌŽƐƚĂĚƵĂůĚĞŶƟĚĂĚĞƐʹ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϳ͘ϱϬϭ͕ĚĞϴĚĞ
novembro de 2011;
ϰ͘ ĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞ ĚĞ ƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞ ŶŽ ĂĚĂƐƚƌŽ /ŶĨŽƌŵĂƟǀŽ ĚŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ
ŶĆŽYƵŝƚĂĚŽƐĚĞMƌŐĆŽƐĞŶƟĚĂĚĞƐƐƚĂĚƵĂŝƐͲ/EƐƚĂĚƵĂů͘
§ 2º - A Diretoria de Ensino encaminhará os expedientes à Comissão Especial, criada pela Resolução SE nº 56, de 27.8.2013, para apreciação e aprovação deǀŝĚĂŵĞŶƚĞũƵƐƟĮĐĂĚĂ͕ĞĞŶǀŝŽĚŽƐĚĂĚŽƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽĚĞƐĐŽůĂƐ
desta Pasta, à Secretaria da Fazenda, nos termos desta resolução.
ƌƟŐŽϰǑͲŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůƉŽĚĞƌĄďĂŝǆĂƌŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐƋƵĞƐĞĨĂĕĂŵ
necessárias ao cumprimento desta resolução.
ƌƟŐŽϱǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƉƌŽĚƵǌŝŶĚŽƐĞƵƐĞĨĞŝƚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞϭϱĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯĞƌĞǀŽŐĂŶĚŽĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ
em contrário, em especial a Resolução SE nº 19, de 28.3.2011.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 12.685/07 à pág. 59 do vol. LXIV;
Decreto nº 57.501/11 à pág. 237 do vol. LXXII;
Resolução SE nº 19/11 à pág. 89 do vol. LXXI;
Resolução SE nº 56/13 à pág. 284 deste volume.

;ΎͿZ^K>hK^EǑϳϰ͕ϴEKsDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŵZĞŐŝŵĞĚĞWƌŽŐƌĞƐƐĆŽ
ŽŶƟŶƵĂĚĂ͕ŽĨĞƌĞĐŝĚŽƉĞůĂƐĞƐĐŽůĂƐƉƷďůŝĐĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐ͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica e considerando que:
ͲŝŵƉƁĞͲƐĞĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐĞĚĂƌĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞăƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĐƵƌƌŝĐƵlar do ensino fundamental iniciada em 2011;
ͲŽƉĂĚƌĆŽĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽďĄƐŝĐĂƐĞĞĨĞƟǀĂŵĞĚŝĂŶƚĞĚĞƐĞŶvolvimento de ensino que assegure aprendizagem do aluno;
* Vide Resolução SE nº 53/14.
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- os recursos disponibilizados às escolas têm propiciado ensino adequaĚŽăĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĐŽŶơŶƵĂĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂĚŽĞĚƵĐĂŶĚŽ͖
- as condições das escolas e os resultados de avaliações externas indicam
ĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƌĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƐĐŝĐůŽƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ƐĞŐƵŶĚŽŽĐƌŝƚĠƌŝŽĚĂŇĞǆŝbilização dos tempos de aprendizagem;
ͲĂŝŶƐĞƌĕĆŽĚŽĂůƵŶŽŶŽƐƷůƟŵŽƐĂŶŽƐĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŝŵƉůŝĐĂ
ƌĞǀŝƐĆŽĚĞƉƌĄƟĐĂƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŶŽϰǑ͕ϱǑĞϲǑĂŶŽƐ͕ŵĂƌĐĂĚŽƐƉĞůŽĞŶƐŝŶŽ
de professor polivalente e professores especialistas,
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲKŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ĞŵZĞŐŝŵĞĚĞWƌŽŐƌĞƐƐĆŽŽŶƟŶƵĂĚĂ͕
ŽĨĞƌĞĐŝĚŽƉĞůĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞϮϬϭϰ͕ƐĞƌĄŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽĞŵϯ;ƚƌġƐͿŝĐůŽƐ
de Aprendizagem, com a duração de três anos cada, nos termos da presente resolução.
ƌƟŐŽϮǑͲKƐŝĐůŽƐĚĞƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵǀŝƐĂŵĂƉƌŽƉŝĐŝĂƌĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉĞdagógicas para que crianças e adolescentes sejam mais bem atendidos durante seu
processo de aprendizagem escolar.
ƌƟŐŽ ϯǑ Ͳ  ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ĞŶƐŝŶŽ Ğŵ ŝĐůŽƐ ĚĞ ƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ ĂƐƐĞŐƵƌĂ Ƶŵ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ ŵĂŝƐ ĐŽŶĚŝǌĞŶƚĞ ĐŽŵ ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ
do aluno, suas condições sociais e com o trabalho escolar centrado em aprendizagem
ĐŽŶơŶƵĂĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂĚŽĞĚƵĐĂŶĚŽ͘
Parágrafo único – A organização do ensino, de que trata esta resolução,
ƌĞƋƵĞƌĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĐŽŶơŶƵŽƐĚŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚŽĂůƵŶŽ͕ĚĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĞĚĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚŝĚĄƟĐĂƐ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂĂŽƌŝĞŶƚĂƌĂĞƋƵŝƉĞĞƐĐŽůĂƌƉĂƌĂŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽƉĞĚĂŐſŐŝĐĂŝŵĞĚŝĂƚĂ͕ŶĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞĞƐƚƵĚŽƐĐŽŶơŶƵŽƐĚĞƌĞĨŽƌĕŽ͕ƌĞĐƵƉĞƌĂção e aprofundamento curricular, dentro e/ou fora do horário regular de aula do aluno.
ƌƟŐŽϰǑͲKƐŝĐůŽƐĚĞƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵƚġŵƉŽƌŽďũĞƟǀŽ͗
I - assegurar condições de ensino e de aprendizagem, segundo o critério
ĚĂŇĞǆŝďŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƚĞŵƉŽĞƐĐŽůĂƌ͕ĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐŽŶơŶƵŽ͕ĂƌƟĐƵůĂĚŽĞƉƌŽŐƌĞƐsivo dos diferentes conteúdos que compõem o currículo do Ensino Fundamental;
II - evidenciar a importância que o tempo escolar representa para a orŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽĞŶƐŝŶŽĞƉĂƌĂĂĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŶƐĐŽŶơŶƵĂƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂƐĚĞ
ƚŽĚŽƐŽƐĂůƵŶŽƐ͕ĞŵŐĞƌĂů͕ĞĚĞĐĂĚĂƵŵ͕ĞŵƉĂƌƟĐƵůĂƌ͖
///ͲĂƐƐĞŐƵƌĂƌĂŽĂůƵŶŽĞŵƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞĚŝĮĐƵůĚĂĚĞĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌ͕ƵŵĞŶƐŝŶŽĂƉĂƌƟƌĚĞƐĞƵƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐƉƌĠǀŝŽƐ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂăƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŶƐĚĞĮŶŝĚĂƐƉĂƌĂ
cada ano de cada Ciclo do Ensino Fundamental;
IV - orientar os gestores e os professores no reagrupamento de alunos,
subsidiando a organização dos processos de ensino, acompanhamento e avaliação conơŶƵĂĚĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͖
V - destacar a importância de intervenções pedagógicas resultantes de
ações de reforço, recuperação e aprofundamento curricular, como mecanismos necesƐĄƌŝŽƐăĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵĐŽŶơŶƵĂĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂĚŽĂůƵŶŽ͖
s/ͲŝĚĞŶƟĮĐĂƌŽƐĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐŶĆŽĂƉƌŽƉƌŝĂĚŽƐƉĞůŽƐĂůƵŶŽƐƉĂƌĂƐƵďsidiar a promoção de intervenções pedagógicas de reforço e/ou recuperação;
VII - oferecer a pais ou responsáveis parâmetros que orientem o acompanhamento das aprendizagens conquistadas pelos alunos.
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ƌƟŐŽϱǑͲKŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŵZĞŐŝŵĞĚĞWƌŽŐƌĞƐƐĆŽŽŶƟŶƵĂĚĂ
ƐĞƌĄƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞϮϬϭϰ͕Ğŵϯ;ƚƌġƐͿŝĐůŽƐ͕ĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽƐĐŽŵŽĞƐƉĂĕŽƐ
ƚĞŵƉŽƌĂŝƐŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĞĂƌƟĐƵůĂĚŽƐĞŶƚƌĞƐŝ͕ĂŽůŽŶŐŽĚŽƐŶŽǀĞĂŶŽƐ͗
/ͲŝĐůŽĚĞůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽ͕ĚŽϭǑĂŽϯǑĂŶŽ͖
II - Ciclo Intermediário, do 4º ao 6º ano;
III - Ciclo Final, do 7º ao 9º ano.
ƌƟŐŽϲǑͲKŝĐůŽĚĞůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽ;ϭǑĂŽϯǑĂŶŽͿƚĞŵĐŽŵŽĮŶĂůŝĚĂĚĞ
ƉƌŽƉŝĐŝĂƌĂŽƐĂůƵŶŽƐŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĂůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽ͕ůĞƚƌĂŵĞŶƚŽ͕ĚŝǀĞƌƐĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞĞǆƉƌĞƐƐĆŽĞĚĞŝŶŝĐŝĂĕĆŽĂŽĂƉƌĞŶĚŝǌĂĚŽĚĂDĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ŝġŶĐŝĂ͕,ŝƐƚſƌŝĂĞ'ĞŽŐƌĂĮĂ͕ĚĞ
ŵŽĚŽĂĐĂƉĂĐŝƚĄͲůŽƐ͕ĂƚĠŽĮŶĂůĚŽŝĐůŽ͕ĂĨĂǌĞƌƵƐŽĚĂůĞŝƚƵƌĂĞĚĂůŝŶŐƵĂŐĞŵĞƐĐƌŝƚĂ
nas diferentes situações de vida, dentro e fora da escola.
ΑϭǑʹŽĮŶĂůĚŽϯǑĂŶŽ͕ŽƐĂůƵŶŽƐƋƵĞŶĆŽĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĂŵĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĚĞĮŶŝĚĂƐƉĂƌĂŽŝĐůŽĚĞůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌŵĂŝƐƵŵĂŶŽŶĞƐƐĞ
Ciclo, podendo integrar classe de 3º ano com até 20 alunos, mais adequada a seus
ĞƐƚƵĚŽƐĚĞƌĞĨŽƌĕŽĞŽƵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĐŽŶơŶƵŽƐĞŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͘
ΑϮǑͲŽƚĠƌŵŝŶŽĚĞƋƵĂƚƌŽĂŶŽƐĚĞĞƐƚƵĚŽƐŶŽŝĐůŽĚĞůĨĂďĞƟǌĂĕĆŽ͕Ž
ĂůƵŶŽĐŽŶƟŶƵĂƌĄƐƵĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵŶŽŝĐůŽ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽ͘
ƌƟŐŽϳǑͲKŝĐůŽ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽ;ϰǑĂŽϲǑĂŶŽͿƚĞŵĐŽŵŽĮŶĂůŝĚĂĚĞĂƐƐĞŐƵƌĂƌĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĞŽĂƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽĚĂƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐůĞŝƚŽƌĂĞĞƐĐƌŝƚŽƌĂĚŽƐ
alunos, com ênfase na organização e produção escrita em consonância com a norma
padrão e com conteúdos desenvolvidos nas diferentes áreas de conhecimento.
§ 1º – No 4º e 5º ano o ensino será desenvolvido, predominantemente,
ƉŽƌƉƌŽĨĞƐƐŽƌƉŽůŝǀĂůĞŶƚĞĞ͕ĂƉĂƌƟƌĚŽϲǑĂŶŽ͕ƉŽƌƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ͘
§ 2º – Caberá à equipe gestora e aos professores, em especial os que
atuam no Ciclo Intermediário, promover condições pedagógicas que assegurem aprendizagens escolares necessárias à transição do ensino por professor polivalente ao do
especialista.
ΑϯǑʹŽĮŶĂůĚŽϲǑĂŶŽ͕ŽƐĂůƵŶŽƐƋƵĞŶĆŽĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĂŵĂƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶŝĚĂƐƉĂƌĂŽŝĐůŽ/ŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌŵĂŝƐƵŵ
ano nesse Ciclo, podendo integrar classe de 6º ano com até 20 alunos, mais adequada
ĂƐĞƵƐĞƐƚƵĚŽƐĚĞƌĞĨŽƌĕŽĞŽƵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĐŽŶơŶƵŽƐĞŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͘
§ 4º - Ao término de quatro anos de estudos no Ciclo Intermediário, o
ĂůƵŶŽĐŽŶƟŶƵĂƌĄƐƵĂĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵŶŽŝĐůŽ&ŝŶĂů͘
ƌƟŐŽϴǑͲKŝĐůŽ&ŝŶĂů;ĚŽϳǑĂŽϵǑĂŶŽͿƚĞŵĐŽŵŽĮŶĂůŝĚĂĚĞĂƐƐĞŐƵƌĂƌ
ĂƐĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŶƐĚĞĮŶŝĚĂƐƉĂƌĂĞƐƐĞŝĐůŽ͕ƋƵĞĐŽŶƐŽůŝĚĞŵŽĐƵƌƌşĐƵůŽĞƐĐŽůĂƌƉƌĞǀŝƐƚŽ
para o Ensino Fundamental.
§ 1º - Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, promovidos em regime de progressão parcial em até 3 (três) disciplinas, exceto Língua Portuguesa e MaƚĞŵĄƟĐĂ͕ ƉŽĚĞƌĆŽ ŝŶŝĐŝĂƌ Ă ϭǐ ƐĠƌŝĞ ĚŽ ŶƐŝŶŽ DĠĚŝŽ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ƚĞŶŚĂŵ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ
ĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƚƵĚŽƐĚŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĚĞĮŶŝĚŽƐƉĂƌĂŽŝĐůŽ&ŝŶĂů͕ŶŽƐƋƵĂŝƐ
apresentem defasagem de aprendizagem.
§ 2º - Ao término do 9º ano, os alunos que não desenvolveram as comƉĞƚġŶĐŝĂƐĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶŝĚĂƐƉĂƌĂŽŝĐůŽ&ŝŶĂůĚĞǀĞƌĆŽƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌŵĂŝƐƵŵĂŶŽ
nesse Ciclo, podendo integrar classe de 9º ano com até 20 alunos, mais adequada a
ƐĞƵƐĞƐƚƵĚŽƐĚĞƌĞĨŽƌĕŽĞŽƵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĐŽŶơŶƵŽƐĞŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͘
§ 3º - Ao término de quatro anos de estudos no Ciclo Final, o aluno concluirá o Ensino Fundamental.
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ƌƟŐŽ ϵǑ Ͳ ĂďĞƌĄ ă ĞƋƵŝƉĞ ĞƐĐŽůĂƌ͕ ŐĞƐƚŽƌĞƐ Ğ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ
ĂůƵŶŽƐĚĞϭǑĂϵǑĂŶŽĚŽŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŽďũĞƚŽƐĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶto dos quais não se apropriaram, para assegurar-lhes, estudos de reforço e recuperação
ĐŽŶơŶƵŽƐŽƵŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐĞŵĐůĂƐƐĞƐĚŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĂŶŽƐĐŽŵĂƚĠϮϬĂůƵŶŽƐ͕ŵĂŝƐĂĚĞquadas as suas necessidades.
Parágrafo único- Compete à equipe gestora, ouvidos os professores, deĐŝĚŝƌƐŽďƌĞĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĚĞĮŶŝĚĂŶŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƉĂƌĞĐĞƌ
do supervisor de ensino da escola e homologação do dirigente regional de ensino.
ƌƟŐŽϭϬͲĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŶƐŶŽŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŵ
ZĞŐŝŵĞĚĞWƌŽŐƌĞƐƐĆŽŽŶƟŶƵĂĚĂ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽĞŵϯ;ƚƌġƐͿŝĐůŽƐ͕ƚĞƌĄĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ Ğ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĐŽŶơŶƵŽƐ Ğ ƐŝƐƚĞŵĄƟĐŽƐ ĚŽ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĚŽ ĂůƵŶŽ Ğ ĚŽ ĞŶƐŝŶŽ͕ ƉĂƌĂ
orientar intervenções pedagógicas, nas formas de estudos de reforço e/ou recuperação
ĐŽŶơŶƵŽƐ Ğ ŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ͕ ƐĞ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ ĚĞŶƚƌŽ ŽƵ ĨŽƌĂ ĚŽ ŚŽƌĄƌŝŽ ƌĞŐƵůĂƌ ĚĞ ĂƵůĂ ĚŽ
aluno.
Parágrafo único - O acompanhamento e a avaliação das aprendizagens
ĚĞ ĐĂĚĂ ĂůƵŶŽ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ĐŽŶơŶƵŽƐ Ğ ĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚĞƐ ĂŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽ Ğ ĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĚŽƐ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ Ğ ŐĞƐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂŵŽƐŽŶƐĞůŚŽƐĚĞůĂƐƐĞͬŶŽĞŝĐůŽ͕ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂŽĮŶĂůĚŽďŝmestre, do ano e do ciclo.
ƌƟŐŽϭϭʹĂďĞƌĄăƐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌŝĂƐĚĞ'ĞƐƚĆŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂĞĚĞ
'ĞƐƚĆŽĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂĚĂĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂĄƌĞĂĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝlizar instruções complementares à implementação da presente resolução.
ƌƟŐŽϭϮʹƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕Įcando revogadas as disposições em contrário.
___________________________
Z^K>hK^EǑϳϱ͕ϮϴEKsDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĂŶƵĂůĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐĂŽƉĞƐƐŽĂůĚŽĐĞŶƚĞĚŽ
YƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽ
K^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂŽƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŽĂƌƟŐŽϰϱ
da Lei Complementar nº 444/1985, bem como as disposições da Lei Complementar nº
836/1997, da Lei Complementar nº 1.093/2009, da Lei Complementar nº 1.207/2013,
da Lei Complementar nº 1.215/2013, do Decreto nº 53.037/2008, do Decreto nº
59.447/2013, do Decreto nº 59.448/2013, observadas as diretrizes da Lei Federal nº
9.394/1996, e considerando a necessidade de estabelecer normas, critérios e procediŵĞŶƚŽƐƋƵĞĂƐƐĞŐƵƌĞŵůĞŐĂůŝĚĂĚĞ͕ůĞŐŝƟŵŝĚĂĚĞĞƚƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĂŶƵĂůĚĞ
atribuição de classes e aulas, na rede estadual de ensino,
Resolve:
I - Das Competências
ƌƟŐŽϭǑͲŽŵƉĞƚĞĂŽŝƌŝŐĞŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĚĞŶƐŝŶŽĚĞƐŝŐŶĂƌŽŵŝƐƐĆŽ
Regional para execução, coordenação, acompanhamento e supervisão do processo
anual de atribuição de classes e aulas, que estará sob sua responsabilidade, em todas
as fases e etapas.
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WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹĐŽŵŝƐƐĆŽƌĞŐŝŽŶĂůĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ
deverá contar com pelo menos 2 (dois) Supervisores de Ensino.
ƌƟŐŽϮǑͲŽŵƉĞƚĞĂŽŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐ
ĂŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĚĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕ƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽŐĂƌĂŶƟƌĂƐŵĞůŚŽƌĞƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉĂƌĂĂ
ǀŝĂďŝůŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĂĞƐĐŽůĂ͕ĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂŶĚŽ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞƉŽƐƐşǀĞů͕
as cargas horárias das classes e das aulas com as jornadas de trabalho e as opções dos
ĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽŽĐĂŵƉŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͕ƐĞŐƵŝŶĚŽĂŽƌĚĞŵĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͘
ΑϭǑͲƉůŝĐĂͲƐĞ͕ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ͕ŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ăƐƐŝƚƵações de acumulação remunerada.
§ 2º – Em nível de Diretoria de Ensino, a atribuição de classes e aulas observará as mesmas diretrizes e será efetuada por servidores designados e coordenados
ƉĞůĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
II - Da Inscrição
ƌƟŐŽ ϯǑ Ͳ  ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌŝĂ ĚĞ 'ĞƐƚĆŽ ĚĞ ZĞĐƵƌƐŽƐ ,ƵŵĂŶŽƐ ʹ 'Z,
desta Pasta estabelecerá as condições e o período para a inscrição dos professores para
ŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĚŝǀƵůŐĂƌĄĂƐĐůĂƐƐŝĮĐĂĕƁĞƐĚŽƐ
inscritos e o cronograma da atribuição.
ΑϭǑͲŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĞŵƚŽĚĂƐĂƐĨĂƐĞƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐĞ͕ŶŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͕ŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞĨĞƟǀŽ
ĚĞǀĞƌĄŽƉƚĂƌƉŽƌĂůƚĞƌĂƌŽƵŵĂŶƚĞƌĂƐƵĂũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽĞŽŶĆŽĞĨĞƟǀŽŽƉƚĂƌĄ
pela carga horária pretendida, observada a legislação vigente.
ΑϮǑͲKĚŽĐĞŶƚĞƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽƉŽĚĞƌĄ͕ĂŝŶĚĂ͕ŽƉƚĂƌƉĞůĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽƉĂƌĂ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϮϮĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϰϰϰͬϴϱ͘
§ 3º - Será possibilitada a inscrição de candidato à contratação por tempo
determinado para o exercício da docência, em conformidade com o que dispõem a Lei
Complementar nº 1.093/2009 e suas alterações, desde que devidamente habilitado
ƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϳǑŽƵŽĂƌƟŐŽϴǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͘
ΑϰǑͲĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽŶŽƉƌŽcesso de atribuição de classes e aulas está condicionada à realização de prova do proĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽƐŝŵƉůŝĮĐĂĚŽ͕ƐĞŐƵŶĚŽĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂção.
§ 5º - Os docentes que se encontrem em quaisquer das situações abaiǆŽĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂƌĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ƉŽƌĠŵĮĐĂŶĚŽͲůŚĞƐǀĞĚĂĚĂĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞ
classes ou aulas, enquanto nelas permanecerem:
1 – readaptação;
2 – designação, no mínimo há 1 (um) ano, na data-base de 30 de junho do
ano precedente ao da atribuição, para Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico;
3 – afastamento, no mínimo há 1 (um) ano, na data-base de 30 de junho
ĚŽĂŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂŽĚĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŝŶĐŝƐŽ/ĚŽĂƌƟŐŽϲϰĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞmentar nº 444/85;
4 – afastamento, no mínimo há 1 (um) ano, na data-base de 30 de junho
ĚŽĂŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĂŽĚĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐŝŶĐŝƐŽƐ//Ğ/sĚŽĂƌƟŐŽϲϰĚĂ>Ğŝ
Complementar nº 444/85, ou mediante designação em pro labore para cargo previsto
no Decreto nº 57.141, de 18 de julho de 2011;
ϱ ʹ ůŝĐĞŶĕĂ ƐĞŵ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌƟŐŽ ϮϬϮ ĚĂ >Ğŝ ŶǑ
10.261/68, no primeiro dia previsto para o processo inicial de atribuição;
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6 – designação para o Programa Ensino Integral, bem como os selecionados para essa designação nas novas unidades escolares que aderirem ao Programa;
ΑϲǑͲEĆŽƐĞĂƉůŝĐĂĂǀĞĚĂĕĆŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϱǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕
ao docente designado como Supervisor de Ensino ou Diretor de Escola, ou ainda nos
postos de trabalho de Vice- Diretor de Escola ou de Professor Coordenador das unidades escolares.
§ 7º - Os docentes de que tratam os itens 2, 3, 4 e 6 do parágrafo 5º desƚĞĂƌƟŐŽ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐŽƵĂĨĂƐƚĂĚŽƐƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐŶĂƵŶŝĚĂĚĞ
escolar de seu cargo, e com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, não se
caracterizando a condição de adido.
§ 8º - Os docentes de que trata o parágrafo anterior, que optarem pela
ampliação de sua jornada de trabalho, no momento da inscrição, serão atendidos, inĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚĂŶĆŽƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽŝŶŝĐŝĂůĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞͬĂƵůĂƐ͘
ΑϵǑͲKĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϳǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĂƉůŝĐĂͲƐĞĂŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽ
ĞĨĞƟǀŽƐ͕ƋƵĂŶĚŽĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐĐŽŵŽWƌŽĨĞƐƐŽƌŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĚŽEƷĐůĞŽWĞĚĂŐſŐŝĐŽĚĂƐ
Diretorias de Ensino.
§ 10 - Os docentes a que se referem os itens 2, 4 e 6 do parágrafo 5º deste
ĂƌƟŐŽ͕ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ŶĆŽƉŽĚĞƌĆŽƚĞƌƐƵĂƐĚĞƐŝŐŶĂĕƁĞƐͬĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽƐĐĞƐƐĂĚŽƐ
ĚƵƌĂŶƚĞŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ĞǆĐĞƚŽĂĐĞƐƐĂĕĆŽĂƉĞĚŝĚŽŽƵƉŽƌĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĂŶŽƌŵĂƐ
legais, assegurada a oportunidade de ampla defesa.
§ 11 - O docente, de que tratam os itens 2, 3, 4 e 6 do parágrafo 5º deste
ĂƌƟŐŽ͕ƋƵĞƟǀĞƌĐĞƐƐĂĚĂƐƵĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽͬĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĚƵƌĂŶƚĞŽĂŶŽůĞƟǀŽƉŽĚĞƌĄ͕ŶĂ
reassunção do exercício, permanecer incluído na jornada de trabalho de sua opção ou
optar pela jornada de trabalho em que se encontrava incluído no ano anterior, aplicandoͲƐĞŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϭϲĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŽďƐĞƌǀĂŶĚŽͲƐĞŽƐĚĞŵĂŝƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐůĞŐĂŝƐ͘
ΑϭϮͲKĚŽĐĞŶƚĞ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƋƵĞƟǀĞƌĐĞƐƐĂĚĂƐƵĂ
ĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽͬĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĚƵƌĂŶƚĞŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ƉŽĚĞƌĄ͕ĂŝŶĚĂ͕ŶĂŝŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĐůĂƐƐĞƐ
ŽƵĂƵůĂƐƉĂƌĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽŽƵĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĞƐƵĂũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ŽƉƚĂƌƉŽƌĂƚƵĂƌ
ũƵŶƚŽĂŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞͬŽƵƉƌŽũĞƚŽƐĚĂWĂƐƚĂ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ƐĞŶĚŽ
incluído na condição de adido.
///ͲĂůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ
ƌƟŐŽϰǑͲWĂƌĂĮŶƐĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐ͕ŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƐĞƌĆŽ
ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐŶĂhŶŝĚĂĚĞƐĐŽůĂƌĞͬŽƵŶĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽŽďƐĞƌǀĂŶĚŽͲƐĞŽĐĂŵƉŽ
de atuação, a situação funcional e a habilitação, considerando:
/ͲŽƚĞŵƉŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƉƌĞƐƚĂĚŽŶŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĐĂŵƉŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽŶŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽWƷďůŝĐŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĐŽŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞƉŽŶƚƵĂĕĆŽĞůŝŵŝƚĞƐ͗
a) na Unidade Escolar: 0,001 por dia, até no máximo 10 pontos;
b) no Cargo/Função: 0,005 por dia, até no máximo 50 pontos;
c) no Magistério: 0,002 por dia, até no máximo 20 pontos.
//ͲŽƐơƚƵůŽƐ͗
ĂͿƉĂƌĂŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽ͕ŽĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽĐŽŶĐƵƌƐŽƉƷďůŝĐŽĚĞƉƌŽǀŝŵĞŶƚŽĚŽĐĂƌŐŽĚĞƋƵĞĠƟƚƵůĂƌ͗ϭϬƉŽŶƚŽƐ͖
ďͿ ƉĂƌĂ ŽƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ŽĐƵƉĂŶƚĞƐ ĚĞ ĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͕ ĐŽŵ ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ͕
ĂƚĠŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϯ͕Ğŵ͕ƉĞůŽŵĞŶŽƐ͕ƵŵĂƉƌŽǀĂĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĂŶƵĂů͕
ŶŽƐĞƵƌĞƐƉĞĐƟǀŽĐĂŵƉŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͗ϮƉŽŶƚŽƐ͕ƉĂƌĂŽƐƋƵĞĂůĐĂŶĕĂƌĂŵŽƐşŶĚŝĐĞƐŵşnimos, e 1 ponto, para os que não alcançaram, em ambos os casos computados uma
única vez.
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ĐͿĐĞƌƟĮĐĂĚŽ;ƐͿĚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƵƌƐŽ;ƐͿĚĞƉƌŽǀĂƐĞơƚƵůŽƐĚĂ^Ğcretaria da Educação do Estado de São Paulo no mesmo campo de atuação da inscrição,
ĂŝŶĚĂƋƵĞĚĞŽƵƚƌĂ;ƐͿĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ;ƐͿ͕ĞǆĐĞƚŽŽũĄĐŽŵƉƵƚĂĚŽƉĂƌĂŽƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽŶĂ
ĂůşŶĞĂ͞Ă͗͟ϭƉŽŶƚŽƉŽƌĐĞƌƟĮĐĂĚŽ͕ĂƚĠŶŽŵĄǆŝŵŽϱƉŽŶƚŽƐ͖
d) diploma de Mestre: 5 pontos; e
e) diploma de Doutor: 10 pontos.
§ 1º - Para os docentes a que se refere a alínea “b” do inciso II deste
ĂƌƟŐŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵͲƐĞ͕ƚĂŵďĠŵ͕ŽƐşŶĚŝĐĞƐĂůĐĂŶĕĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞŽĂƉƌŽǀĞŝƚĂŵĞŶƚŽĚĞ͕
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) na prova de Promoção por Mérito, bem como
ĂƋƵĞůĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂŶŽƚĂĚĂƉƌŽǀĂĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽƐŝŵƉůŝĮĐĂĚŽ͕ƐŽŵĂĚĂĂŽƐ
pontos da experiência na função.
Α ϮǑ Ͳ ^ĞƌĄ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ơƚƵůŽ ĚĞ DĞƐƚƌĞ ŽƵ ŽƵƚŽƌ ĂƉĞŶĂƐ Ž ĚŝƉůŽŵĂ
correlato ou intrínseco à disciplina do cargo/função ou à área da Educação, referente
às matérias pedagógicas dos cursos de licenciatura e, nesse caso, a pontuação poderá
ser considerada em qualquer campo de atuação docente.
ΑϯǑͲWĂƌĂĮŶƐĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŶĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ĚĞƐƟŶĂĚĂĂƋƵĂůquer etapa do processo anual de atribuição, será sempre desconsiderada a pontuação
referente ao tempo de serviço prestado na unidade escolar.
ΑϰǑͲEĂĐŽŶƚĂŐĞŵĚĞƚĞŵƉŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĞƌĆŽƵƟůŝǌĂĚŽƐŽƐŵĞƐŵŽƐĐƌŝtérios e deduções que se aplicam para concessão de adicional por tempo de serviço,
sendo que a data-limite da contagem de tempo é sempre 30 de junho do ano precedente ao de referência.
ΑϱǑͲŵĐĂƐŽƐĚĞĞŵƉĂƚĞĚĞƉŽŶƚƵĂĕĆŽŶĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐ͕
será observada a seguinte ordem de preferência:
1 - idade igual ou superior a 60 anos – Estatuto do Idoso;
ϮͲŵĂŝŽƌƚĞŵƉŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽŶŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽWƷďůŝĐŽKĮĐŝĂůĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ
Educação do Estado de São Paulo;
3 - maior número de dependentes (encargos de família);
4 - maior idade, para os inscritos com idade inferior a 60 anos.
§ 6º - Para os contratados e os candidatos à contratação, além dos critéƌŝŽƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ
ƐŝŵƉůŝĮĐĂĚŽƉĂƌĂĮŶƐĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͘
ΑϳǑͲKƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕ƋƵĞũĄƟǀĞƌĂŵĐůĂƐƐĞŽƵĂƵůĂƐĂƚƌŝbuídas na Diretoria de Ensino, passarão a concorrer a outras atribuições, durante o
ƉƌŽĐĞƐƐŽŝŶŝĐŝĂů͕ŶĂĞƐĐŽůĂĞŵƋƵĞƟǀĞƌĂŵĂƉƌŝŵĞŝƌĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ͘
§ 8º - O tempo de serviço do docente, que tenha sido trabalhado em
ĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽƐͬĚĞƐŝŐŶĂĕƁĞƐĂƋƵĂůƋƵĞƌơƚƵůŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĞ
vencimentos, e nas nomeações em comissão no âmbito desta Pasta, bem como o temƉŽĞǆĞƌĐŝĚŽũƵŶƚŽĂĐŽŶǀġŶŝŽƐĚĞŵƵŶŝĐŝƉĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĞŶƐŝŶŽ͕ŽƵũƵŶƚŽĂĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞ
classe, ou ainda em designações como Supervisor de Ensino, Diretor de Escola, Vice-Diretor de Escola ou Professor Coordenador, inclusive o tempo de serviço na condição
ĚĞƌĞĂĚĂƉƚĂĚŽ͕ƐĞƌĄĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞƉĂƌĂĮŶƐĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
de atribuição de classes e aulas, no cargo/função, no magistério e na unidade escolar.
§ 9º - O tempo na unidade escolar de docentes afastados com prejuízo
de vencimentos, bem como nas readaptações com exercício em unidade diversa à da
ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŶĆŽƐĞƌĄĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞƉĂƌĂĮŶƐĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͘
ƌƟŐŽϱǑͲWĂƌĂĮŶƐĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĞĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐ͕ŽƐ
campos de atuação são assim considerados:
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I – Classe – com classes do Ensino Fundamental;
II – Aulas – com aulas do Ensino Fundamental e/ou do Ensino Médio; e
III – Educação Especial – classes de Educação Especial Exclusiva e aulas
de sala de recurso.
ƌƟŐŽ ϲǑ Ͳ ŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĞƚĂƉĂ ŽƵ ĨĂƐĞ͕ Ă ĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ĐůĂƐƐĞƐ Ğ ĂƵůĂƐ
deverá observar a seguinte ordem de prioridade quanto à situação funcional:
/ͲƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽ͕ŶŽƉƌſƉƌŝŽĐĂŵƉŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͖
//ͲƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽ͕ĞŵĐĂŵƉŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽĚŝǀĞƌƐŽ͖
///ͲĚŽĐĞŶƚĞƐĞƐƚĄǀĞŝƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞϭϵϴϴ͖
IV - docentes estáveis, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;
sͲĚŽĐĞŶƚĞƐŽĐƵƉĂŶƚĞƐĚĞĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͖
VI – docentes contratados e candidatos à contratação temporária.
IV - Da Atribuição
ƌƟŐŽϳǑͲĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐĚĞǀĞƌĄƌĞĐĂŝƌĞŵĚŽĐĞŶƚĞŽƵ
candidato habilitado, portador de diploma de licenciatura plena.
ΑϭǑͲůĠŵĚĂƐĂƵůĂƐĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĞƐƉĞĐşĮĐĂĞͬŽƵŶĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ƉŽĚĞrão ser atribuídas aulas das demais disciplinas de habilitação da licenciatura plena do
docente ou candidato.
§ 2º - Consideram-se demais disciplinas de habilitação da licenciatura
ƉůĞŶĂĚŽĚŽĐĞŶƚĞŽƵĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽcaputĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕Ă;ƐͿĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ;ƐͿŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂ;ƐͿƉĞůĂĂŶĄůŝƐĞĚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽ
curso, em que se registre, no mínimo, o somatório de 160 horas de estudos de disciƉůŝŶĂƐĂĮŶƐͬĐŽŶƚĞƷĚŽƐĚĞƐƐĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĂƐĞƌĂƚƌŝďƵşĚĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/ŶĚŝĐĂĕĆŽŶǑ
53/2005 – CES – Aprovada em 14/12/2005.
ΑϯǑͲƐĚĞŵĂŝƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐƉĞůĂĂŶĄůŝƐĞĚŽ
ŚŝƐƚſƌŝĐŽĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĐƵƌƐŽ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ĐŽŵŽƐŽŵĂƚſƌŝŽĚĞϭϲϬŚŽƌĂƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌĞŽƉĞƌĮůĚŽĚŽĐĞŶƚĞ͕ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĂƚƌŝďƵşĚĂƐĂŽƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽƉĂƌĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽͬĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĞũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĂŵƉůŝĂção da jornada de trabalho e carga suplementar de trabalho, respeitado o direito dos
ĚĞŵĂŝƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽƐ͘
§ 4º - A atribuição de aulas da disciplina de Educação Física, em observância à Lei estadual nº 11.361/2003, será efetuada apenas a docentes e candidatos
devidamente habilitados, portadores de licenciatura plena nessa disciplina.
ΑϱǑͲWĂƌĂĮŶƐĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĂƵůĂƐ͕ŽĚŽĐĞŶƚĞĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞĚƵĐĂĕĆŽ&şƐŝĐĂĚĞǀĞƌĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƉƌŽǀĂĚŽƌĞŐŝƐƚƌŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůŽďƟĚŽŶŽ^ŝƐƚĞŵĂKE&&ͬ
Z&Ɛ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĂƌƟŐŽϭǑĚĂ>ĞŝŶǑϵ͘ϲϵϲͬϵϴ͘
§ 6º - Apenas depois de esgotadas as possibilidades de atribuição de clasƐĞƐĞĂƵůĂƐ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĠƋƵĞĂƐĂƵůĂƐƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƐ
ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĂƚƌŝďƵşĚĂƐĂŽƐƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐĚĞƋƵĂůŝĮĐĂĕƁĞƐĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ŝƐƚŽĠ͕ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽƐŽŵĂƚſƌŝŽĚĞϭϲϬŚŽƌĂƐĚĞĞƐƚƵĚŽƐĚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĂĮŶƐͬĐŽŶƚĞƷĚŽƐ
ĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĂƐĞƌĂƚƌŝďƵşĚĂ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐŶŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĞƐĐŽůĂƌĚŽĐƵƌƐŽĚĞĂĐŚĂƌĞůĂĚŽ
ou de Tecnologia, na seguinte ordem de prioridade:
/ʹĂĂůƵŶŽƐĚĞƷůƟŵŽĂŶŽĚĞĐƵƌƐŽĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ
reconhecido;
II – aos portadores de diploma de bacharel ou de tecnólogo de nível supeƌŝŽƌ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĂĄƌĞĂĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĂƐĞƌĂƚƌŝďƵşĚĂ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƉĞůŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚŽĐƵƌƐŽ͖
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III - a alunos de curso devidamente reconhecido de licenciatura plena,
que já tenham cumprido, no mínimo, 50% do curso;
/sʹĂĂůƵŶŽƐĚŽƷůƟŵŽĂŶŽĚĞĐƵƌƐŽĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĚĞďĂcharelado ou de tecnologia de nível superior, desde que da área da disciplina a ser
ĂƚƌŝďƵşĚĂ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƉĞůŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚŽĐƵƌƐŽ͖
V – a alunos de curso devidamente reconhecido de licenciatura plena, ou
de bacharelado/tecnologia de nível superior, na área da disciplina, que se encontrem cursando qualquer semestre e que tenham concluído no mínimo 1 (um) semestre do curso.
ΑϳǑͲEĂĂƵƐġŶĐŝĂĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐͬƋƵĂůŝĮĐĂĚŽƐƉĂƌĂĂĚŝƐĐŝƉůŝna ou área de necessidade especial, poderá ser contratado candidato que não possua
ŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽŽƵƋƵĂůƋƵĞƌƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽŶĞƐƐĞĐĂŵƉŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͕ĞŵĐĂƌĄƚĞƌĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂů͕
ĂƚĠ ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ ŚĂďŝůŝƚĂĚŽ ŽƵ ƋƵĂůŝĮĐĂĚŽ͕ ƉĂƌĂ Ž ƋƵĂů Ž ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ
perderá as referidas aulas ou classe.
ƌƟŐŽϴǑͲƐĂƵůĂƐĚŽ^ĞƌǀŝĕŽĚĞƉŽŝŽWĞĚĂŐſŐŝĐŽƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽʹ^W͕
poderão ser atribuídas a docentes considerados habilitados na seguinte conformidade:
I – portadores de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia com habiůŝƚĂĕĆŽŶĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂĄƌĞĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽƐƉĞĐŝĂů͖
II – portadores de diploma de Licenciatura Plena, Licenciatura Plena em
Pedagogia ou de Curso Normal Superior, com pós-graduação stricto sensu (Mestrado/
Doutorado) em área de necessidade especial;
III – portadores de diploma de Licenciatura Plena, de Licenciatura Plena
em Pedagogia ou de curso Normal Superior, com cursos de especialização de, no mínimo, 120 horas em área de necessidade especial;
IV – portadores de diploma de nível médio, com habilitação em magistério, e curso de especialização em área de necessidade especial.
§ 1º – Somente depois de esgotadas as possibilidades de atribuição a docentes e candidatos que apresentem qualquer das diferentes formas de habilitação, a
ƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĠƋƵĞĂƐĂƵůĂƐƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƐƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĂƚƌŝďƵşĚĂƐ
ĂŽƐƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐĚĞƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽĚŽĐĞŶƚĞ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂƐĞŐƵŝŶƚĞŽƌĚĞŵĚĞƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞ͗
ϭʹĂůƵŶŽƐĚĞƷůƟŵŽĂŶŽĚĞĐƵƌƐŽĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂĞŵWĞĚĂŐŽŐŝĂŽƵĚĞĐƵƌƐŽEŽƌŵĂů^ƵƉĞƌŝŽƌĐŽŵŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂŶĂ
área de necessidade especial das aulas a serem atribuídas;
2 – portadores de diploma de licenciatura plena em Pedagogia ou de
ĐƵƌƐŽEŽƌŵĂů^ƵƉĞƌŝŽƌ͕ĐŽŵĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĐƵƌƐŽĚĞƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽŽƵĚĞĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚĞ͕
no mínimo, 30 horas;
ϯʹƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐĚĞĚŝƉůŽŵĂĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂ͕ĐŽŵĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĐƵƌso de treinamento ou de atualização de, no mínimo, 30 horas;
4 – portadores de diploma de nível médio com habilitação em magistério
ĞĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĐƵƌƐŽĚĞƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽŽƵĚĞĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚĞ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϯϬŚŽƌĂƐ͖
5 – portadores de diploma de licenciatura plena ou de diploma de nível
médio com habilitação em magistério, nesta ordem de prioridade, que comprovem
ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂĚŽĐĞŶƚĞĚĞ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϯĂŶŽƐĞŵŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ͕ĚĞŶŽƚſƌŝĂ
idoneidade, com atuação exclusiva na área de necessidade especial das aulas a serem
atribuídas;
6 – portadores de diploma de bacharel ou tecnólogo de nível superior,
ĐŽŵĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĐƵƌƐŽĚĞĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĚĞŶŽŵşŶŝŵŽϯϲϬŚŽƌĂƐ͕ĞƐƉĞĐşĮĐŽŶĂĄƌĞĂ
de necessidade especial das aulas a serem atribuídas, para atuação exclusivamente em
salas de recurso;
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7 – portadores de diploma de bacharel ou tecnólogo de nível superior,
ĐŽŵĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĐƵƌƐŽĚĞĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽŽƵĞǆƚĞŶƐĆŽĐƵůƚƵƌĂů͕ĞƐƉĞĐşĮĐŽŶĂĄƌĞĂĚĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĞƐƉĞĐŝĂůĚĂƐĂƵůĂƐĂƐĞƌĞŵĂƚƌŝďƵşĚĂƐ͕ĚĞŶŽŵşŶŝŵŽ
120 horas, para atuação exclusivamente em salas de recurso.
§ 2º - Os cursos de que tratam os itens 2, 3 e 4 do parágrafo anterior
ĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĨŽƌŶĞĐŝĚŽƐƉŽƌſƌŐĆŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ͕ĚĞŶŽƚſƌŝĂŝĚŽŶĞŝĚĂĚĞĞĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ
na área de necessidade especial das aulas a serem atribuídas.
ƌƟŐŽϵǑͲĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽŝŶŝĐŝĂů͕ĂŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ͕ŽĐŽƌƌĞƌĄĞŵĚƵĂƐĨĂƐĞƐ͕ĚĞƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ;&ĂƐĞϭͿĞĚĞ
Diretoria de Ensino (Fase 2), e em duas etapas, na seguinte conformidade:
A – Etapa I, aos docentes e candidatos habilitados de que trata o caput e
ŽΑϭǑĚŽĂƌƟŐŽϳǑ͕ďĞŵĐŽŵŽŽĐĂƉƵƚĚŽĂƌƟŐŽϴǑ͗
/Ͳ&ĂƐĞϭͲĚĞhŶŝĚĂĚĞƐĐŽůĂƌ͗ŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐŶĂƵŶŝdade escolar e os removidos ĞǆŽĸĐŝŽ com opção de retorno terão atribuídas classes
e/ou aulas para:
ĂͿĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞ:ŽƌŶĂĚĂĚĞdƌĂďĂůŚŽ͖
b) ampliação de Jornada de Trabalho;
c) Carga Suplementar de Trabalho.
//Ͳ&ĂƐĞϮͲĚĞŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͗ŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽƚĞƌĆŽĂƚƌŝďƵşĚĂƐ
classes e/ou aulas, observada a seguinte ordem de prioridade, para:
ĂͿĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞ:ŽƌŶĂĚĂĚĞdƌĂďĂůŚŽĂĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĂƚĞŶdidos na unidade escolar;
ďͿĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞ:ŽƌŶĂĚĂĚĞdƌĂďĂůŚŽĞŵĐĂƌĄƚĞƌŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽĂĚŽĐĞŶƚĞƐ
adidos e excedentes;
c) composição de Jornada de Trabalho a docentes parcialmente atendiĚŽƐŶĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĞĂĚŽĐĞŶƚĞƐĂĚŝĚŽƐ͕ŶĞƐƚĂŽƌĚĞŵĞĞŵĐĂƌĄƚĞƌŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ͖
d) Carga Suplementar de Trabalho a docentes não atendidos na unidade
escolar.
///Ͳ&ĂƐĞϮͲĚĞŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͗ŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽƉĂƌĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽ͕
ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϮϮĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϰϰϰͬϭϵϴϱ͖
/sʹ&ĂƐĞϭʹĚĞhŶŝĚĂĚĞƐĐŽůĂƌ͗ŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐ͕ĐŽŵ ^ĞĚĞ
ĚĞŽŶƚƌŽůĞĚĞ&ƌĞƋƵġŶĐŝĂŶĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂĞƐĐŽůĂ͕ƉĂƌĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂ͕ŶĂ
seguinte conformidade:
ĂͿĚŽĐĞŶƚĞƐĞƐƚĄǀĞŝƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞϭϵϴϴ͖
ďͿĚŽĐĞŶƚĞƐĐĞůĞƟƐƚĂƐ͖
ĐͿĚŽĐĞŶƚĞƐŽĐƵƉĂŶƚĞƐĚĞĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͖
sͲ&ĂƐĞϮʹĚĞŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͗ŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐ͕ŶĆŽĂƚĞŶĚŝdos na unidade escolar, para composição da carga horária, na seguinte conformidade:
ĂͿĚŽĐĞŶƚĞƐĞƐƚĄǀĞŝƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞϭϵϴϴ͖
ďͿĚŽĐĞŶƚĞƐĐĞůĞƟƐƚĂƐ͖
ĐͿĚŽĐĞŶƚĞƐŽĐƵƉĂŶƚĞƐĚĞĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͖
VI - Fase 2 – de Diretoria de Ensino: para atribuição de carga horária a
contratados e candidatos à contratação.
ͲƚĂƉĂ//ʹĂŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐƋƵĂůŝĮĐĂĚŽƐ͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ
ĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƐƉĂƌĄŐƌĂĨŽƐϲǑĞϳǑĚŽĂƌƟŐŽϳǑĞŶŽΑϭǑĚŽĂƌƟŐŽϴǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽlução:
I - Fase 1 – de Unidade Escolar: os docentes, respeitada a seguinte ordem:
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ĂͿƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽ͖
ďͿĞƐƚĄǀĞŝƐƉĞůĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞϭϵϴϴ͖
ĐͿĐĞůĞƟƐƚĂƐ͖
ĚͿŽĐƵƉĂŶƚĞƐĚĞĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͖
e) contratados e candidatos à contratação que já contem com aulas atribuídas na unidade escolar;
II - Fase 2 – de Diretoria de Ensino, observada a sequência:
a) os docentes de que trata o inciso anterior, observada a mesma ordem;
b) candidatos à contratação.
ΑϭǑͲƐĐůĂƐƐĞƐĞĂƐĂƵůĂƐƋƵĞƐƵƌŐŝƌĞŵĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞ
ůŝĐĞŶĕĂƐĞĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌơƚƵůŽ͕ŝŶŝĐŝĂĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ
ŽƵ ũĄ ĐŽŶĐƌĞƟǌĂĚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ĞƐƚĂƌĆŽ͕ ĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ ƉĂƌĂ ĂƚƌŝďƵŝĕĆŽŶĞƐƐĞƉĞƌşŽĚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƌĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĞĂŵƉůŝĂĕĆŽĚĞũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚŽƐ
ƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽ͘
§ 2º - As classes e as aulas atribuídas e que tenham sido liberadas no processo inicial de atribuição, em virtude de readaptações, aposentadorias, falecimento
ou exonerações, estarão, imediatamente, disponíveis para atribuição nesse período,
ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ ĂƐ ĨĂƐĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĞƐƚĞ ĂƌƟŐŽ͕ ƉŽĚĞŶĚŽͲƐĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌ ĐŽŵŽ ĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ
do processo inicial.
ΑϯǑͲƐĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐƋƵĞƐƵƌŐŝƌĞŵĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂ
ĂƚƌŝďƵŝĕĆŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϮϮĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϰϰϰͬϴϱ͕ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌŽĨĞƌĞĐŝĚĂƐƉĂƌĂĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĞĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂĚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐ͘
ΑϰǑͲĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐĂŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐĨĂƌͲƐĞ-á de acordo com a carga horária de opção registrada no momento da inscrição e, no
mínimo, pela carga horária correspondente à da Jornada Inicial de Trabalho Docente,
ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĞŵƵŵĂƷŶŝĐĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌŽƵĞŵŵĂŝƐĚĞƵŵĂ͕ƐĞŚŽƵǀĞƌĐŽŵƉĂƟbilidade de horários e de distância entre elas.
§ 5º - A atribuição de classes e aulas a candidatos à contratação far-se-á, no mínimo, pela carga horária correspondente à da Jornada Reduzida de Trabalho
Docente, integralmente em uma única unidade escolar ou em mais de uma, se houver
ĐŽŵƉĂƟďŝůŝĚĂĚĞĚĞŚŽƌĄƌŝŽƐĞĚĞĚŝƐƚąŶĐŝĂĞŶƚƌĞĞůĂƐ͘
§ 6º - Somente depois de esgotadas todas as possibilidades de atribuição
ĚĞĂƵůĂƐ͕ŶĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚŽƋƵĞĚŝƐƉƁĞŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϱǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĠƋƵĞƉŽĚĞƌĄƐĞƌ
ĐŽŶĐůƵşĚĂĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ŶĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ĚĞĂƵůĂƐĞŵƋƵĂŶƟĚĂĚĞŝŶĨĞƌŝŽƌăĚĂ
carga horária da Jornada Reduzida de Trabalho Docente.
§ 7º - O candidato à contratação, com aulas atribuídas em mais de uma
unidade escolar, terá como sede de controle de frequência (SCF) a unidade em que
ƚĞŶŚĂŽďƟĚŽĂƵůĂƐůŝǀƌĞƐŽƵƋƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĂƌĂƉĞŶĂƐĚĞĂƵůĂƐĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ŽŶĚĞĞƐƟǀĞƌĐŽŵĂŵĂŝŽƌƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĂƵůĂƐĂƚƌŝďƵşĚĂƐ͕ĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ͕ƋƵĂŶĚŽŶĆŽĞǆĐůƵsivas, as aulas de programas/projetos da Pasta e/ou de outras modalidades de ensino.
V - Das Demais Regras para a Atribuição de Classes e Aulas
ƌƟŐŽϭϬʹĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĂƵůĂƐĚĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĚŽƐĐƵƌƐŽƐĚĞĚƵĐĂĕĆŽ
de Jovens e Adultos - EJA, de Ensino Religioso, de Língua Espanhola, das turmas de
ƟǀŝĚĂĚĞƐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĞƐƉŽƌƟǀĂƐʹƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĚĂƐĂƵůĂƐĚŽ^ĞƌǀŝĕŽĚĞƉŽŝŽ
Pedagógico Especializado – SAPE, será efetuada juntamente com as aulas do ensino
ƌĞŐƵůĂƌ͕ŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽŝŶŝĐŝĂůĞĚƵƌĂŶƚĞŽĂŶŽ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽƐŽƐƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͕
ƋƵĂŶĚŽŚŽƵǀĞƌ͕ĞŽďƐĞƌǀĂŶĚŽͲƐĞŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĞĚĞƋƵĂůŝĮĐĂção docente.
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§ 1º - A atribuição de aulas da Educação de Jovens e Adultos - EJA terá
ǀĂůŝĚĂĚĞƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞƉĞƌĚĂƚŽƚĂůŽƵĚĞƌĞĚƵĕĆŽĚĞĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂĚŽĚŽĐĞŶƚĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂͲƐĞĐŽŵŽƚĠƌŵŝŶŽĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽƐĞŵĞƐƚƌĞŽƉƌŝŵĞŝƌŽĚŝĂůĞƟǀŽĚŽƐĞŐƵŶĚŽ
semestre do ano em curso.
§ 2º - A atribuição de que trata o parágrafo anterior, para o segundo
ƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞĨĞƚƵĂĚĂŶŽƐŵŽůĚĞƐĚŽĂƌƟŐŽϵǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽĐŽŶƐŝderada para os efeitos legais, como atribuição do processo inicial.
§ 3º - As aulas da Educação de Jovens e Adultos – EJA poderão ser atribuşĚĂƐƉĂƌĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞũŽƌŶĂĚĂĞĐĂƌŐĂƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌĚŽƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽ͕ďĞŵĐŽŵŽ
ƉĂƌĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂĚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͘
§ 4º - As aulas de Ensino Religioso e de Língua Espanhola poderão ser
ĂƚƌŝďƵşĚĂƐĐŽŵŽĐĂƌŐĂƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌĚŽƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽ͕ďĞŵĐŽŵŽƉĂƌĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂ
ĚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕ĂƉſƐĂĚĞǀŝĚĂŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚĂƐ
ƚƵƌŵĂƐƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ĂŽƐƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂĞŵ&ŝůŽƐŽĮĂ͕,ŝƐtória ou Ciências Sociais, no caso do Ensino Religioso, e, para a Língua Espanhola, em
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĕĆŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĚŽŶƐŝŶŽ
Médio.
ΑϱǑͲĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞǀĞĚĂĚĂĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĂƵůĂƐĚĂƐƚƵƌŵĂƐĚĞƟǀŝĚĂĚĞƐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĞƐƉŽƌƟǀĂƐͲƐĂĚŽĐĞŶƚĞƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ĞǆĐĞƚŽƐĞĞŵƐƵďƐƟƚƵŝção temporária de docentes em licença, sendo que, somente quando se tratar de aulas
ĚĞƚƵƌŵĂƐũĄŚŽŵŽůŽŐĂĚĂƐĞŵĂŶƟĚĂƐŶŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĠƋƵĞƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĂƚƌŝďƵşĚĂƐŶŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽŝŶŝĐŝĂů͕ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĂŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽ͕ƉŽĚĞŶĚŽĐŽŶƐƟƚƵŝƌũŽƌŶĂĚĂ
de trabalho, exceto a Jornada Reduzida de Trabalho Docente, respeitados os seguintes
limites máximos:
1 – até 2 turmas, para o docente incluído em Jornada Inicial de Trabalho
Docente;
2 – até 3 turmas, para o docente incluído em Jornada Básica de Trabalho
Docente;
3 – até 4 turmas, para o docente incluído em Jornada Integral de Trabalho Docente.
§ 6º - A atribuição de aulas das turmas de ACDs deverá ser revista pelo
Diretor de Escola sempre que a unidade escolar apresentar aulas disponíveis, no Ensino
Fundamental e/ou Médio, da disciplina de Educação Física.
ΑϳǑͲĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĂƵůĂƐƉĂƌĂĮŶƐĚŽƐĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽƐũƵŶƚŽĂŽƐĞŶƚƌŽƐ
de Estudos de Educação de Jovens e Adultos – CEEJAs e aos Centros de Estudos de
Línguas - CELs deverá ocorrer em nível de Diretoria de Ensino, de forma a possibilitar
ƋƵĞĂƐĂƵůĂƐůŝďĞƌĂĚĂƐĂơƚƵůŽĚĞƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĂŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐƐĞũĂŵŽĨĞrecidas no processo regular de atribuição.
§ 8º - O disposto no parágrafo anterior não se aplica às aulas de Educação
Física, cuja disciplina, nos CEEJAs, não comporta afastamento de docentes.
ƌƟŐŽϭϭͲƐŚŽƌĂƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽŶĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌ͕ƉĂƌĂĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂĂůƵŶŽƐƐƵƌĚŽƐŽƵĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂĂƵĚŝƟǀĂ͕ƚĞŶĚŽĐŽŵŽĞǆŝŐġŶĐŝĂĂĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽŽƵƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽŶĂ>ŝŶŐƵĂŐĞŵƌĂƐŝůĞŝƌĂĚĞ^ŝŶĂŝƐʹ>/Z^͕ƉĂƌĂ
atuação no Ensino Fundamental e Médio, acompanhando o professor da classe ou da
ƐĠƌŝĞ͕ĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĂƚƌŝďƵşĚĂƐĂĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐŽƵĂĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕
observada a seguinte ordem de prioridade:
I – portadores de diploma de licenciatura plena em Pedagogia ou de curso Normal Superior;
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II – portadores de diploma de licenciatura plena;
III – portadores de diploma de nível médio com habilitação em magistério;
IV – portadores de diploma de bacharel ou tecnólogo de nível superior.
ΑϭǑͲsĞƌŝĮĐĂĚĂĂĂƵƐġŶĐŝĂĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĐŽŵĂƐŚĂďŝůŝƚĂĕƁĞƐͬƋƵĂůŝĮĐĂĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĂƐŚŽƌĂƐ
de trabalho na condição de docente interlocutor poderão ser atribuídas na ordem de
ƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞĚĞƋƵĂůŝĮĐĂĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑĚŽĂƌƟŐŽϴǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͘
ΑϮǑͲEĂĂƵƐġŶĐŝĂĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐŽƵƋƵĂůŝĮĐĂdos na forma de que trata o parágrafo anterior, poderá ser contratado candidato portaĚŽƌĚĞĚŝƉůŽŵĂĚĞŶşǀĞůŵĠĚŝŽĐŽŵĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĐƵƌƐŽĚĞƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽŽƵĚĞĂƚƵĂůŝǌĂção, com no mínimo 30 horas em LIBRAS, em caráter excepcional, até que se apresente
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽŚĂďŝůŝƚĂĚŽŽƵƋƵĂůŝĮĐĂĚŽ͕ƉĂƌĂŽƋƵĂůƉĞƌĚĞƌĄĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂĂƚƌŝďƵşĚĂ͘
ƌƟŐŽϭϮʹEŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐĚĞǀĞƌĄ͕ĂŝŶĚĂ͕
ser observado que:
I – o aumento de carga horária ao docente que se encontre em licença ou
ĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĂƋƵĂůƋƵĞƌơƚƵůŽ͕ƐŽŵĞŶƚĞƐĞƌĄĐŽŶĐƌĞƟǌĂĚŽ͕ƉĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐĮŶƐĞĞĨĞŝƚŽƐ͕
ŶĂĞĨĞƟǀĂĂƐƐƵŶĕĆŽĚĞƐĞƵĞǆĞƌĐşĐŝŽ͖
II - a redução da carga horária do docente e/ou da jornada de trabalho,
resultante da atribuição de carga horária menor ou da perda de classe ou de aulas, será
ĐŽŶĐƌĞƟǌĂĚĂĚĞŝŵĞĚŝĂƚŽăŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞŽĚŽĐĞŶƚĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌ
ĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽŽƵĞŵůŝĐĞŶĕĂͬĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĂƋƵĂůƋƵĞƌơƚƵůŽ͕ĞǆĐĞƚŽŶŽƐĐĂƐŽƐĚĞůŝĐĞŶĕĂ
saúde, licença à gestante, licença adoção e licença acidente de trabalho;
///ͲŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽĞŵĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽŶŽĐŽŶǀġŶŝŽĚĞŵƵŶŝĐŝƉĂůŝǌĂĕĆŽ
ĚŽĞŶƐŝŶŽƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĆŽƚĞƌĂƵůĂƐĂƚƌŝďƵşĚĂƐĂơƚƵůŽĚĞĐĂƌŐĂƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌĚĞƚƌĂďĂůŚŽŶĂƌĞĚĞƉƷďůŝĐĂĞƐƚĂĚƵĂů͕ƐĞĨŽƌĞŵĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞŵŝŶŝƐƚƌĄͲůĂƐ͖
/sͲĂƐĐůĂƐƐĞƐĞͬŽƵĂƵůĂƐĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ĂƚƌŝďƵşĚĂƐĂŽƵƚƌŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͕
ƋƵĞƚĂŵďĠŵƐĞĞŶĐŽŶƚƌĞĞŵĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽŽƵĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽũĄĐŽŶĐƌĞƟǌĂĚŽ͕ƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĂƚƌŝďƵşĚĂƐĂĚŽĐĞŶƚĞƋƵĞǀĞŶŚĂĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞĂƐƐƵŵŝͲůĂƐ͕ƐĞŶĚŽ͕ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ͕ǀĞĚĂĚĂĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞƐƵďƐƟƚƵŝĕƁĞƐƐĞƋƵĞŶĐŝĂŝƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĚƵƌĂŶƚĞŽĂŶŽ͖
sʹŽĚŽĐĞŶƚĞƋƵĞĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞĂƐƐƵŵŝƌĂƐĂƵůĂƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŝŶĐŝƐŽ
ĂŶƚĞŝŽƌ͕ ĮĐĂƌĄ ŝŵƉĞĚŝĚŽ ĚĞ ƐĞƌ ĂĨĂƐƚĂĚŽͬĚĞƐŝŐŶĂĚŽ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ ơƚƵůŽ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ž ĂŶŽ
ůĞƟǀŽ͘
ƌƟŐŽϭϯʹEĆŽƉŽĚĞƌĄŚĂǀĞƌĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĂƵůĂƐĂƚƌŝďƵşĚĂƐ͕ŶĂĐĂƌŐĂ
ƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌĚŽƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽŽƵŶĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂĚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐŽƵĚŽ
contratado, exceto nas situações de:
I - o docente vir a prover novo cargo/função públicos, de qualquer alçada, em regime de acumulação;
//ʹĂŵƉůŝĂĕĆŽĚĞ:ŽƌŶĂĚĂĚĞdƌĂďĂůŚŽĚŽƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽĚƵƌĂŶƚĞŽĂŶŽ͖
III - atribuição, com aumento ou manutenção da carga horária, em uma
ĚĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĞŵƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĞĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĂĮŵĚĞƌĞĚƵǌŝƌŽŶƷŵĞƌŽĚĞĞƐĐŽůĂƐ͘
Parágrafo único – Casos excepcionais deverão ser analisados pela ComisƐĆŽƌĞŐŝŽŶĂůĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĂŶƵĂůĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐƋƵĞƉŽĚĞƌĄƌĂƟĮĐĂƌĂ
desistência, desde que exista outro docente para assumir a classe ou aulas que forem
disponibilizadas.
ƌƟŐŽϭϰʹŵƚŽĚĂƐĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐ͕ƋƵĞ
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞĚŽĐĞŶƚĞ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϮϮĞĚŽŝŶĐŝƐŽ///ĚŽĂƌƟŐŽ
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64, ambos da Lei Complementar nº 444/85, e do Programa Ensino Integral, a vigência
ĚĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽƐĞƌĄŽƉƌŝŵĞŝƌŽĚŝĂĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞŝŶŝĐŝĂĚŽĐŽŵĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞ
ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽŽƵĐŽŵŽƵƚƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĐŽŵŽĚĞĞĨĞƟǀŽƚƌĂďĂůŚŽĞƐĐŽůĂƌ͘
ƌƟŐŽϭϱͲEĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐ͕ƚƵƌŵĂƐŽƵĂƵůĂƐĚĞƉƌŽũĞƚŽƐĚĂWĂƐƚĂ
ŽƵĚĞŽƵƚƌĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ƋƵĞĞǆŝũĂŵƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĞͬŽƵƉĞƌĮůĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ͕
ĞͬŽƵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ƐĞůĞƟǀŽ ƉĞĐƵůŝĂƌ͕ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ ĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ĐŽŶƟĚĂƐ ŶŽƐ
ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽ͕ŶŽƋƵĞĐŽƵďĞƌ͕ăƐĚĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞsolução.
Α ϭǑ Ͳ K ǀşŶĐƵůŽ ĚŽ ĚŽĐĞŶƚĞ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĐŽŶƐƟƚƵşĚŽ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵ
ĐůĂƐƐĞ͕ĐŽŵƚƵƌŵĂƐĞͬŽƵĐŽŵĂƵůĂƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƉĂƌĂĮŶƐ
ĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽƌĞŐƵůĂƌĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐ͘
§ 2º - São consideradas como de projetos da Pasta as classes, turmas ou
aulas do Centro de Estudos de Línguas – CEL, do Centro Estadual de Educação de Jovens
e Adultos – CEEJA, da Fundação Casa, da Educação Indígena, das Salas de Leitura, do
Sistema de Proteção Escolar, do Programa Escola da Família, do Atendimento Hospitalar, do Programa de Educação nas Prisões – PEP, do Projeto Apoio à Aprendizagem,
ĚŽWƌŽŐƌĂŵĂWƌĞƐĞŶĕĂĞĂƐĂƵůĂƐĚĂƐKĮĐŝŶĂƐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĚŽWƌŽũĞƚŽƐĐŽůĂĚĞdĞŵƉŽ
Integral – Ensino Fundamental.
ΑϯǑͲĂƉĂƌƟƌĚĞϮϬϭϰ͕ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĂƚƌŝďƵşĚĂƐϮ;ĚƵĂƐͿĂƵůĂƐĂƵŵƉƌŽĨĞƐƐŽƌĚŽWƌŽŐƌĂŵĂsĞŶĐĞʹDŽĚĂůŝĚĂĚĞŶƐŝŶŽDĠĚŝŽƌƟĐƵůĂĚŽăĚƵĐĂĕĆŽWƌŽĮƐƐŝŽŶĂů
dĠĐŶŝĐĂĚĞEşǀĞůDĠĚŝŽ͕ĂĮŵĚĞĞǆĞƌĐĞƌĂĐŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽĚŽĐƵƌƐŽĞŵƐƵĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽĂĂƌƟĐƵůĂĕĆŽĐŽŵŽ/ŶƐƟƚƵƚŽ&ĞĚĞƌĂůĞŽĞŶƚƌŽWĂƵůĂ^ŽƵǌĂ͘
s/ͲĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂƐ:ŽƌŶĂĚĂƐĚĞdƌĂďĂůŚŽ
ƌƟŐŽϭϲͲĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽƌĞŐƵůĂƌĚĂƐũŽƌŶĂĚĂƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĞŵŶşǀĞůĚĞ
ƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌŽƵĚĞŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ĚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽĚĂƌͲƐĞͲĄ͗
I – para o Professor Educação Básica I – com classe livre do Ensino Fundamental;
II – para o Professor Educação Básica II - com aulas livres da disciplina
ĞƐƉĞĐşĮĐĂĚŽĐĂƌŐŽŶŽŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞͬŽƵDĠĚŝŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞŝŶƐƵĮĐŝġŶĐŝĂ ĞͬŽƵ ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ ĚĂ ƵŶŝĚĂĚĞ ĞƐĐŽůĂƌ͕ ƉŽĚĞƌĆŽ
ƐĞƌ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ĂƵůĂƐ ůŝǀƌĞƐ ĚĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ŶĆŽ ĞƐƉĞĐşĮĐĂ  Ă ŵĞƐŵĂ ůŝĐĞŶĐŝĂtura plena, bem como com aulas das demais disciplinas de sua habilitação, conforme
ŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑĚŽĂƌƟŐŽϳǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽƐŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĚŽƐ
ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽ͖
III – para o Professor Educação Básica II de Educação Especial - com classes livres de Educação Especial Exclusiva ou aulas livres de salas de recurso da área de
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĞƐƉĞĐŝĂůƌĞůĂƟǀĂĂŽƐĞƵĐĂƌŐŽŶŽŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞͬŽƵDĠĚŝŽ͘
ΑϭǑʹEĂŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂũŽƌŶĂĚĂĞŵƋƵĞĞƐƚĞũĂŝŶĐůƵşĚŽ͕ĐŽŵĂƵůĂƐůŝǀƌĞƐĚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĞƐƉĞĐşĮĐĂŽƵŶĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ŽĚŽĐĞŶƚĞƉŽĚĞƌĄ͕Ă
ƐĞƵĞǆƉƌĞƐƐŽƉĞĚŝĚŽ͕ƚĞƌĂƚƌŝďƵşĚĂƐĂƵůĂƐĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĞƐƉĞĐşĮĐĂŽƵ
ŶĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ďĞŵĐŽŵŽĚĂƐĚĞŵĂŝƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĚĞƐƵĂŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽŽƵĚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ
ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŽƵƚƌĂ;ƐͿůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂ;ƐͿƉůĞŶĂ;ƐͿƋƵĞƉŽƐƐƵĂ͕ĂĮŵĚĞĞǀŝƚĂƌĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ
na Diretoria de Ensino, caracterizando composição de jornada de trabalho e a condição
de adido.
ΑϮǑͲKĚŽĐĞŶƚĞĐŽŵũŽƌŶĂĚĂƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ͕ƋƵĞŶĆŽƋƵĞŝƌĂ
ƚĞƌĂƚƌŝďƵşĚĂƐĂƵůĂƐĚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ;ƐͿŶĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ;ƐͿĞĚĞĚĞŵĂŝƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĚĞƐƵĂŚĂ-
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ďŝůŝƚĂĕĆŽ͕ĚĞǀĞƌĄƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĞŵŶşǀĞůĚĞŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕Ğ͕ĂŝŶĚĂ͕ŶĂ
inexistência de aulas, terá redução compulsória para a jornada imediatamente inferior
ou, no mínimo, para a Jornada Inicial de Trabalho Docente, devendo manter a totalidaĚĞĚĂƐĂƵůĂƐĂƚƌŝďƵşĚĂƐ͕ĂơƚƵůŽĚĞĐĂƌŐĂƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͘
ΑϯǑͲEĂƚŽƚĂůŝŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞĂƵůĂƐƉĂƌĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞũŽƌŶĂĚĂ͕ŽĚŽĐĞŶƚĞƋƵĞŶĆŽĞǆƉƌĞƐƐĂƌŽƉĞĚŝĚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ƚĞƌĄƌĞĚƵção compulsória para a Jornada Inicial de Trabalho Docente, sendo declarado adido e
ĚĞǀĞŶĚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĞŵŶşǀĞůĚĞŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͘
ΑϰǑͲǀĞĚĂĚĂĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞĞǆŝƐƟƌĞŵ
ĂƵůĂƐůŝǀƌĞƐĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĐĂƌŐŽ͕ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐƉĂƌĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽŶĂƵŶŝĚĂĚĞ
ĞƐĐŽůĂƌĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͘
§ 5º - Poderá ocorrer redução da jornada de trabalho, exceto para a Jornada Reduzida de Trabalho Docente, nas seguintes situações:
1- de redução de turmas/classes na unidade escolar em relação ao ano
ůĞƟǀŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͖
2- de alteração do quadro docente, em decorrência de transferência de
ƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽŽƌŝƵŶĚŽƐĚĞĞƐĐŽůĂƋƵĞƚĞŶŚĂĂĚĞƌŝĚŽĂŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂů͖
ϯͲĚĞĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽƋƵĂĚƌŽĚŽĐĞŶƚĞ͕ĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞĞǆƟŶĕĆŽŽƵŵƵnicipalização de unidade escolar.
§ 6º - Na atribuição de que trata o parágrafo anterior, o docente permanecerá, no ano da redução da jornada, com a jornada de trabalho de menor duração e
ŵĂŝƐĂƐĂƵůĂƐƋƵĞĂĞǆĐĞĚĞƌĞŵ͕ĂơƚƵůŽĚĞĐĂƌŐĂƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͘
ΑϳǑͲ,ĂǀĞŶĚŽŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂƚĞŶĚĞƌĂŽƵƚƌŽƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽĞŵŶşǀĞů
ĚĞƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕ƉĂƌĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽŽƵĂŵƉůŝĂĕĆŽĚĞũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ĂƐĂƵůĂƐ
ĂƚƌŝďƵşĚĂƐĐŽŵŽĐĂƌŐĂƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƵƟůŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂĞƐƚĞĮŵ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĆŽŝŶƚĞŐƌĞŵďůŽĐŽŝŶĚŝǀŝƐşǀĞů͘
ΑϴǑͲ&ŝĐĂǀĞĚĂĚĂĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽĐŽŵĂƵůĂƐĚĞ
ƉƌŽũĞƚŽƐĚĂWĂƐƚĂ͕ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑĚŽĂƌƟŐŽϭϱĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ďĞŵ
como com classes e/ou aulas de escolas vinculadas.
VII - Da Ampliação de Jornada de Trabalho
ƌƟŐŽϭϳͲĂŵƉůŝĂĕĆŽĚĂũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽĨĂƌͲƐĞͲĄ͕ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵĂƵůĂƐůŝǀƌĞƐĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĞƐƉĞĐşĮĐĂĚŽĐĂƌŐŽ͕ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐŶĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽĚŽĐĞŶƚĞĞĨĞƟǀŽ͕ĐŽŵĂƵůĂƐůŝǀƌĞƐĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂĚĂŵĞƐŵĂůŝcenciatura plena, bem como com aulas livres das demais disciplinas de sua habilitação,
ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑĚŽĂƌƟŐŽϳǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽƐŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐ
ĚŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽĚĂŵĞƐŵĂĞƐĐŽůĂ͘
§ 1º - Fica vedada a ampliação de jornada de trabalho com classes ou
ĂƵůĂƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞƉƌŽũĞƚŽƐĚĂWĂƐƚĂ͕ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑĚŽĂƌƟŐŽϭϱ
desta resolução, bem como de outras modalidades de ensino ou com classes ou aulas
de escolas vinculadas, ou ainda com aulas da Educação de Jovens e Adultos - EJA.
§ 2º - Não havendo condições de ampliação para a jornada pretendida,
ƉŽĚĞƌĄƐĞƌĐŽŶĐƌĞƟǌĂĚĂĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽƉĂƌĂĂũŽƌŶĂĚĂŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂƋƵĞĐŽŶƐĞŐƵŝƌĂƟŶŐŝƌ
ĞĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂ͕ƋƵĞĞǆĐĞĚĞƌĞƐƐĂũŽƌŶĂĚĂ͕ĮĐĂƌĄĂƚƌŝďƵşĚĂĂơƚƵůŽĚĞĐĂƌŐĂƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕ƉĞƌŵĂŶĞĐĞŶĚŽǀĄůŝĚĂĂŽƉĕĆŽ͕ĂƚĠĂĚĂƚĂͲůŝŵŝƚĞĚĞϯϬĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ
de referência.
§ 3º - Fica vedada, na fase de ampliação de jornada, a atribuição de carŐĂ ŚŽƌĄƌŝĂ ƋƵĞ ĞǆĐĞĚĂ ă ũŽƌŶĂĚĂ ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ ƐĞŵ ĂƟŶŐŝƌ Ă ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƉĂƌĂ
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qualquer das jornadas intermediárias ou para a jornada pretendida, exceto quando se
tratar de aulas de bloco indivisível.
ΑϰǑͲĂŵƉůŝĂĕĆŽĚĂũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽƐŽŵĞŶƚĞƐĞĐŽŶĐƌĞƟǌĂƌĄĐŽŵ
ĂĞĨĞƟǀĂĂƐƐƵŶĕĆŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƉĞůŽĚŽĐĞŶƚĞ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƌĂŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐƋƵĞ͕ŶŽƉƌŽcesso inicial se encontrem designados em cargo de Supervisor de Ensino ou de Diretor
de Escola, ou em posto de trabalho de Vice-Diretor de Escola ou de Professor Coordenador em unidade escolar, e para os afastados mediante convênio de municipalização
ĚŽĞŶƐŝŶŽ͕ŽƵũƵŶƚŽĂĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞĐůĂƐƐĞ͕ŝŶĐůƵşĚŽƐĂŝŶĚĂŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĂďƌĂŶŐŝĚŽƐƉĞůŽ
ĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϴǑĚŽĂƌƟŐŽϯǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͘
Α ϱǑ Ͳ &ŝĐĂ ĨĂĐƵůƚĂĚŽ ĂŽ ĚŽĐĞŶƚĞ ƟƚƵůĂƌ ĚĞ ĐĂƌŐŽ Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐĞ
ƌĞƚƌĂƚĂƌ͕ĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚĂŽƉĕĆŽƉŽƌĂŵƉůŝĂĕĆŽĚĞũŽƌŶĂĚĂ͕ĂŶƚĞƐĚĞĐŽŶĐƌĞƟǌĄͲůĂ
em nível de unidade escolar.
VIII - Da Composição de Jornada de Trabalho
ƌƟŐŽ ϭϴ Ͳ  ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ĚĞ ũŽƌŶĂĚĂ ĚŽ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ ĞĨĞƟǀŽ͕ ƐĞŵ ĚĞƐĐĂracterizar a condição de adido, se for o caso, a que se refere a alínea “c” do inciso II do
ĂƌƟŐŽϵǑ͕ĨĂƌͲƐĞͲĄ͗
/ͲĐŽŵĐůĂƐƐĞŽƵĂƵůĂƐĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ŽƵŵĞƐŵŽůŝǀƌĞƐ͕ƐĞĞŵĞƐĐŽůĂƐ
ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ͕ŶŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĐĂŵƉŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽĞͬŽƵŶĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĞƐƉĞĐşĮĐĂĚŽĐĂƌŐŽ͖
//ͲĐŽŵĂƵůĂƐ͕ůŝǀƌĞƐŽƵĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ĚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ;ƐͿŶĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ;ƐͿ͕
de demais disciplinas de sua habilitação, ou de disciplinas decorrentes de outra(s)
ůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂ;ƐͿƉůĞŶĂ;ƐͿƋƵĞƉŽƐƐƵĂ͕ĂŽƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽĚĞWƌŽĨĞƐƐŽƌĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂ//͖
///ͲĐŽŵĂƵůĂƐ͕ůŝǀƌĞƐŽƵĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ĚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐƉĂƌĂĂƐƋƵĂŝƐƉŽƐƐƵĂůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂ͕ĂŽƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽĚĞWƌŽĨĞƐƐŽƌĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂ/ŽƵĚĞWƌŽĨĞƐsor Educação Básica II de Educação Especial;
IV - com classes, turmas ou aulas de programas e projetos da Pasta e de
outras modalidades de ensino.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĞũŽƌŶĂĚĂĚŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞĨĞƟǀŽĐŽŵĐůĂƐƐĞŽƵĂƵůĂƐĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽƐŽŵĞŶƚĞƐĞƌĄĞĨĞƚƵĂĚĂĂŽĚŽĐĞŶƚĞĂĚŝĚŽŽƵĐŽŵũŽƌŶĂĚĂ
ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ͕ƐĞĞƐƚĞĨŽƌĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞŵŝŶŝƐƚƌĄͲůĂƐ͕ŶĆŽƉŽĚĞŶĚŽƐĞĞŶĐŽŶtrar em afastamento de qualquer espécie.
ƌƟŐŽϭϵͲĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĞĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂĚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĞƐƚĄǀĞŝƐ͕ĐĞůĞƟƐƚĂƐĞŽĐƵƉĂŶƚĞƐĚĞĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞĚĂƌͲƐĞͲĄŶĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕
no mínimo, pela atribuição de carga horária correspondente à da Jornada Inicial de
Trabalho Docente.
§ 1º - Na impossibilidade de composição de carga horária equivalente à
ĚĂ:ŽƌŶĂĚĂ/ŶŝĐŝĂůĚĞdƌĂďĂůŚŽŽĐĞŶƚĞŶĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕ŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐ͕
ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽƉƌŽĐĞĚĞƌăĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽŶĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞ
ŶƐŝŶŽ͕ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĞŵƵŵĂƷŶŝĐĂĞƐĐŽůĂŽƵĞŵŵĂŝƐĚĞƵŵĂ͕ƐĞŚŽƵǀĞƌĐŽŵƉĂƟďŝlidade de horários e de distância entre as unidades.
ΑϮǑͲ&ŝĐĂĨĂĐƵůƚĂĚŽĂŽĚŽĐĞŶƚĞŶĆŽĞĨĞƟǀŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕Ă
ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĚĞĐůŝŶĂƌĚĞĐůĂƐƐĞƐͬĂƵůĂƐĚĞƐƵĂŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽͬƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽƋƵĞƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞŵĐŽŵŽĚĞƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ŶĂƐƵĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕ƉĂƌĂĐŽŶĐŽƌƌĞƌĂĐůĂƐƐĞƐͬĂƵůĂƐ
livres em nível de Diretoria de Ensino.
ΑϯǑͲKƐĚŽĐĞŶƚĞƐĞƐƚĄǀĞŝƐ͕ĐĞůĞƟƐƚĂƐĞŽĐƵƉĂŶƚĞƐĚĞĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͕
que optarem por transferência de Diretoria de Ensino para outra, somente a terão conĐƌĞƟǌĂĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞĂĞĨĞƟǀĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ŶĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽŝŶĚŝĐĂĚĂ͕ĚĞĐůĂƐƐĞŽƵ
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ĚĞĂƵůĂƐ͕ŶĞƐƚĞĐĂƐŽĞŵƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞă
da Jornada Inicial de Trabalho Docente.
/yͲĂĞƐŝŐŶĂĕĆŽƉĞůŽƌƟŐŽϮϮĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϰϰϰͬϴϱ
ƌƟŐŽϮϬͲĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞŽƵĚĞĂƵůĂƐ͕ƉĂƌĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϮϮĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϰϰϰͬϴϱ͕ƌĞĂůŝǌĂƌͲƐĞͲĄƵŵĂƷŶŝĐĂǀĞǌĂŽĂŶŽ͕
durante o processo inicial, no próprio campo de atuação do docente, por classe ou por
ĂƵůĂƐ͕ůŝǀƌĞƐŽƵĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĂƵŵƷŶŝĐŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͕ĮĐĂŶĚŽǀĞĚĂĚĂĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞ
ĐůĂƐƐĞŽƵĂƵůĂƐ͕ƉĂƌĂĞƐƚĞĮŵ͕ĂŽƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĞĞŵůŝĐĞŶĕĂŽƵĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĂƋƵĂůƋƵĞƌơƚƵůŽ͘
§ 1º - O ato de designação far-se-á por período fechado, com duração
mínima de 200 dias e no máximo até a data limite de 30 de dezembro do ano da atriďƵŝĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽĐĞƐƐĂĚĂĂŶƚĞƐĚĞƐƐĂĚĂƚĂŶŽƐĐĂƐŽƐĚĞƌĞĂƐƐƵŶĕĆŽĚŽƟƚƵůĂƌƐƵďƐƟƚƵşĚŽ͕
de redução da carga horária da designação ou por proposta do Diretor de Escola da
unidade em que se encontra designado, assegurada ao docente a oportunidade de
ampla defesa.
ΑϮǑͲĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂĚĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĐŽŶƐŝƐƟƌĄĚĞĂƵůĂƐĂƚƌŝďƵşĚĂƐĚĂƐ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ŶĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ;ƐͿĞĚĂƐĚĞŵĂŝƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĚĂŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĚŽĚŽĐĞŶƚĞ͕ƋƵĂŶĚŽĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ƐĞŵƉƌĞĞŵƋƵĂŶƟĚĂĚĞŵĂŝŽƌŽƵŝŐƵĂůăĚĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂƚŽƚĂů
ĂƚƌŝďƵşĚĂĂŽƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽĞŵƐĞƵſƌŐĆŽĚĞŽƌŝŐĞŵ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞ͕ƋƵĂŶĚŽĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ
ĚĞĂƵůĂƐůŝǀƌĞƐĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĞƐƉĞĐşĮĐĂĚŽĐĂƌŐŽ͕ĚĞǀĞƌĄĂďƌĂŶŐĞƌƵŵĂƷŶŝĐĂƵŶŝĚĂĚĞ
escolar.
ΑϯǑʹYƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĂƌĚĞƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂƚŽƚĂůĚŽƟƚƵůĂƌĚĞ
ĐĂƌŐŽƐƵďƐƟƚƵşĚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌĂƐƐƵŵŝĚĂŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞƉĞůŽĚŽĐĞŶƚĞĚĞƐŝŐŶĂĚŽ͕ŽďƐĞƌvada sua habilitação, não podendo ser desmembrada, exceto:
ϭʹƋƵĂŶĚŽŽƐƵďƐƟƚƵƚŽĚŽƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽĚĞWƌŽĨĞƐƐŽƌĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂ
I ou de Professor Educação Básica II de Educação Especial não apresentar habilitação
ƉĂƌĂĂƐĂƵůĂƐĂƚƌŝďƵşĚĂƐĂơƚƵůŽĚĞĐĂƌŐĂƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͖
ϮʹƋƵĂŶĚŽŽƐƵďƐƟƚƵşĚŽĨŽƌĚŽĐĞŶƚĞĂĨĂƐƚĂĚŽƉĞůŽĐŽŶǀġŶŝŽĚĞŵƵŶŝĐŝƉĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĞŶƐŝŶŽ͕ĐŽŵĂƵůĂƐĂƚƌŝďƵşĚĂƐĂơƚƵůŽĚĞĐĂƌŐĂƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͕ƋƵĞŝƌĄĞǆĞƌĐĞƌ
em escola estadual.
§ 4º - A carga horária, atribuída em seu órgão de origem, do docente
ƋƵĞĨŽƌĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽĐŽŵĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϮϮĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ
nº 444/85 não poderá ser atribuída, sequencialmente, em outra designação por esse
ŵĞƐŵŽĂƌƟŐŽ͘
Α ϱǑ Ͳ ŶĐĞƌƌĂĚĂ Ă ĞƚĂƉĂ ĚĞ ĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ ĚĞ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ ĞƐƚĞ ĂƌƟŐŽ͕ Ă ŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĚĞĚĞƐƟŶŽĚĞǀĞƌĄŶŽƟĮĐĂƌĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĚĞŽƌŝŐĞŵ͕ƋƵĞŽ
ƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽƚĞǀĞĐůĂƐƐĞͬĂƵůĂƐĂƚƌŝďƵşĚĂƐ͕ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂŶĚŽĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽƐĞƋƵĞŶĐŝĂůĚĞ
ƐƵĂĐůĂƐƐĞͬĂƵůĂƐ͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂƐĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ƉĂƌĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĞĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂ
ĚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͘
§ 6º - Deverá ser anulada a atribuição do docente contemplado, nos terŵŽƐĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ƋƵĞŶĆŽĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌăƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌĚĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽ͕ŶŽƉƌŝŵĞŝƌŽ
ĚŝĂĚĞƐƵĂǀŝŐġŶĐŝĂ͕ĐĂďĞŶĚŽăƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌĚĞĚĞƐƟŶŽŽĮĐŝĂƌăƵŶŝĚĂĚĞĚĞŽƌŝŐĞŵ
ƐĞŽĚŽĐĞŶƚĞĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞĂƐƐƵŵŝƵŽƵŶĆŽĂĐůĂƐƐĞͬĂƵůĂƐĂƚƌŝďƵşĚĂƐ͘
ΑϳǑͲKĚŽĐĞŶƚĞĚĞƐŝŐŶĂĚŽŶĆŽƉŽĚĞƌĄƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĞĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚĞĐůĂƐƐĞƐŽƵĂƵůĂƐĚƵƌĂŶƚĞŽĂŶŽ͕ŶĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌŽƵŶĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂção, nem na unidade ou Diretoria de Ensino de exercício, sendo-lhe vedado o aumento,
ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽŽƵĂƌĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂĮǆĂĚĂŶĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽ͘
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ΑϴǑʹEĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐϮϬϬĚŝĂƐĚĞĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĚŽƐƵďƐƟƚƵşĚŽ͕ŶĆŽ
poderão ser somados períodos de impedimentos diversos, mesmo que sem interrupĕĆŽ͕ŶĞŵĚĞŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞŵĞƐŵŽƚĞŽƌ͕ŵĂƐĚĞƉƌĂǌŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐ͕ĞŵĞƐƉĞĐŝĂůƋƵĂŶdo se tratar de licença saúde, pela imprevisibilidade de sua concessão e manutenção.
ΑϵǑͲWŽĚĞƌĄƐĞƌŵĂŶƟĚĂĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽ͕ƋƵĂŶĚŽŽĚŽĐĞŶƚĞƐƵďƐƟƚƵşĚŽ
ƟǀĞƌ ŵƵĚĂĚŽ Ž ŵŽƟǀŽ ĚĂ ƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ŶĆŽ ŚĂũĂ ŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽ ĞŶƚƌĞ ƐĞƵƐ
afastamentos nem alteração de carga horária, ou quando ocorrer a vacância do cargo
Ğ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ŶĆŽ ĐĂƵƐĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƉƌĞũƵşǌŽ ĂŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ƟƚƵůĂƌĞƐ ĚĞ ĐĂƌŐŽ ĚĂ ƵŶŝĚĂĚĞ
escolar e da Diretoria de Ensino.
§ 10 - Não poderão integrar a carga horária da designação:
1 - classes ou aulas de programas e projetos da Pasta e outras modalidades de ensino;
2 – turmas ou aulas de cursos semestrais ou outros de menor duração;
ϯͲƚƵƌŵĂƐĚĞƟǀŝĚĂĚĞƐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĞƐƉŽƌƟǀĂƐͲƐ͖
4 – aulas de Ensino Religioso e de Língua Espanhola.
X - Do Cadastramento
ƌƟŐŽϮϭʹŶĐĞƌƌĂĚŽŽƉƌŽĐĞƐƐŽŝŶŝĐŝĂů͕ƐĞƌĄĂďĞƌƚŽĞŵƚŽĚĂƐĂƐŝƌĞƚŽrias de Ensino o cadastramento de docentes e candidatos à contratação que tenham
se inscrito para o processo inicial e, se tratando de candidatos à contratação, tenham
ƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽƐŝŵƉůŝĮĐĂĚŽ͕ĂĮŵĚĞĐŽŶĐŽƌƌĞƌŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƚƌŝbuição no decorrer do ano.
§ 1º - Os docentes e os candidatos à contratação poderão se cadastrar
em outras Diretorias de Ensino de seu interesse, observado o campo de atuação, sendo
ƋƵĞ͕ƚƌĂƚĂŶĚŽͲƐĞĚĞƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽ͕ŽĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽĚĂƌͲƐĞͲĄĂƉĞŶĂƐƉĂƌĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ
de carga suplementar de trabalho.
§ 2º - Observadas as peculiaridades de cada região, poderá ser suprimido
ŽĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͕ŽƵƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƟƉŽĚĞƋƵĂůŝĮĐĂção docente, ou ainda para algum campo de atuação, que já se encontre com número
ĞǆĐĞƐƐŝǀŽĚĞŝŶƐĐƌŝƚŽƐ͕ĮĐĂŶĚŽǀĞĚĂĚĂ͕ƉŽƌĠŵ͕ĂƐƵƉƌĞƐƐĆŽƚŽƚĂůĚŽĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽ͘
§ 3º - O período de cadastramento poderá ser reaberto, a qualquer tempo, no decorrer do ano, para atender a ocasionais necessidades das Diretorias de Ensino.
ΑϰǑͲKƐĚŽĐĞŶƚĞƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĐĂĚĂƐƚƌĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽƐĞƌĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞƐ͕ĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĞƌĞŐƌĂƐ
presentes nesta resolução, após os inscritos da própria Diretoria de Ensino.
XI - Da Atribuição Durante o Ano
ƌƟŐŽϮϮͲĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐĚƵƌĂŶƚĞŽĂŶŽĨĂƌͲƐĞͲĄĞŵĚƵĂƐ
fases, de unidade escolar (Fase 1) e de Diretoria de Ensino (Fase 2), observados o campo de atuação, as faixas de situação funcional, bem como a ordem de prioridade dos
ŶşǀĞŝƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĞƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ŶĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ͗
/ʹ&ĂƐĞϭʹĚĞhŶŝĚĂĚĞƐĐŽůĂƌ͕ĂƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽƉĂƌĂ͗
ĂͿĐŽŵƉůĞƚĂƌũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ͖
ďͿĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞũŽƌŶĂĚĂĚŽĂĚŝĚŽĚĂƉƌſƉƌŝĂĞƐĐŽůĂ͖
ĐͿĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞũŽƌŶĂĚĂƋƵĞĞƐƚĞũĂƐĞŶĚŽĐŽŵƉůĞƚĂĚĂĞŵŽƵƚƌĂƵŶŝdade escolar;
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ĚͿĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞũŽƌŶĂĚĂĚŽƌĞŵŽǀŝĚŽĞǆŽĸĐŝŽ com opção de retorno;
e) ampliação de jornada;
f) carga suplementar.
//Ͳ&ĂƐĞϮʹĚĞŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͗ĂƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽƉĂƌĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ
ŽƵĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂ:ŽƌŶĂĚĂĚĞdƌĂďĂůŚŽ͕ƋƵĞĞƐƚĞũĂŵĐŽŵũŽƌŶĂĚĂƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐƟtuída ou na condição de adido;
III - Fase 1 – de Unidade Escolar:
ĂͿĂƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽĚĞŽƵƚƌĂƵŶŝĚĂĚĞ͕ĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽŶĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕
para carga suplementar de trabalho;
ďͿĂĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐŽƵĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐĚĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕ƉĂƌĂĂƵmento de carga horária;
ĐͿĂĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐŽƵĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ĚĞŽƵƚƌĂƵŶŝĚĂĚĞ͕ĞŵĞǆĞƌĐşcio na unidade escolar, para aumento de carga horária.
§ 1º - O início do processo de atribuição durante o ano dar-se-á imediatamente ao término do processo inicial, sendo oferecidas as classes e aulas remanescentes, assim como as que tenham surgido posteriormente.
§ 2º - As sessões de atribuição de classes e/ou aulas durante o ano deverão ser sempre amplamente divulgadas no prazo de 24 horas na unidade escolar e
de 48 horas na Diretoria de Ensino, contadas da constatação da existência de classes e
aulas disponíveis a serem oferecidas.
§ 3º - Nas sessões de atribuição de classes e/ou aulas na unidade escolar
ŽƵŶĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ŽĚŽĐĞŶƚĞĚĞǀĞƌĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĚĞĐůĂƌĂĕĆŽŽĮĐŝĂůĞĂƚƵĂůŝǌĂĚĂ
ĚĞƐĞƵŚŽƌĄƌŝŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĐŽŵĂƐĂƵůĂƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĐŽůĞƟǀŽʹ
ATPCs, contendo a distribuição das aulas pelos turnos diários e pelos dias da semana.
§ 4º - O aluno candidato à contratação, deverá apresentar atestado de matrícula e frequência, com data recente, nas sessões de atribuição de classes e/ou aulas.
§ 5º - Os docentes que se encontrem em situação de licença ou afasƚĂŵĞŶƚŽ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌơƚƵůŽ͕ŶĆŽƉŽĚĞƌĆŽĐŽŶĐŽƌƌĞƌăĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞͬŽƵĂƵůĂƐ
durante o ano, exceto:
1 – docente em situação de licença-gestante / auxílio-maternidade;
ϮʹƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽ͕ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂĚĞũŽƌnada;
ϯʹƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽĂĨĂƐƚĂĚŽũƵŶƚŽĂŽĐŽŶǀġŶŝŽĚĞŵƵŶŝĐŝƉĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĂƉĞŶĂƐƉĂƌĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂĚĞũŽƌŶĂĚĂĞƉĂƌĂĐĂƌŐĂƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌĚĞƚƌĂďĂůŚŽƋƵĞ
ĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞĞǆĞƌĐŝĚĂŶĂĞƐĐŽůĂĞƐƚĂĚƵĂů͘
ΑϲǑʹKƐĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐƋƵĞĞƐƚĞũĂŵĂƚƵĂŶĚŽĞŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ
campo de atuação, inclusive aquele que se encontre exclusivamente com aulas de programa ou projeto da Pasta ou de outras modalidades de ensino, poderão concorrer à
ĂƚƌŝďƵŝĕĆŽƌĞůĂƟǀĂĂĐĂŵƉŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽĚŝǀĞƌƐŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĞƐƚĞũĂŝŶƐĐƌŝƚŽͬĐĂĚĂƐƚƌĂĚŽ
ĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽŶĞƐƚĞŽƵƚƌŽĐĂŵƉŽ͕ŶĆŽƐĞŶĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŶĞƐƐĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽŽǀşŶĐƵůŽ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ƉŽƌƐĞĐŽŶĮŐƵƌĂƌƌĞŐŝŵĞĚĞĂĐƵŵƵůĂĕĆŽ͘
§ 7º – O Diretor de Escola, ouvido previamente o Conselho de Escola,
poderá decidir pela permanência do docente de qualquer categoria que se encontre
ĐŽŵĐůĂƐƐĞŽƵĂƵůĂƐĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ƋƵĂŶĚŽŽĐŽƌƌĞƌŶŽǀŽĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĚŽƐƵďƐƟƚƵşĚŽ
ou na liberação da classe ou das aulas, desde que:
ϭͲŶĆŽŝŵƉůŝƋƵĞĚĞƚƌŝŵĞŶƚŽĂĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽĚĞƟƚƵůĂƌĞƐĚĞ
ĐĂƌŐŽŽƵĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐĚĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͖
2 - o intervalo entre os afastamentos seja inferior a 15 dias ou tenha
ocorrido no período de recesso ou férias escolares do mês de julho.
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§ 8º – Aplica-se o disposto no parágrafo anterior ao professor que venha
a perder classe ou aulas livres, em situação de atendimento, pela ordem inversa da
ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ĂƵŵĚŽĐĞŶƚĞƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽŽƵĞƐƚĄǀĞůͬĐĞůĞƟƐƚĂŽƵĂƵŵĚŽĐĞŶƚĞŶĆŽ
ĞĨĞƟǀŽ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞĞƐƚĞĚŽĐĞŶƚĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞŵůŝĐĞŶĕĂŽƵĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĂƋƵĂůƋƵĞƌ
ơƚƵůŽ͘
ΑϵǑͲKĚŽĐĞŶƚĞ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŽƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽ͕ĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăĐĂƌŐĂƐƵƉůĞmentar, que não comparecer ou não se comunicar com a unidade escolar, no primeiro
ĚŝĂƷƟůƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞĂŽĚĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĚĞƐŝƐƚĞŶƚĞĞƉĞƌĚĞƌĄĂĐůĂƐƐĞ
ŽƵĂƐĂƵůĂƐ͕ĮĐĂŶĚŽŝŵƉĞĚŝĚŽĚĞĐŽŶĐŽƌƌĞƌăŶŽǀĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽŶŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚŽĂŶŽ͘
§ 10 – O docente que faltar às aulas de uma determinada turma/ano sem
ŵŽƟǀŽũƵƐƚŽ͕ŶŽ;ƐͿĚŝĂ;ƐͿĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ;ƐͿĞŵƐĞƵŚŽƌĄƌŝŽƐĞŵĂŶĂůĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ƉŽƌϯ
semanas seguidas ou por 5 semanas interpoladas, perderá as aulas correspondentes à
ĐĂƌŐĂƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌĚŽƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽĞĂƚĠŽůŝŵŝƚĞĚĞϵĂƵůĂƐĚĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂĚŽĚŽĐĞŶƚĞŶĆŽĞĨĞƟǀŽ͕ĮĐĂŶĚŽŝŵƉĞĚŝĚŽĚĞĐŽŶĐŽƌƌĞƌăŶŽǀĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽŶŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚŽĂŶŽ͘
§ 11 – Quando o docente contratado se enquadrar na situação prevista
ŶŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽĂŶƚĞƌŝŽƌĮĐĂƌĄĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĐŽŶƚƌĂƚƵĂů͕ƉĂƐƐşǀĞůĚĞƌĞƐcisão de contrato.
ΑϭϮͲ&ŝĐĂĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞǀĞĚĂĚĂĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞŽƵĂƵůĂƐĂƉĂƌƟƌ
ĚĞ ϭǑ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚŽ ĂŶŽ ůĞƟǀŽ Ğŵ ĐƵƌƐŽ͕ ĞǆĐĞƚŽ ƐĞ Ğŵ ĐĂƌĄƚĞƌ ĞǀĞŶƚƵĂů͕ ŽƵ ƉĂƌĂ
ĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ƉĂƌĂĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞũŽƌŶĂĚĂĚŽƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽŽƵ
ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂŵşŶŝŵĂĚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐ͘
y//ͲĂWĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽKďƌŝŐĂƚſƌŝĂ
ƌƟŐŽϮϯͲEŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚŽƟtular de cargo no decorrer do ano, não havendo aulas livres disponíveis na escola, deverá ser aplicada, na unidade escolar e, se necessário, na Diretoria de Ensino, a ordem
ŝŶǀĞƌƐĂăĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƉĂƌĂĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĂƵůĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉƁĞŽĂƌƟŐŽϲǑĚĞƐƚĂ
ƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ĂƚĠĂĨĂƐĞĚĞĐĂƌŐĂƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌĚŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞĨĞƟǀŽ͘
§ 1º - Na impossibilidade de atendimento na forma prevista no caput,
ĚĞǀĞƌĄƐĞƌĂƉůŝĐĂĚĂĂƌĞƟƌĂĚĂĚĞĐůĂƐƐĞŽƵĂƵůĂƐĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ŶĂŽƌĚĞŵŝŶǀĞƌƐĂă
ĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐ͖
ΑϮǑͲWĞƌƐŝƐƟŶĚŽĂŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ŽƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽ
permanecerá na condição de adido e/ou cumprindo horas de permanência, devendo
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ͕ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĚĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐŶĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ƉĂƌĂĚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌĞƐƚĂĐŽŶĚŝĕĆŽ͕ĂƐƐƵŵŝŶĚŽƚŽĚĂĞƋƵĂůƋƵĞƌƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽƋƵĞǀĞŶŚĂĂƐƵƌŐŝƌĞƉĂƌĂ
a qual esteja habilitado, na própria escola ou em outra unidade escolar do mesmo
município.
ƌƟŐŽϮϰͲKƐĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐƋƵĞĞƐƚĞũĂŵĐƵŵƉƌŝŶĚŽĂĐĂƌŐĂŚŽrária mínima correspondente à da Jornada Reduzida de Trabalho, total ou parcialmenƚĞ͕ĐŽŵŚŽƌĂƐĚĞƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂ͕ĚĞǀĞƌĆŽƉĂƌƟĐŝƉĂƌ͕ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĚĂƐƐĞƐƐƁĞƐĚĞ
atribuições durante o ano na Diretoria de Ensino, para composição da carga horária
ĐŽŵĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐůŝǀƌĞƐŽƵĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͘
ΑϭǑͲEĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞŽŶƷmero de aulas/classes oferecidas na sessão for menor que o necessário para atendiŵĞŶƚŽĂƚŽĚŽƐŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĐŽŵŚŽƌĂƐĚĞƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂ͕ŽŵĞůŚŽƌĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƉŽĚĞƌĄ
declinar da atribuição de vagas obrigatória para concorrer à atribuição opcional, desde
que haja nessa fase, a atribuição de todas as aulas/classes oferecidas.
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ΑϮǑʹŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐĂƉůŝĐĂͲƐĞƚĂŵďĠŵŽƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞ
ƌĞƟƌĂĚĂĚĞĐůĂƐƐĞŽƵĚĞĂƵůĂƐ͕ƉĞůĂŽƌĚĞŵŝŶǀĞƌƐĂăĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĐŽŶtratados, sempre que houver necessidade de atendimento no decorrer do ano, para
composição da carga horária mínima correspondente à da Jornada Reduzida de TrabaůŚŽ͕ĐŽŵƌĞůĂĕĆŽĂĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐůŝǀƌĞƐŽƵĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ŶĂƉƌſƉƌŝĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ
e também na Diretoria de Ensino, se necessário.
§ 3º - Na impossibilidade do atendimento previsto no parágrafo anterior,
ŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƋƵĞĞƐƚĞũĂŵĐƵŵƉƌŝŶĚŽĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂ͕ƉĂƌĐŝĂůŽƵƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ͕
ĐŽŵŚŽƌĂƐĚĞƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂ͕ĚĞǀĞƌĆŽ͕ƐĞŵĚĞƚƌŝŵĞŶƚŽĂŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽ͕ĂƐƐƵŵŝƌ
ĐůĂƐƐĞŽƵĂƵůĂƐůŝǀƌĞƐŽƵƚŽĚĂĞƋƵĂůƋƵĞƌƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂơƚƵůŽĞǀĞŶƚƵĂůƋƵĞ
venha a surgir na própria unidade escolar.
ΑϰǑͲ&ĂĐƵůƚĂͲƐĞĂŽĚŽĐĞŶƚĞŶĆŽĞĨĞƟǀŽĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĂ
ƐĞĚĞĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ;^&ͿƋƵĂŶĚŽĞƐƟǀĞƌĐƵŵƉƌŝŶĚŽŚŽƌĂƐĚĞƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂ
ŶĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞŽƌŝŐĞŵĞĂƐƐƵŵŝƌĐůĂƐƐĞͬĂƵůĂƐĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĞŵŽƵƚƌĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ
da mesma Diretoria de Ensino.
ΑϱǑͲƐĞĚĞĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂ;^&ͿĚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐ
somente poderá ser mudada no caso de o docente vir a perder a totalidade das aulas
ou a classe anteriormente atribuída.
XIII - Das Disposições Finais
ƌƟŐŽϮϱͲKƐƌĞĐƵƌƐŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞ
ĂƵůĂƐŶĆŽƚĞƌĆŽĞĨĞŝƚŽƐƵƐƉĞŶƐŝǀŽŶĞŵƌĞƚƌŽĂƟǀŽĞĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌŝŶƚĞƌƉŽƐƚŽƐŶŽƉƌĂǌŽĚĞ
ϮĚŝĂƐƷƚĞŝƐĂƉſƐĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽĨĂƚŽŵŽƟǀĂĚŽƌ͕ĚŝƐƉŽŶĚŽĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƌĞĐŽƌƌŝĚĂĚĞ
igual prazo para decisão.
ƌƟŐŽ Ϯϲ Ͳ  ĂĐƵŵƵůĂĕĆŽ ƌĞŵƵŶĞƌĂĚĂ ĚĞ ĚŽŝƐ ĐĂƌŐŽƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ŽƵ ĚĞ
duas funções docentes, ou de um cargo de suporte pedagógico com um cargo ou função docente, poderá ser exercida, desde que:
I - o somatório das cargas horárias dos cargos/funções não exceda o limite de 65 horas, quando ambos integrarem quadro funcional desta Secretaria da Educação;
//ͲŚĂũĂĐŽŵƉĂƟďŝůŝĚĂĚĞĚĞŚŽƌĄƌŝŽƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ͕ŶŽĐĂƌŐŽͬĨƵŶĕĆŽĚŽĐĞŶƚĞ͕ƚĂŵďĠŵĂƐƵůĂƐĚĞdƌĂďĂůŚŽWĞĚĂŐſŐŝĐŽŽůĞƟǀŽʹdWƐ͕ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĞƐƵĂ
carga horária.
Α ϭǑ Ͳ  ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ǀĞĚĂĚŽ Ž ĞǆĞƌĐşĐŝŽ Ğŵ ƌĞŐŝŵĞ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĕĆŽ
remunerada de dois contratos de trabalho docente.
§ 2º - Poderá ser celebrado contrato de trabalho docente em regime de
ĂĐƵŵƵůĂĕĆŽĐŽŵĐĂƌŐŽŽƵĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞĚŽĐĞŶƚĞ͕ďĞŵĐŽŵŽĐŽŵĐĂƌŐŽĚĂƐĐůĂƐƐĞƐ
ĚĞƐƵƉŽƌƚĞƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŝŶĐŝƐŽys/ĚŽĂƌƟŐŽϯϳĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂů
de 1988.
§ 3º - A acumulação do exercício de cargo/função docente ou de contratação docente com o exercício de cargo ou função docente em situação de designação
de Professor Coordenador, quando numa mesma unidade escolar, somente será possíǀĞůƋƵĂŶĚŽĨŽƌĞŵĚŝƐƟŶƚŽƐŽƐŶşǀĞŝƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͘
§ 4º - A acumulação do exercício de cargo/função docente ou de contratação docente com o exercício de cargo ou função docente em situação de designação
ĚĞsŝĐĞͲŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂƐŽŵĞŶƚĞƐĞƌĄƉŽƐƐşǀĞůƋƵĂŶĚŽĨŽƌĞŵĚŝƐƟŶƚĂƐĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐ
escolares.
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§ 5º - A acumulação do exercício de cargo/função docente ou de contratação docente com o exercício de cargo das classes de suporte pedagógico somente
ƐĞƌĄƉŽƐƐşǀĞůƋƵĂŶĚŽĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĞͬŽƵŽƐƐĞƚŽƌĞƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽĨŽƌĞŵĚŝƐƟŶƚŽƐ͘
§ 6º - A contratação docente em regime de acumulação com o exercício
de função docente, no campo de atuação aulas, somente será possível após atribuição
no exercício da função docente da carga horária correspondente a Jornada Integral de
Trabalho Docente.
ƌƟŐŽ Ϯϳ ʹ  ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌŝĂ ĚĞ 'ĞƐƚĆŽ ĚĞ ZĞĐƵƌƐŽƐ ,ƵŵĂŶŽƐ ƉŽĚĞƌĄ
expedir orientações complementares que se façam necessárias ao cumprimento do
disposto na presente resolução.
ƌƟŐŽϮϴͲƐƚĂZĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ĮĐĂŶĚŽƌĞǀŽŐĂĚĂƐĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĞŵĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ĞŵĞƐƉĞĐŝĂůŽΑϯǑĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚĂZĞsolução SE nº 38, de 19 de junho de 2009, a Resolução SE nº 91, de 8 de dezembro de
2009, a Resolução SE nº 8, de 22 de janeiro de 2010, e a Resolução SE nº 89, de 29 de
dezembro de 2011.
______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůăƉĄŐ͘ϮϱĚŽǀŽů͘ϭϱ͖
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 9.696/98 à pág. 93 do vol. 25.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 836/97 à pág. 381 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.207/13 à pág. 46 deste volume;
Lei Complementar nº 1.215/13 à pág. 50 deste volume;
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV;
Lei nº 11.361/03 à pág. 58 do vol. LV;
Decreto nº 53.037/08 à pág. 154 do vol. LXV;
Decreto nº 57.141/11 à pág. 116 do vol. LXXII;
Decreto nº 59.447/13 à pág. 75 deste volume;
Decreto nº 59.448/13 à pág. 77 deste volume;
Resolução SE nº 38/09 à pág. 222 do vol. LXVII;
Resolução SE nº 91/09 à pág. 242 do vol. LXVIII;
Resolução SE nº 8/10 à pág. 110 do vol. LXIX;
Resolução SE nº 89/11 à pág. 411 do vol. LXXII;
Indicação CEE nº 53/05 à pág. 270 do vol. LX.

Z^K>hK^EǑϳϲ͕ϮϵEKsDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ͕ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞĞŶƚƌŽĚĞƐƚƵĚŽƐĚĞ
>şŶŐƵĂƐʹ>͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, com fundamento no Decreto nº 27.270,
de 10-8-1987, alterado pelo Decreto nº 54.758, de 10-9-2009, e no Decreto nº 44.449,
de 24-11-1999, e à vista do disposto na Resolução SE nº 81, de 4-11-2009, e da manifestação da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB,
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Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲƵƚŽƌŝǌĂŵͲƐĞĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĞŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞĞŶƚƌŽĚĞƐtudos de Línguas - CEL, para ministrar aulas de língua estrangeira moderna, nas escolas
estaduais, abaixo relacionadas:
I - EE Presidente Roosevelt, localizada no município de São Paulo, Diretoria de Ensino-Região Centro Sul;
II - EE Pedro Nunes da Rocha, localizada no município de Franca, Diretoria
de Ensino-Região Franca.
ƌƟŐŽϮǑͲƐŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽĐĂďĞƌĄ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂZĞsolução SE 81/2009, acompanhar, orientar e avaliar a organização e o funcionamento
ĚŝĚĄƟĐŽĞƚĠĐŶŝĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽ>͘
ƌƟŐŽϯǑͲƐƚĂZĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘

_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 27.270/87 à pág. 119 do vol. XXIV;
Decreto nº 44.449/99 à pág. 85 do vol. XLVIII;
Decreto nº 54.758/09 à pág. 93 do vol. LXVIII;
Resolução SE nº 81/09 à pág. 216 do vol. LXVIII.

Z^K>hK^EǑϳϳ͕ϭϬDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ͕ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞĞŶƚƌŽĚĞƐƚƵĚŽƐĚĞ
>şŶŐƵĂƐʹ>͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, com fundamento no Decreto nº 27.270,
de 10-8-1987, alterado pelo Decreto nº 54.758, de 10-9-2009, e no Decreto nº 44.449,
de 24-11-1999, e à vista do disposto na Resolução SE nº 81, de 4-11-2009, e da manifestação da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB,
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲƵƚŽƌŝǌĂŵͲƐĞĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĞŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞĞŶƚƌŽĚĞ
Estudos de Línguas - CEL, para ministrar aulas de língua estrangeira moderna, nas escolas estaduais localizadas no município de Franca, Diretoria de Ensino–Região Franca,
abaixo relacionadas:
I - E.E. Prof Angelo Gosuen,
II - E.E. Profª Carmem Munhoz Coelho.
ƌƟŐŽϮǑͲŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĐĂďĞƌĄ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂZĞƐŽlução SE nº 81/2009, acompanhar, orientar e avaliar a organização e o funcionamento
ĚŝĚĄƟĐŽĞƚĠĐŶŝĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĚŽ>͘
ƌƟŐŽϯǑͲƐƚĂZĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
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_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 27.270/87 à pág. 119 do vol. XXIV;
Decreto nº 54.758/09 à pág. 93 do vol. LXVIII;
Decreto nº 44.449/99 à pág. 85 do vol. XLVIII;
Resolução SE nº 81/09 à pág. 216 do vol. LXVIII.

Z^K>hK^EǑϳϴ͕ϭϭDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽĐĂůĞŶĚĄƌŝŽĞƐĐŽůĂƌƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ
O CHEFE DE GABINETE, respondendo pelo expediente da Secretaria da
Educação, à vista do que lhe representaram as Coordenadorias de Gestão da Educação
Básica e de Gestão de Recursos Humanos e considerando:
- a obrigatoriedade de se assegurar em todas as unidades escolares o
ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƐŵşŶŝŵŽƐĚĞĚŝĂƐĚĞĞĨĞƟǀŽƚƌĂďĂůŚŽĞƐĐŽůĂƌĞĚĞĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂĂŶƵĂů
exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
ͲĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƋƵĞƉƌĞǀĞũĂĞĐŽŶƚĞŵƉůĞĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐăĞĮĐĄĐŝĂĞăĞĮĐŝġŶĐŝĂĚĂŐĞƐƚĆŽĞƐĐŽůĂƌ͖
ͲĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞĚĞƐĞĂĚŽƚĂƌƵŵĐĂůĞŶĚĄƌŝŽŵĂŝƐĐŽŵƉĂơǀĞůĐŽŵŽƐĚŽƐ
demais sistemas de ensino;
- o disposto no Decreto nº 56.052, de 28.7.2010, que dispõe sobre o funcionamento das escolas públicas estaduais nos períodos de recesso escolar;
ͲŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϭϭ͕ĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϯϵ͘ϵϯϭ͕ĚĞϯϬ͘ϭ͘ϭϵϵϱ͕ƋƵĞƚƌĂƚĂ
ĚĞĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞƌĞƵŶŝƁĞƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ͖Ğ
ͲĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽĂƌƟŐŽϭϯ͕ĚĂ>ĞŝŶǑϵ͘ϯϵϰ͕ĚĞ
20.12.1996,
Resolve:
ƌƟŐŽ ϭǑ Ͳ EĂ ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚŽ ĐĂůĞŶĚĄƌŝŽ ƉĂƌĂ Ž ĂŶŽ ůĞƟǀŽ ĚĞ ϮϬϭϰ͕ ĂƐ
escolas estaduais paulistas observarão que:
I - as aulas iniciar-se-ão em 27 de janeiro de 2014, à exceção das escolas
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂů͕ƋƵĞĂƚĞŶĚĞƌĆŽăƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ͖
II - as aulas regulares do 1º semestre encerrar-se-ão no dia 24 de julho;
III – as aulas regulares do 2º semestre iniciar-se-ão em 29 de julho e enĐĞƌƌĂƌͲƐĞͲĆŽƋƵĂŶĚŽĐŽŵƉůĞƚĂĚŽƐ͕ĐŽŵĚŝĂƐĚĞĞĨĞƟǀŽƚƌĂďĂůŚŽĞƐĐŽůĂƌ͕ŽƐϮϬϬ;ĚƵǌĞŶƚŽƐͿĚŝĂƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶŽŝŶĐŝƐŽ/͕ĚŽĂƌƟŐŽϮϰĚĂ>ĞŝŶǑϵ͘ϯϵϰͬϵϲʹ>͘
ΑϭǑͲƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌŶĆŽĚĞǀĞƌĄ͕ŶĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĞƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĞƐĐŽůĂƌĞƐ͕ƉƌĞǀĞƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĂůƵŶŽƐŶŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂĨĠƌŝĂƐŽƵƌĞĐĞƐsos escolares.
ƌƟŐŽϮǑͲƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐĚĞǀĞƌĆŽŽƌŐĂŶŝǌĂƌƐĞƵĐĂůĞŶĚĄƌŝŽĚĞĨŽƌŵĂĂŐĂƌĂŶƟƌ͕ŶĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ͕ŽƐŵşŶŝŵŽƐĚĞϮϬϬ;ĚƵǌĞŶtos) ĚŝĂƐĚĞĞĨĞƟǀŽƚƌĂďĂůŚŽĞƐĐŽůĂƌĞĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂĂŶƵĂůƉƌĞǀŝƐƚĂƉĂƌĂŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ŶşǀĞŝƐĞŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂĚĂƐĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞĞĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂĐŽƌƌĞƐpondência, quando adotada a organização semestral.
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ƌƟŐŽϯǑͲŽŶƐŝĚĞƌĂͲƐĞĐŽŵŽĚŝĂĚĞĞĨĞƟǀŽƚƌĂďĂůŚŽĞƐĐŽůĂƌƚŽĚĂĂĂƟvidade incluída na proposta pedagógica, programada com frequência de alunos, com
ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕ĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂĐŽŵŽĂƟǀŝĚĂĚĞƐƌĞŐƵůĂƌĞƐ
ĚĞĂƵůĂĞŽƵĐŽŵŽŽƵƚƌĂƐƉƌŽŐƌĂŵĂĕƁĞƐĚŝĚĄƟĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐƋƵĞĂƐƐĞŐƵƌĞŵĂĂƉƌĞŶdizagem dos alunos.
ΑϭǑͲǀĞĚĂĚĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĞǀĞŶƚŽƐŽƵĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐŶĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂ
programação do calendário escolar homologado.
ΑϮǑͲKƐĚŝĂƐĚĞĞĨĞƟǀŽƚƌĂďĂůŚŽĞƐĐŽůĂƌƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽƐƋƵĞĚĞŝǆĂƌĞŵĚĞ
ŽĐŽƌƌĞƌƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŵŽƟǀŽĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌƌĞƉŽƐƚŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͕
podendo essa reposição ocorrer inclusive aos sábados.
ƌƟŐŽϰǑͲƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĐƵŶŚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ͕ŝŶĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂ
função docente, realizadas em dias fora da jornada escolar dos alunos, integram o camƉŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŝŶĐŝƐŽsĚŽĂƌƟŐŽϭϯ͕ĚĂ>ĞŝŶǑϵ͘ϯϵϰͬϵϲ͕ĂŝŶĚĂ
ƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĐŽŵŽĚŝĂƐĚĞĞĨĞƟǀŽƚƌĂďĂůŚŽĞƐĐŽůĂƌ͘
ƌƟŐŽϱǑͲKĐĂůĞŶĚĄƌŝŽĞƐĐŽůĂƌĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞůĂďŽƌĂĚŽƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞ
Escola, observadas as normas do Conselho Estadual de Educação e a legislação perƟŶĞŶƚĞ͕ĚĞŵŽĚŽĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĐŽŵŽƉƌŽũĞƚŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĚĂĞƐĐŽůĂ͘
Parágrafo único - Qualquer alteração no calendário escolar homologado,
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŽŵŽƟǀŽƋƵĞĂĚĞƚĞƌŵŝŶŽƵ͕ĚĞǀĞƌĄ͕ĂƉſƐŽƵǀŝĚŽŽŽŶƐĞůŚŽĚĞ
ƐĐŽůĂ͕ƐĞƌƐƵďŵĞƟĚĂăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽ^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌĚĞŶƐŝŶŽĚĂĞƐĐŽůĂĞăŶŽǀĂŚŽŵŽlogação pelo Dirigente Regional de Ensino.

junho;

ƌƟŐŽϲǑͲEĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽĐĂůĞŶĚĄƌŝŽ͕ĂĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄŽďƐĞƌǀĂƌ͗
I – as férias docentes nos períodos de 1º a 15 de janeiro e de 12 a 26 de

//ʹĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽͬƌĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ƌĞǀŝƐĆŽĞ
consolidação da proposta pedagógica, que ocorrerão, no 1º semestre em 5, 6, e 7 de
março e em 25 e 28 de julho;
III – período para o processo inicial de atribuição de aulas, de até 5 (cinco) dias úteis, de 20 a 24 de janeiro;
/sͲŽĚŝĂϵĚĞĂďƌŝůƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽĚŝĂ͟͞ĚĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͖
sʹϭ;ƵŵͿĚŝĂĞŶƚƌĞϭϴĞϮϮĚĞĂŐŽƐƚŽƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƌĞŇĞǆĆŽĞĚŝƐĐƵƐƐĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽ^Z^W͖
s/ʹŽƐĚŝĂƐϮϮĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĞϮϯĚĞĂŐŽƐƚŽƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĚŽĞǀĞŶƚŽ͞hŵĚŝĂŶĂĞƐĐŽůĂĚŽŵĞƵĮůŚŽ͖͟
VII – as reuniões do Conselho de Escola e da Associação de Pais e Mestres;
s///ʹĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐďŝŵĞƐƚƌĂŝƐĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂƐĚĞŽŶƐĞůŚŽĚĞůĂƐƐĞͬ^ĠƌŝĞ
e reuniões de pais de alunos;
IX – os períodos de recesso escolar:
a) de 16 a 26 de janeiro de 2014;
b) de 27 de junho a 13 de julho;
c) de 13 a 19 de outubro e em dezembro, após o encerramento do ano
ůĞƟǀŽ͘
ΑϭǑͲKƐĚŝĂƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐăƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐŶŽƐŝŶĐŝƐŽƐ/s͕s͕s/Ğ
s///ĚĞǀĞƌĆŽĐŽŶƚĂƌĐŽŵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĂůƵŶŽƐĞŵƐƵĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĐŽŵŽĚĞĞĨĞƟǀŽƚƌĂďĂůŚŽĞƐĐŽůĂƌ͘
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ΑϮǑͲKƐĚŝĂƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞZĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽƋƵĞĐŽŶƚĂƌĞŵĐŽŵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞĨĞƟǀĂĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞWůĂŶŽĚĞƟǀŝĚĂĚĞƐ
Programadas, devidamente homologado pela Supervisão de Ensino, serão computados
ĐŽŵŽĚĞĞĨĞƟǀŽƚƌĂďĂůŚŽĞƐĐŽůĂƌ͕
§ 3º - Para os dias previstos nos incisos II, III, IV, V e VI serão fornecidas
ŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͘
§ 4º - Os docentes que completarem 1 (um) ano de exercício após o mês
de janeiro, usufruirão férias no período de 12 de junho a 11 de julho de 2014, observaĚĂĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͘
ƌƟŐŽϳǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕Įcando revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 44, de
7.7.2011.
____
NOTAS:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23 na Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 39.931/95 à pág. 69 do vol. XXXIX;
Decreto nº 56.052/10 à pág. 66 do vol. LXX;
Resolução SE nº 44/11 à pág. 253 do vol. LXXII.

Z^K>hK^EǑϳϵ͕ϭϭDZKϮϬϭϯ
ůƚĞƌĂĂƌĞĚĂĕĆŽĚŽĂƌƟŐŽϭǑĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϮϬ͕ĚĞϵĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϯ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞ
ƐŽďƌĞĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽ'ƌƵƉŽĚĞdƌĂďĂůŚŽĚĞDĂƚĞƌŝĂůǆĐĞĚĞŶƚĞĞĚĄ
ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O CHEFE DE GABINETE, respondendo pelo expediente da Secretaria da
Educação, resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲKĂƌƟŐŽϭǑĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϮϬ͕ĚĞϵĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϯ͕ƉĂƐƐĂ
a vigorar com a seguinte redação:
͞ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂŵĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐƉĂƌĂ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐŶŽƌŵĂŝƐ
de seus cargos e funções, comporem o Grupo de Trabalho de Material Excedente –GTMEX, criado pelo Decreto de 23 de julho de 1971, os seguintes funcionários e servidores:
I – do Centro de Patrimônio – CEPAT, do Departamento de Administração
– DA:
Francisco Ozeni Mesquita Júnior, RG 27.467.562-6, a quem caberá a coordenação do grupo
Rosangela Pinto Camillo, RG 8.940.381
Rodrigo Tiago Toledo, RG 25.348.595-2
Norma Benedita do Nascimento, RG 14.672.128-7
II – da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE, resƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵŽƟƚƵůĂƌĞƐƵƉůĞŶƚĞ͗
Luci Mara Barbosa Lima de Oliveira, RG 16.991.637-6
Áureo Henrique da Rocha, RG 12.237.497-6
III – da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação EduĐĂĐŝŽŶĂůʹ/D͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƟƚƵůĂƌĞƐƵƉůĞŶƚĞ͗
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Silvio Luiz Ventavele da Silva, RG 44.018.574-9
Francisco Heleno Neves de Carvalho, RG 38.755.247-9
/sʹĚĂŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌŝĂĚĞ'ĞƐƚĆŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂʹ'͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƟƚƵůĂƌĞƐƵƉůĞŶƚĞ͗
Roberto Monge Liberato, RG 32.635.397-5
ŝĚġDĂŐĂůŚĆĞƐĞŶĨĂƫ͕Z'ϯ͘ϲϰϯ͘Ϯϰϴ͟(NR)
ƌƟŐŽϮǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto de 23/7/71 à pág. 1.402 do vol. 4;
Resolução SE nº 20/13 à pág. 116 do vol. LXXV.

Z^K>hK^EǑϴϬ͕ϭϭDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞĞƐĐŽůĂƐĞĐůĂƐƐĞƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐ͕ŽďũĞƚŽĚĂWĂƌĐĞƌŝĂ
ĚƵĐĂĐŝŽŶĂůƐƚĂĚŽͬDƵŶŝĐşƉŝŽ͕ŶŽϭǑƐĞŵĞƐƚƌĞͬϮϬϭϯ
O CHEFE DE GABINETE, respondendo pelo expediente da Secretaria da
Educação, com fundamento no Decreto nº 41.054, de 29.7.96, alterado pelo Decreto nº
ϰϱ͘ϳϳϳ͕ĚĞϮϲ͘ϰ͘Ϭϭ͕ĞƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϲǑĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϰϬ͘ϲϳϯ͕ĚĞ
16.2.96, alterado pelo Decreto nº 40.889 de 10.6.96, no Decreto nº 43.072, de 4.5.98,
e no Decreto nº 51.673, de 19.3.07,
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂŵƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚĂƐƉĂƌĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽDƵŶŝĐŝƉĂů͕ĞŵĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĂŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĕĆŽĚĞWĂƌĐĞƌŝĂĚƵĐĂĐŝŽŶĂůƐƚĂĚŽͬDƵŶŝĐşpio para o Atendimento do Ensino Fundamental, as escolas e classes estaduais constantes do Anexo que integra a presente resolução.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂƐĞŵƐĠƌŝĞƐ͕ĐŽŵĂƚƌĂŶƐferência Total (T) ou Parcial (P) das classes, conforme sua absorção pelos Municípios.
ƌƟŐŽϮǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂƐũĄƉƵďůŝĐĂĚĂƐZĞsoluções SE nºs 140/1997, 123/1998, 88/2002, 156/2002, 55/2003, 85/2003, 22/2004,
82/2005, 61/2006, 10/2007, 64/2007, 52/2008, 62/2009, 52/2010, 33/2011 e 65/2012.
ƌƟŐŽϯǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƌĞƚƌŽagindo seus efeitos à data de assinatura de cada Termo de Convênio e/ou Aditamento.
____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 40.673/96 à pág. 47 do vol. XLI;
Decreto nº 41.054/96 à pág. 56 do vol. XLII;
Decreto nº 43.072/98 à pág. 111 do vol. XLV;
Decreto nº 45.777/01 à pág. 75 do LI;
Decreto nº 51.673/07 à pág. 232 do vol. LXIII;
Resolução SE nº 140/97 à pág. 113 do vol. XLV;
Resolução SE nº 123/98 à pág. 123/98 do vol. XLVI;
Resolução SE nº 88/02 à pág. 129 do vol. LIII
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Resolução SE nº 156/02 à pág. 118 do vol. LIV;
Resolução SE nº 55/03 à pág. 146 do vol. LV;
Resolução SE nº 85/03 à pág. 312 do vol. LVII;
Resolução SE nº 22/04 à pág. 109 do vol. LVII;
Resolução SE nº 82/05 à pág. 132 do vol. LX;
Resolução SE nº 61/06 à pág. 91 do vol. LXII;
Resolução SE nº 10/07 à pág. 277 do vol. LXIII;
Resolução SE nº 64/07 à pág. 166 do vol. LXIV;
Resolução SE nº 52/08 à pág. 193 do vol. LXV;
Resolução SE nº 62/09 à pág. 191 do vol. LXVIII;
Resolução SE nº 33/11 à pág. 120 do vol. LXXI;
Resolução SE nº 65/12 à pág. 222 do vol. LXXIII.

ANEXO
ƐĐŽůĂƐƐƚĂĚƵĂŝƐdƌĂŶƐĨĞƌŝĚĂƐƉĂƌĂĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕƁĞƐDƵŶŝĐŝƉĂŝƐ
DƵŶŝĐşƉŝŽ

ŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ

ſĚŝŐŽƐĐŽůĂ

ƐĐŽůĂͬ^ĠƌŝĞƐͬdŽƚĂůͲdͬWĂƌĐŝĂůͲW

1.

MOGI DAS CRUZES

MOGI DAS CRUZES

917114

HELIANA MAFRA M DE CASTRO PROFA – SERIES/ANOS INICIAIS EF (T)

2.

SÃO SIMÃO

RIBEIRÃO PRETO

918179

ATTILIO BURIN PROF – SERIES/ANOS INICIAIS
EF (T)

Z^K>hK^EǑϴϭ͕ϭϯDZKϮϬϭϯ
ůƚĞƌĂĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϵϴ͕ĚĞϭϴĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϮ͕
ƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŽ'ƌƵƉŽĚĞdƌĂďĂůŚŽĚĞDĂƚĞƌŝĂůǆĐĞĚĞŶƚĞʹ'dDy͕ĞĚĄ
ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O CHEFE DE GABINETE, respondendo pelo expediente da Secretaria da
Educação, à vista do que lhe representou o Centro de Patrimônio - CEPAT, do DepartaŵĞŶƚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽͲ͕ƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂĂŚĞĮĂĚĞ'ĂďŝŶĞƚĞĚĂWĂƐƚĂ͘
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲKƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĂĚŝĂŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϵϴ͕
de 18 de dezembro de 2012, passam a ter a seguinte redação:
/ʹŽΑϮǑĚŽĂƌƟŐŽϭǑ͗
͞ΑϮǑͲĮŶĂůŝĚĂĚĞĚŽ'dDyĠĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƐďĞŶƐŵſǀĞŝƐƋƵĞŝŶƚĞgram o patrimônio da Secretaria da Educação, colocados em disponibilidade por autoƌŝĚĂĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞďĂŝǆĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ĚĞĐŝĚŝŶĚŽĚŝƐĐƌŝĐŝŽŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐŽďƌĞƐƵĂƵƟůŝĚĂĚĞĞ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ƐĞƵƌĞĂƉƌŽǀĞŝƚĂŵĞŶƚŽĞŵŽƵƚƌĂƵŶŝĚĂĚĞĚĂWĂƐƚĂ͕
ďĞŵĐŽŵŽĚŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐĞͬŽƵĚĞĂƉŽŝŽĚŽƐſƌŐĆŽƐĐĞŶƚƌĂŝƐ͕ƌĞŐŝŽŶĂŝƐĞůŽĐĂŝƐ͕
observadas as normas que disciplinam o desfazimento de bens.” ; (NR)
//ʹŽĂƌƟŐŽϰǑ͗
͞ƌƟŐŽϰǑͲƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚŽ'dDyƐĞƌĆŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂĚĂƐĐŽŵƌŝŐŽƌŽsa observância das normas estabelecidas pelo Centro de Material Excedente – CMEX,
do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP, da Casa Civil, sem
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prejuízo de outras determinações supervenientes, visando ao melhor gerenciamento e
ăĚĞƐƟŶĂĕĆŽĮŶĂůĚŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĞǆĐĞĚĞŶƚĞƐŽƵŝŶƐĞƌǀşǀĞŝƐĞ͕ƚƌĂƚĂŶĚŽͲƐĞĚŽWƌŽŐƌĂŵĂ
EĂĐŝŽŶĂůĚŽ>ŝǀƌŽŝĚĄƟĐŽͲWE>͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĂƐŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐďĂŝǆĂĚĂƐƉĞůŽ&ƵŶĚŽEĂĐŝŽnal de Desenvolvimento da Educação – FNDE, do Ministério da Educação – MEC.” ; (NR)
///ʹŽĐaputĞŽŝŶĐŝƐŽ//ĚŽĂƌƟŐŽϱǑ͗
͞ƌƟŐŽϱǑͲƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐŶŽƐƉĂƌĄŐƌĂĨŽƐϮǑĞϯǑĚŽĂƌƟŐŽ
1º desta resolução, no âmbito das Diretorias de Ensino, contarão com o auxílio das
Equipes de Apoio de Materiais Excedentes – EAMEX, compostas cada uma delas por 4
(quatro) servidores, conforme segue:” (NR)
“II – 1 (um) do Núcleo de Administração, do Centro de Administração e
Finanças;”. (NR)
ƌƟŐŽϮǑͲ&ŝĐĂŵĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂĚŽƐăZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϵϴ͕ĚĞϭϴĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
ĚĞϮϬϭϮ͕ŽƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĂĚŝĂŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ŶĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ͗
/ʹĂŽĂƌƟŐŽϭǑ͕ŽΑϯǑ͗
“§ 3º - Os materiais excedentes das unidades escolares, tanto permanenƚĞĐŽŵŽĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͕ƋƵĞŶĆŽƉƵĚĞƌĞŵƐĞƌŵĂŝƐƵƟůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂŽĮŵƋƵĞƐĞĚĞƐƟŶĂŵ͕
deverão ser analisados pela Equipe de Apoio de Materiais Excedentes – EAMEX, conforme instruções baixadas pelo GTMEX.”; (NR)
//ʹĂŽĂƌƟŐŽϮǑ͕ŽŝŶĐŝƐŽ/s͗
“IV – 2 (dois) da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB,
ƐĞŶĚŽƵŵĚĞůĞƐƟƚƵůĂƌĞŽŽƵƚƌŽ͕ƐƵƉůĞŶƚĞ͖͘͟;EZͿ
///ʹĂŽĂƌƟŐŽϱǑ͕ŽŝŶĐŝƐŽ/s͗
“IV - 1 (um) do Núcleo Pedagógico; e” ; (NR)
ƌƟŐŽϯǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
____
NOTA:
A Resolução SE nº 98/12 encontra-se à pág. 153 do vol. LXXIV.

;ΎͿZ^K>hK^EǑϴϮ͕ϭϲDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐăƐƐƵďƐƟƚƵŝĕƁĞƐŶĂƐĐůĂƐƐĞƐĚĞ^ƵƉŽƌƚĞ
WĞĚĂŐſŐŝĐŽĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽ
O CHEFE DE GABINETE, respondendo pelo expediente da Secretaria da
ĚƵĐĂĕĆŽ͕ăǀŝƐƚĂĚĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂĚĞƋƵĂƌĞŶŽƌŵĂƟǌĂƌŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐ
ăƐƐƵďƐƟƚƵŝĕƁĞƐĚƵƌĂŶƚĞŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƐůĞŐĂŝƐĞƚĞŵƉŽƌĄƌŝŽƐĚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂƐĐůĂƐƐĞƐ
de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério, na conformidade das disposições do
Decreto nº 53.037, de 28 de maio de 2008, e alterações nos termos do Decreto nº 59.
447, de 19 de agosto de 2013,
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲƐƐƵďƐƟƚƵŝĕƁĞƐĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂƐĐůĂƐƐĞƐĚĞ^ƵƉŽƌƚĞWĞĚĂŐſŐŝĐŽ͕ĞŵƐĞƵƐŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƐůĞŐĂŝƐĞƚĞŵƉŽƌĄƌŝŽƐ͕ƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽĂƌƟŐŽϮϮĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞ* Com as alterações introduzidas pela Resolução SE nº 42/14.
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ŵĞŶƚĂƌŶǑϰϰϰͬϭϵϴϱ͕ƐĞƌĆŽĂƐƐƵŵŝĚĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞĂƚŽĚĞĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĚĞƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽĚŽ
mesmo Quadro, que atenda aos requisitos de habilitação estabelecidos no Anexo III da
Lei Complementar nº 836/1997, observados os termos da presente resolução.
§ 1º - As disposições desta resolução aplicam-se também ao exercício das
atribuições de cargo vago, bem como de função retribuída mediante pro labore, neste
ĐĂƐŽĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂĂĐůĂƐƐĞĚĞŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂ͕ĂƚĠĂĐƌŝĂĕĆŽŽƵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ
de cargo correspondente.
ΑϮǑͲ^ŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĄŚĂǀĞƌĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞǀĂŐĂĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĂŽƐĐĂƌŐŽƐĚĞ^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌĚĞŶƐŝŶŽ͕ƐĞŽŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽĚŽƐƵďƐƟƚƵşĚŽĨŽƌƉŽƌƉĞƌşŽĚŽŵĂŝŽƌ
ou igual a 60 (sessenta) dias.
§ 3º - Na composição do período de 60 (sessenta) dias de afastamento
ĚŽƐƵďƐƟƚƵşĚŽ͕ŶĆŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƐŽŵĂĚŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĚĞŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͕ŵĞƐŵŽ
ƋƵĞƐĞŵŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽ͕ŶĞŵĚĞŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞŵĞƐŵŽƚĞŽƌ͕ŵĂƐĚĞƉƌĂǌŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐ͕
em especial quando se tratar de licença-saúde, pela imprevisibilidade de sua concessão
e manutenção.
ƌƟŐŽϮǑͲEŽƐĐĂƌŐŽƐǀĂŐŽƐĚĞŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄŽĐŽƌƌĞƌƐĞƐƐĆŽ
de atribuição nos termos desta resolução.
§ 1º - Na inexistência de candidatos interessados em concorrer na sessão de atribuição de que trata o caputĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĂĚŝƌĞĕĆŽĚĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌƐĞƌĄ
ĂƐƐƵŵŝĚĂƉĞůŽsŝĐĞŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂĞƐĐĂůĂĚĞƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞŝƌĞƚŽƌĚĞ
Escola até que se apresente candidato para essa vaga.
ΑϮǑͲƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐĐĂƌŐŽƐĚĞŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂƐĞƌĄĂƐƐƵŵŝĚĂŽďƌŝgatoriamente pelo Vice-Diretor de Escola, independentemente do período do impedimento legal.
ΑϯǑͲǆĐĞƉĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟƌĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĚŽƚƌĂďĂůŚŽƉĞĚĂgógico da escola, no caso de que trata o parágrafo anterior, em que o Vice Diretor de
Escola encontrar-se em períodos intermitentes de licenças e/ou afastamentos, a vaga
ĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂƉŽĚĞƌĄƐĞƌŽĨĞƌĞĐŝĚĂĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽŶŽƐ
termos dessa resolução, a critério do Dirigente Regional de Ensino.
§ 4º - Nas escolas que comportam mais de 1 (um) Vice-Diretor, na aplicação do disposto no parágrafo anterior, deverá ser observada a ordem da escala de
ƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂĚĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͘
§ 5º - Nas unidades escolares que não comportam o posto de trabalho
de Vice-Diretor de Escola, a direção da unidade escolar será assumida por docente
ƟƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽĞĨĞƟǀŽ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞŚĂďŝůŝƚĂĚŽĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂĞƐĐĂůĂĚĞƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ
do Diretor de Escola.
ΑϲǑͲĂďĞƌĄƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĂŽsŝĐĞͲŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂ͕ƋƵĂŶĚŽŽĐŽƌƌĞƌĂƐ
ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶŽƐ ΑΑ ϭǑ Ğ ϮǑ ĚĞƐƚĞ ĂƌƟŐŽ ŽƵ ŶŽƐ ƐĞƵƐ ƉƌſƉƌŝŽƐ ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƐ
ůĞŐĂŝƐ͕ ƐĞŶĚŽ ĚĞƐŝŐŶĂĚŽ ŽƵƚƌŽ ĚŽĐĞŶƚĞ͕ ĐŽŵŽ sŝĐĞͲŝƌĞƚŽƌ ƐƵďƐƟƚƵƚŽ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ ĂƐ
disposições do Decreto nº 43.409/1998, alterado pelo Decreto nº 57.670/2011, e desĚĞƋƵĞŽƉĞƌşŽĚŽĚĂƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽƐĞũĂŝŐƵĂůŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϬĚŝĂƐ͘
ΑϳǑͲŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽƉƵďůŝĐĂƌĄ͕ĞŵŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕ĂĞƐĐĂůĂĚĞƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂĚĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĚĞƐƵĂũƵƌŝƐĚŝĕĆŽ͕ƋƵĞ
permanecerá válida salvo alteração.
ƌƟŐŽϯǑͲWĂƌĂĐŽŶĐŽƌƌĞƌĂĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚĞǀĂŐĂƐ͕ĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽŽƵĞŵ
cargo vago/função em pro labore, das classes de Suporte Pedagógico, nos termos desƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞŝŶƐĐƌĞǀĞƌŶĂƐ

347

Diretorias de Ensino, durante o período referente aos 10 primeiros dias úteis do mês
de agosto de cada ano.
§ 1º - No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os documentos
de habilitação estabelecidos no Anexo III da Lei Complementar nº 836/1997, junto ao
Anexo I e/ou ao Anexo II, que integra(m) esta resolução, devidamente preenchido(s) e
assinado(s) por seu superior imediato.
ΑϮǑͲŝŶƐĐƌŝĕĆŽĐŽŶĐƌĞƟǌĂĚĂƚĞƌĄǀĂůŝĚĂĚĞĂƚĠŽŝŶşĐŝŽĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞ
inscrições do ano subsequente.
§ 3º - A Diretoria de Ensino poderá abrir novo período de inscrição, referente aos 10 primeiros dias úteis de março de cada ano, comprovada a inexistência de
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ͘
§ 4º - A Diretoria de Ensino, que abrir novo período de inscrição, conforŵĞŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĚĞǀĞƌĄĞĨĞƚƵĂƌŶŽǀĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐ͕
ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϰǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͘
ƌƟŐŽϰǑͲƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞĐŽŵƉƌŽǀĂŵŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ĚŽƐ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶĐƌĞƟǌĂĕĆŽ ĚĂ ŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͕ Ă ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ
ĚĂƌͲƐĞͲĄƉŽƌƐŝƚƵĂĕĆŽĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ơƚƵůŽƐĞƚĞŵƉŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽ͕ŶĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ͗
/ͲůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽƉĂƌĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽŶĂĐůĂƐƐĞĚĞŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂ͗
a) Quanto à situação funcional:
Ă͘ϭͿ&ĂŝǆĂ/ͲƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽĚĞŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂ͖
Ă͘ϮͿ&ĂŝǆĂ//ͲĚŽĐĞŶƚĞƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽ͕ƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐĚĞĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞ
ĂƉƌŽǀĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƵƌƐŽƉƷďůŝĐŽĚĞƉƌŽǀĂƐĞơƚƵůŽƐ͕ƉƌŽŵŽǀŝĚŽƉĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵcação do Estado de São Paulo, para preenchimento de cargos de Diretor de Escola,
dentro do prazo de validade do concurso;
Ă͘ϯͿ&ĂŝǆĂ///ͲĚĞŵĂŝƐĚŽĐĞŶƚĞƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽ͘
ďͿYƵĂŶƚŽĂŽƐơƚƵůŽƐ͗
ď͘ϭͿ ϱ ƉŽŶƚŽƐ ƉŽƌ ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ ĚĞ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ Ğŵ ĐŽŶĐƵƌƐŽ ƉƷďůŝĐŽ͕ ƉƌŽmovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, para preenchimento de
ĐĂƌŐŽƐĚĞŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂ͕ĞǆĐůƵşĚŽƐ͕ŶĂ&ĂŝǆĂ/͕ŽĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚŽĐĂƌŐŽĚĞƋƵĞĠƟƚƵůĂƌ
Ğ͕ŶĂ&ĂŝǆĂ//͕ŽƌĞůĂƟǀŽăƉƌſƉƌŝĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŶĞƐƚĂĨĂŝǆĂ͖
ď͘ϮͿ ϯ ƉŽŶƚŽƐ ƉŽƌ ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ ĚĞ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ Ğŵ ĐŽŶĐƵƌƐŽ ƉƷďůŝĐŽ͕ ƉƌŽmovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, para preenchimento de
cargos de Supervisor de Ensino.
c) Quanto ao tempo de serviço como Diretor de Escola: 0,004 por dia,
até 20 pontos.
//ͲůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽƉĂƌĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽŶĂĐůĂƐƐĞĚĞ^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌĚĞŶƐŝŶŽ͗
a) Quanto à situação funcional:
Ă͘ϭͿ&ĂŝǆĂ/ͲƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽĚĞ^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌĚĞŶƐŝŶŽ͖
Ă͘ϮͿ&ĂŝǆĂ//ͲƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽĚĞŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂʹĐŽŵĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞ
aprovação em concurso público, promovido pela Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo, para preenchimento de cargos de Supervisor de Ensino, dentro do prazo de
validade do concurso;
Ă͘ϯͿ&ĂŝǆĂ///ͲĚŽĐĞŶƚĞƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽͲĐŽŵĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽ
em concurso público, promovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo,
para preenchimento de cargos de Supervisor de Ensino, dentro do prazo de validade
do concurso;
Ă͘ϰͿ&ĂŝǆĂ/sͲĚĞŵĂŝƐŝƌĞƚŽƌĞƐĚĞƐĐŽůĂƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽ͖
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Ă͘ϱͿ&ĂŝǆĂsʹĚĞŵĂŝƐĚŽĐĞŶƚĞƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽ͘
ďͿYƵĂŶƚŽĂŽƐơƚƵůŽƐ͗
ď͘ϭͿ ϯ ƉŽŶƚŽƐ ƉŽƌ ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ ĚĞ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ Ğŵ ĐŽŶĐƵƌƐŽ ƉƷďůŝĐŽ͕ ƉƌŽmovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, para preenchimento de
ĐĂƌŐŽƐĚĞŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂ͕ĞǆĐůƵşĚŽ͕ŶĂƐ&ĂŝǆĂƐ//Ğ/s͕ŽĐĞƌƟĮĐĂĚŽƌĞůĂƟǀŽĂŽĐĂƌŐŽ
ĚĞƋƵĞĠƟƚƵůĂƌ͖
ď͘ϮͿϱƉŽŶƚŽƐƉŽƌĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƵƌƐŽƉƷďůŝĐŽƉƌŽŵŽvido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, para preenchimento de carŐŽƐĚĞ^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌĚĞŶƐŝŶŽ͕ĞǆĐůƵşĚŽƐ͕ŶĂ&ĂŝǆĂ/͕ŽĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚŽĐĂƌŐŽĚĞƋƵĞĠƟƚƵůĂƌ
Ğ͕ŶĂƐ&ĂŝǆĂƐ//Ğ///͕ŽƌĞůĂƟǀŽăƉƌſƉƌŝĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŶĞƐƚĂƐĨĂŝǆĂƐ͘
c) Quanto ao tempo de serviço como Supervisor de Ensino: 0,004 por
dia, até 20 pontos.
ΑϭǑͲKƚĞŵƉŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽĂƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƉĂƌĂĮŶƐĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ĚĞ
ƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĠĂƉĞŶĂƐŽĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉƌĞƐƚĂĚŽŶŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽ
desta Secretaria da Educação.
§ 2º - O tempo de serviço trabalhado como Delegado de Ensino/Dirigente Regional de Ensino será considerado como tempo de cargo, com relação ao próprio
cargo do candidato inscrito e, também, como tempo de serviço de Supervisor de Ensino
ĞŵƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽ͕ŶŽĐƀŵƉƵƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĂĂůşŶĞĂ͞Đ͟ĚŽŝŶĐŝƐŽ//ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͘
ΑϯǑͲYƵĂŶĚŽŽĐŽƌƌĞƌĞŵƉĂƚĞŶĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌ
das classes, o desempate dar-se-á pelo maior tempo de serviço no magistério público
estadual.
ΑϰǑͲWĂƌĂĮŶƐĚĂĐŽŶƚĂŐĞŵĚĞƚĞŵƉŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌƵƟůŝǌĂĚŽƐŽƐŵĞƐŵŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞĚĞĚƵĕƁĞƐƋƵĞƐĞĂƉůŝĐĂŵăĐŽŶĐĞƐsão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).
“§ 5º - A data-limite da contagem de tempo, de que trata o § 4º deste
ĂƌƟŐŽ͕ƐĞƌĄƐĞŵƉƌĞŽĚŝĂϯϬĚĞũƵŶŚŽŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͘͟
(NR)
ΑϲǑͲƉſƐϯ;ƚƌġƐͿĚŝĂƐƷƚĞŝƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞŝŶƐĐƌŝĕƁĞƐ͕ĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐĚĞǀĞƌĄƐĞƌĚŝǀƵůŐĂĚĂƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞ
ŶƐŝŶŽ͕ĂĮǆĂŶĚŽͲƐĞĂƌĞůĂĕĆŽĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͕ĐŽŵĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐƉŽŶƚƵĂĕƁĞƐ͕ĞŵůŽĐĂů
visível e de livre acesso.
§ 7º - Caberá recurso do candidato ao Dirigente Regional de Ensino, a ser
ŝŶƚĞƌƉŽƐƚŽŶŽƉƌĂǌŽĚĞϮ;ĚŽŝƐͿĚŝĂƐƷƚĞŝƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĚĂƚĂĚĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂção, tendo a autoridade recorrida igual prazo para decisão.
ΑϴǑͲŶĐĞƌƌĂĚŽƐŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͕ĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĞĚĂĚĞĐŝƐĆŽ
ĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ŽĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽŶĆŽƐĞƌĄĮǆĂĚŽƉĞůĂŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌŝĂĚĞ'ĞƐƚĆŽĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͕ĐĂďĞŶĚŽĂĐĂĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĮǆĂƌĞĚŝǀƵůŐĂƌ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƉƵďůŝĐĂĕĆŽŶŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕ĂĚĂƚĂƉĂƌĂĂƉƌŝŵĞŝƌĂƐĞƐƐĆŽĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ
de vagas.
ƌƟŐŽϱǑͲŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĚĞǀĞƌĄ͗
/ͲĐŝĞŶƟĮĐĂƌŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐĚĂƐƉŽƐƐşǀĞŝƐĨŽƌŵĂƐĚĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂƐƐĞƐƐƁĞƐ
ĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞǀĂŐĂƐ͕ĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽŽƵĞŵĐĂƌŐŽǀĂŐŽͬĨƵŶĕĆŽĞŵpro labore, que
ǀŝƌĄĂƌĞĂůŝǌĂƌ͕ĞŶƚƌĞĂƐƋƵĂŝƐƐĞŝŶĐůƵŝĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽƉŽƌƉƵďůŝĐĂĕĆŽŶŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽ
Estado e em site próprio (Internet e Intranet);
//ʹĐŽŵƵŶŝĐĂƌĂŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĞĚŽƐĞƵƐŝƚĞ͕ĐŽŵ
no mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência, a data e o horário da sessão que será
realizada, bem como o número de vagas a serem atribuídas;
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III - realizar a sessão de atribuição das vagas divulgadas, conforme inciso
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞŶĂƉƌŝŵĞŝƌĂŚŽƌĂĚŽĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ͕ĂĮŵĚĞŐĂƌĂŶƟƌĂŝŵĞdiata assunção de exercício, viabilizando as designações dos candidatos contemplados
ĂƉĂƌƟƌĚĂŵĞƐŵĂĚĂƚĂ͖
IV – assegurar a realização da sessão de atribuição no horário divulŐĂĚŽ͕ ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽ ƋƵĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĞǀĞŶƚƵĂů ĂƚƌĂƐŽ ŶŽ ŝŶşĐŝŽ ĚĂ ƐĞƐƐĆŽ ŶĆŽ ďĞŶĞĮĐŝĂƌĄ
candidato(s) retardatário(s).
Parágrafo único - O inscrito nos termos desta resolução deverá apresenƚĂƌ͕ĞŵĐĂĚĂƐĞƐƐĆŽĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƋƵĂůƉĂƌƟĐŝƉĞ͕ƚĞƌŵŽĚĞĂŶƵġŶĐŝĂĞǆƉĞĚŝĚŽƉĞůŽ
superior imediato, com data atualizada correspondente ao edital de oferecimento de
vagas, cuja validade abrangerá apenas o período de vigência da designação, bem como
ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞŚŽƌĄƌŝŽƉĂƌĂĮŶƐĚĞĂĐƵŵƵůĂĕĆŽ͕ƋƵĂŶĚŽĨŽƌŽĐĂƐŽ͕Ğ͕ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚŽ
grau de parentesco, nos termos da Súmula Vinculante 13.
ƌƟŐŽϲǑͲ&ŝĐĂŵĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞǀĞĚĂĚĂƐĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞǀĂŐĂĞƐƵĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽ͗
I - ao Diretor de Escola, em unidade escolar que seja do mesmo municíƉŝŽĞĚĂŵĞƐŵĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĚĞƐĞƵſƌŐĆŽĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ĞǆĐĞƚƵĂĚĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐ
localizadas em Distrito;
II - por procuração de qualquer espécie.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹ^ŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĄƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞǀĂŐĂĞƐƵĂ
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽƋƵĞ͕ŶĂĚĂƚĂĚĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞŵĞǆĞƌĐşcio de seu cargo.
ƌƟŐŽ ϳǑ Ͳ Ž ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ Ğŵ ƌĞŐŝŵĞ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĕĆŽ
remunerada de cargos ou de cargo/função, deverá ser observado que:
I - no caso de acumulação de dois cargos docentes, sendo designado por
um deles, o candidato deverá permanecer no exercício do outro cargo;
II - na hipótese de acumular um cargo docente e outro de suporte pedagógico, o candidato será designado pelo cargo de suporte pedagógico, devendo permanecer no exercício do cargo docente;
III – a acumulação de cargo/função docente com as atribuições da desigŶĂĕĆŽĞŵĐůĂƐƐĞĚĞƐƵƉŽƌƚĞƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĄŽĐŽƌƌĞƌƐĞĨŽƌĞŵĚŝƐƟŶƚŽƐŽƐ
ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐůŽĐĂŝƐ;ƵŶŝĚĂĚĞƐͬſƌŐĆŽƐͿĚĞĂƚƵĂĕĆŽĨƵŶĐŝŽŶĂů͖
/sʹŽƐŽŵĂƚſƌŝŽĚĂƐĐĂƌŐĂƐŚŽƌĄƌŝĂƐƌĞůĂƟǀĂƐĂŽĐĂƌŐŽͬĨƵŶĕĆŽĚŽĐĞŶƚĞĞ
ao exercício da designação, quando ambos forem no âmbito desta Secretaria de Estado
da Educação, não poderá exceder o limite de 65 (sessenta e cinco) horas semanais.
Parágrafo único - Para qualquer situação de acumulação, de que trata
ĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĚĞǀĞƌĄŚĂǀĞƌƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞŶŽǀŽĂƚŽĚĞĐŝƐſƌŝŽ͕ƋƵĞƉŽĚĞƌĄŽĐŽƌƌĞƌĂƉſƐŽ
início de exercício da designação.
ƌƟŐŽϴǑͲYƵĂŶĚŽŽĐŽƌƌĞƌŝŶŐƌĞƐƐŽŽƵƌĞŵŽĕĆŽĚĞ^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌĚĞŶƐŝŶŽ͕
ĚĞǀĞƌĄƐĞƌŽďƐĞƌǀĂĚĂĂŽƌĚĞŵŝŶǀĞƌƐĂăĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐ͕ĂĮŵĚĞƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĂĐĞƐƐĂĕĆŽĚĂƐĚĞƐŝŐŶĂĕƁĞƐĞŵĐĂƌŐŽǀĂŐŽ͕ĞŵŶƷŵĞƌŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂǀŝĂďŝůŝǌĂƌ
o exercício aos ingressantes ou aos removidos.
Parágrafo único - O servidor, cuja designação em cargo vago tenha sido
cessada no evento, poderá pleitear nova designação em vaga que decorrerá da cessaĕĆŽ͕ƉĞůĂŽƌĚĞŵŝŶǀĞƌƐĂăĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞ͗

350

ϭʹŽƐĞƌǀŝĚŽƌƚĞŶŚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽƐƵƉĞƌŝŽƌăĚŽƐƵďƐƟƚƵƚŽĐƵũĂĚĞƐŝŐŶĂção será cessada;
ϮͲŽƐĂůĚŽĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƐƐĂƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽƐĞũĂŝŐƵĂůŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌĂϲϬ;ƐĞƐsenta) dias;
3 – a nova designação se efetue no prazo máximo de até 3 (três) dias
úteis, contados da data de cessação da designação em cargo vago, não podendo, neste
ŵŽŵĞŶƚŽ͕ŽƐĞƌǀŝĚŽƌƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞŵƋƵĂůƋƵĞƌƟƉŽĚĞůŝĐĞŶĕĂ͕ĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽ͕ŽƵĨĠƌŝĂƐ͘
ƌƟŐŽϵǑͲKŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽ͕ƋƵĂŶĚŽĞǆĞƌĐĞƌƐƵďƐƟtuição ou responder pelas atribuições de cargo vago ou de função retribuída mediante
pro labore͕ĞŵƵŶŝĚĂĚĞĚŝǀĞƌƐĂăĚĞƐƵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ŶĆŽĨĂƌĄũƵƐăƉĞƌĐĞƉĕĆŽĚĞĂũƵĚĂ
ĚĞĐƵƐƚŽ͕ĚŝĄƌŝĂƐŽƵƚƌąŶƐŝƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉƁĞŽĂƌƟŐŽϭϭĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϮϰ͘ϵϰϴͬϭϵϴϲ͘
ƌƟŐŽϭϬͲĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŵŽƟǀŽ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌ
ĨĞŝƚĂĚĞƉƌſƉƌŝŽƉƵŶŚŽƉĞůŽĚĞƐŝŐŶĂĚŽ͕ĮĐĂŶĚŽŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽŝŵƉĞĚŝĚŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĞ
nova atribuição, na mesma Diretoria de Ensino, na vigência de sua inscrição.
ƌƟŐŽ ϭϭ Ͳ ŽŵƉĞƚĞ ĂŽ ŝƌŝŐĞŶƚĞ ZĞŐŝŽŶĂů ĚĞ ŶƐŝŶŽ Ă ĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽ ĚŽ
integrante do Quadro do Magistério, bem como a sua cessação, em especial quando o
mesmo não corresponder às atribuições do cargo ou descumprir normas legais.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲĐĞƐƐĂĕĆŽŶĂƐŝƚƵĂĕĆŽĞƐƉĞĐŝĂůĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞĂƌƟŐŽ
ĚĞǀĞƌĄƐĞƌƉƌĞĐĞĚŝĚĂĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽĚŽŝƌŝŐĞŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĚĞŶƐŝŶŽĐŽŵũƵƐƟĮĐĂƟǀĂƋƵĞ
ĐŽŵƉƌŽǀĞŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŝŶĐŽŵƉĂơǀĞůĐŽŵĂĨƵŶĕĆŽ͕ĂƐƐĞŐƵƌĂĚĂĂŽĚĞƐŝŐŶĂĚŽĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞĚĞĚĞĨĞƐĂ͕ĮĐĂŶĚŽŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽŝŵƉĞĚŝĚŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĞŶŽǀĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ŶŽƐ
termos desta resolução, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da vigência da cessação.
ƌƟŐŽϭϮʹ^ĞŵƉƌĞƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌĂƉĂƐƐĂŐĞŵĚĞƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽƉĂƌĂǀĂĐąŶcia a designação deverá ser cessada de imediato, sendo a vaga correspondente coloĐĂĚĂĞŵĞĚŝƚĂůƉĂƌĂŶŽǀĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ŶĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϱº desta
resolução.
§ 1º – O disposto no caputĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽŶĆŽƐĞĂƉůŝĐĂĂƐĚĞƐŝŐŶĂĕƁĞƐĞŵ
ƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĂŝƌĞƚŽƌĞƐĚĞƐĐŽůĂƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĞŵĂĨĂƐƚĂĚŽƐũƵŶƚŽĂŽƐĐŽŶǀġŶŝŽƐĚĞ
ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĞŶƐŝŶŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽƉĞůŽsŝĐĞͲŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂ͕ĐƵũŽƐ
ƐƵďƐƟƚƵƚŽƐƉŽĚĞƌĆŽƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ͘
ΑϮǑʹWŽĚĞƌĄƐĞƌŵĂŶƟĚĂĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽƋƵĂŶĚŽŽƐƵďƐƟƚƵşĚŽƟǀĞƌŵƵĚĂĚŽŽŵŽƟǀŽĚĂƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽŽƵƐĞƵƉƌĂǌŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĆŽŚĂũĂŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽĞŶƚƌĞƐĞƵƐ
afastamentos, e, desde que o prazo seja igual ou superior a 15 (quinze) dias.
§ 3º - Quando ocorrer remoção de Supervisor de Ensino e de Diretor de
ƐĐŽůĂĞŵƋƵĞŽƌĞŵŽǀŝĚŽĂƐƐƵŵŝƌŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƉŽƌŽİĐŝŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌŵĂŶƟĚĂĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĚŽƐƵďƐƟƚƵƚŽ͘
ƌƟŐŽϭϯͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕Įcando revogadas as disposições em contrário e, em especial, a Resolução SE nº 88, de
29 de dezembro de 2011.
______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 836/97 à pág. 381 do vol. LXI;
Decreto nº 43.409/98 à pág. 56 do vol. XLVI;
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Decreto nº 53.037/08 à pág. 154 do vol. LXV;
Decreto nº 57.670/11 à pág. 249 do vol. LXXII;
Decreto nº 59.447/13 à pág.75 deste volume;
Resolução SE nº 88/11 à pág. 406 do vol. LXXII.
O § 5º do art. 4º está com a redação dada pela Res. SE nº 42/14.

ANEXO I
Inscrição para a classe de Diretor de Escola
Nome:_______________________________________
RG _________________ DI: ___
Cargo:_______________________________________
RS:____________________________ PV:_____
MƌŐĆŽĚĞůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͗
EE ________________________________________
Diretoria de Ensino - Região____________________
Acumula cargos? ____ (S/N)
Outro cargo/função:__________________________
Órgão de vinculação do outro cargo/função:_____________
(SEE /Estadual/Municipal/Federal)
Classe: DIRETOR DE ESCOLA FAIXA:_____________
dşƚƵůŽƐ͗ĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƵƌƐŽƉƷďůŝĐŽĚĂ^WŽŶƚŽƐ͗
ŝƌĞƚŽƌĚĞƐĐŽůĂ;ĞǆĐĞƚŽŽĚŽĐĂƌŐŽĞŽƌĞůĂƟǀŽă&ĂŝǆĂ//Ϳ͗ϱ͕ϬƉƚƐ͘;Ϳ
Supervisor de Ensino: 3,0 pts. (B)
Tempo de Serviço em direção de escola (dias): Pontos:
Total de Pontos:
DESEMPATE: Tempo de serviço no Magistério Público Estadual
(dias):
___/____/______ _____________________________
(data) (carimbo e assinatura do superior imediato)
___________________________________________
ANEXO II
Inscrição para a classe de Supervisor de Ensino
Nome:_______________________________________
RG ____________________ DI: ___
Cargo:_______________________________________
RS:____________________________ PV:_____
MƌŐĆŽĚĞůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͗
Diretoria de Ensino - Região _______________________
Acumula cargos? ____ (S/N)
Outro cargo/função:________________________________
Órgão de vinculação do outro cargo/função:__________
(SEE /Estadual/Municipal/Federal)
Classe: SUPERVISOR DE ENSINO FAIXA:_____________
dşƚƵůŽƐ͗ĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƵƌƐŽƉƷďůŝĐŽĚĂ^WŽŶƚŽƐ͗
Diretor de Escola (exceto o do cargo, nas Faixa II e IV): 3,0 pts. (A)
Supervisor de Ensino (exceto o do cargo e o das Faixas II e III):5,0 pts. (B)
Tempo de Serviço na Supervisão (dias): Pontos:
Total de Pontos:
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DESEMPATE: Tempo de serviço no Magistério Público Estadual (dias):
___/____/______ _____________________________
(data) (carimbo e assinatura do superior imediato)

Z^K>hK^EǑϴϯ͕ϭϳDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĚĞƐĨĂǌŝŵĞŶƚŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐĞͬŽƵĚĞĂƉŽŝŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ
ŝƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞŝƐ͕ĚĞƐĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐŽƵŝŶƐĞƌǀşǀĞŝƐ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ
ĚƵĐĂĕĆŽĞĚĄŽƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB e com fundamento no disposto nos
ĂƌƟŐŽƐϮǑĞϭϴĚĂ>ĞŝĨĞĚĞƌĂůŶǑϭϬ͘ϳϱϯ͕ĚĞϯϬĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϬϯ͕ŶŽĂƌƟŐŽϳǑĚŽĞcreto federal nº 7.084, de 27 de janeiro de 2010, na Resolução FNDE/CD nº 30, de 4 de
ĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϬϲ͕ŶŽĂƌƟŐŽϵǑĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ&EͬŶǑϰϮ͕ĚĞϮϴĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϮ͕ŶĂ
Lei estadual nº 7.396, de 8 de julho de 1991, na Lei estadual nº 14.470, de 22 de junho
de 2011, bem como nas determinações do Decreto estadual nº 27.041, de 29 de maio
de 1987, alterado pelo Decreto estadual nº 27.163 de 10 de julho de 1987,
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲKĚĞƐĨĂǌŝŵĞŶƚŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐĞͬŽƵĚĞĂƉŽŝŽ͕ŝŵƉƌĞƐƐŽƐ͕ĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ŵĂŐŶĠƟĐŽƐĞĚĞŽƵƚƌŽƐĐŽŶŐġŶĞƌĞƐ͕ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐŶŽƐſƌŐĆŽƐĐĞŶƚƌĂŝƐ͕ƌĞŐŝŽnais e locais da Secretaria da Educação, observará o disposto na presente resolução,
considerando-se bem:
/ͲŝƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůͲƚŽĚŽŵĂƚĞƌŝĂůĚŝĚĄƟĐŽĞͬŽƵĚĞĂƉŽŝŽƋƵĞŶĆŽƉŽƐƐĂ
ƐĞƌƵƟůŝǌĂĚŽƉĂƌĂŽƐĮŶƐĂƋƵĞƐĞĚĞƐƟŶĂ͕ĚĞǀŝĚŽăƉĞƌĚĂĚĞƐƵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐŽƵĞŵ
razão da inviabilidade econômica de sua recuperação;
// ʹ ĚĞƐĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ ʹ ƚŽĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů ĚŝĚĄƟĐŽ ĞͬŽƵ ĚĞ ĂƉŽŝŽ ĐƵũŽƐ ĚĂĚŽƐ
estejam desatualizados e que não acompanhem a evolução de sua área de especialização;
///ʹŝŶƐĞƌǀşǀĞůʹƚŽĚŽŵĂƚĞƌŝĂůĚŝĚĄƟĐŽĞͬŽƵĚĞĂƉŽŝŽƋƵĞŶĆŽƉŽƐƐĂƐĞƌ
ƵƟůŝǌĂĚŽĚĞǀŝĚŽăƐƵĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽĂĂŐĞŶƚĞƐĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽƌŽĞĚŽƌĞƐ͕ĂǀĞƐ͕
substâncias tóxicas e similares.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹEŽĐĂƐŽĚĞůŝǀƌŽƐĚŝĚĄƟĐŽƐƌĞƵƟůŝǌĄǀĞŝƐ͕ĚŽWƌŽŐƌĂŵĂ
EĂĐŝŽŶĂůĚŽ>ŝǀƌŽŝĚĄƟĐŽͲWE>͕ĂĚĞƐĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽŽĐŽƌƌĞĂƉſƐŽϯǑĂŶŽĚĞƵƐŽ͕ƉŽƌ
alunos e professores, conforme disposto na legislação federal em vigor.
ƌƟŐŽϮǑͲŽŶƐŝĚĞƌĂŵͲƐĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐĞͬŽƵĚĞĂƉŽŝŽ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞ
desfazimento:
/ʹůŝǀƌŽ͗ƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞƚĞǆƚŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐĞŵĮĐŚĂƐŽƵĨŽůŚĂƐ͕ŶĆŽƉĞƌŝſĚŝĐĂ͕
grampeada, colada ou costurada, em volume cartonado, encadernado ou em brochura,
em capas avulsas, em qualquer formato e acabamento; e
II- documentos equiparados a livros:
a) fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte
de livro;
b) materiais avulsos relacionados com livro, impressos em papel ou em
material similar;
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ĚŝĚĄƟĐĂƐ͖

c) roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de obras

d) álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;
ĞͿĂƚůĂƐŐĞŽŐƌĄĮĐŽƐ͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ĂŶĂƚƀŵŝĐŽƐ͕ŵĂƉĂƐĞĐĂƌƚŽŐƌĂŵĂƐ͖
f) textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, meĚŝĂŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĞĚŝĕĆŽĐĞůĞďƌĂĚŽĐŽŵŽĂƵƚŽƌ͕ĐŽŵĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌƐƵƉŽƌƚĞ͖
ŐͿůŝǀƌŽƐƉƌŽĚƵǌŝĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚŝŐŝƚĂů͕ŵĂŐŶĠƟĐŽŽƵſƟĐŽ͕ƉĂƌĂƵƐŽĞǆĐůƵƐŝǀŽĚĞƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂǀŝƐƵĂů͖
H) livros impressos no Sistema Braille.
ΑϭǑͲ/ŶĐůƵŝͲƐĞ͕ŶĂĐŽŶĐĞŝƚƵĂĕĆŽĚĞůŝǀƌŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ƚŽĚŽĞ
ƋƵĂůƋƵĞƌŵĂƚĞƌŝĂůĚŝĚĄƟĐŽĞͬŽƵĚĞĂƉŽŝŽ͕ƌĞĐĞďŝĚŽƉĞůĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĐĞŶƚƌĂŝƐ͕ƌĞŐŝŽŶĂŝƐ
ou locais, da Secretaria da Educação, proveniente de programas federais e estaduais,
ŵĞĚŝĂŶƚĞĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ͕ĚŽĂĕƁĞƐĞŽƵƚƌŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĮƚĂƐs,^͕ĚŝƐƋƵĞƚĞƐ͕Ɛ͕sƐ͕ƐŽĨtwares, livros, revistas e periódicos.
Α ϮǑ Ͳ ŵ ƐĞ ƚƌĂƚĂŶĚŽ ĚĞ ŵĂƚĞƌŝĂů ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐŽ͕ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂĚŽ ƉĞůĂ ^Ğcretaria da Educação, faz-se necessário, quando do desfazimento, preenchimento do
mapa de arrolamento de bens permanentes e/ou de consumo e autuação de processo
de baixa, com encaminhamento para o Grupo de Trabalho de Materiais Excedentes –
GTMEX, para a devida autorização junto ao Centro de Material Excedente, do Fundo
Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – FUSSESP e, posterior, saída desse
material.
ƌƟŐŽϯǑͲKƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĚĞƐĨĂǌŝŵĞŶƚŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐĞͬŽƵĚĞ
apoio far-se-á mediante os seguintes procedimentos:
I - na unidade escolar:
ĂͿ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ĚŝĚĄƟĐŽƐ ĞͬŽƵ ĚĞ ĂƉŽŝŽ͕
considerados irrecuperáveis, desatualizados e inservíveis;
b) preenchimento do Anexo I que integra esta resolução; e
ĐͿĞŶĐĂŵŝŶŚĂŵĞŶƚŽĚŽŶĞǆŽ/͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽİĐŝŽ͕ăDyĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ
de Ensino, para análise e providências;
II - na Diretoria de Ensino:
ĂͿůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽĚŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐĞͬŽƵĚĞĂƉŽŝŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŝƌrecuperáveis, desatualizados e inservíveis;
b) preenchimento do Anexo II que integra esta resolução; e
ĐͿĞŶĐĂŵŝŶŚĂŵĞŶƚŽĚŽŶĞǆŽ//͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽİĐŝŽ͕ĂŽ'dDy͕ƉĂƌĂĂŶĄlise e providências.
III - Nos órgãos centrais:
ĂͿůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽĚŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐĞͬŽƵĚĞĂƉŽŝŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŝƌrecuperáveis, desatualizados e inservíveis;
b) preenchimento do Anexo III, que integra esta resolução; e
ĐͿ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ŶĞǆŽ ///͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ŽİĐŝŽ͕ ĂŽ 'dDy͕ ƉĂƌĂ
análise e providências.
Parágrafo único – A coordenação dos procedimentos de que trata este
ĂƌƟŐŽƐĞƌĄĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂĚĂƉŽƌ͗
1. na unidade escolar: comissão interna composta por 2 servidores;
2. na Diretoria de Ensino: Equipe de Apoio de Materiais Excedentes EAMEX;
3. no órgão central: Grupo de Trabalho de Material Excedente - GTMEX.
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ƌƟŐŽϰǑͲWĂƌĂŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĚĞƐĨĂǌŝŵĞŶƚŽ͕Ž'dDyĞĂDy
deverão considerar, respeitada a legislação vigente, a possibilidade de doação:
I - ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP;
II - à prefeitura do município onde localiza-se a unidade escolar ou a Diretoria de Ensino;
///ͲăĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂĚĞƌĞĐŝĐůĂŐĞŵĞͬŽƵĂƐƐŽĐŝĂĕƁĞƐĚĞĐĂƚĂĚŽƌĞƐĚĞŵĂƚĞriais recicláveis, devidamente habilitadas;
/sͲăƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĚĞĐĂƌŝĚĂĚĞŽƵĮůĂŶƚƌſƉŝĐĂƐƋƵĞƉƌĞƐƚĂŵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
educacional;
V - à Associação de Pais e Mestres - APM para uso de interesse social e
educacional.
ƌƟŐŽϱǑͲ&ŝĐĂǀĞĚĂĚŽŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌǀĂŶƚĂŐĞŵŽƵǀĂůŽƌ
ĮŶĂŶĐĞŝƌŽƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĚĞƐĨĂǌŝŵĞŶƚŽĚŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐŽďũĞƚŽĚĞƐƚĂƌĞƐŽlução.
ƌƟŐŽϲǑͲEŽĂŶŽĞŵƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĞůĞŝĕĆŽŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ĞƐƚĂĚƵĂůŽƵĨĞĚĞƌĂů͕ Ă ĚŽĂĕĆŽ͕ ĚĞ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ Ž ĂƌƟŐŽ ϰǑ ĚĞƐƚĂ ƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ƐƵƐƉĞŶƐĂ͕ ƉŽƌ
ĨŽƌĕĂĚŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϭϬĚŽĂƌƟŐŽϳϯ͕ĚĂ>ĞŝĨĞĚĞƌĂůŶǑϵ͘ϱϬϰ͕ĚĞϯϬĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϭϵϵϳ͕
devendo ser retomada no ano subsequente, exceto no caso de doação ao FUSSESP.
ƌƟŐŽϳǑͲKƐĐĂƐŽƐŽŵŝƐƐŽƐŽƵĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂŝƐƐĞƌĆŽĂŶĂůŝƐĂĚŽƐƉĞůŽ'ƌƵƉŽ
de Trabalho de Material Excedente - GTMEX.
ƌƟŐŽϴǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ĮĐĂŶdo revogadas as disposições em contrário.
____
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 10.753/03 à pág. 72 do vol. 30;
Decreto nº 7.084/10 à pág. 67 do vol. 37;
Resolução FNDE/CD nº 30/06 à pág. 378 à pág. 33;
Resolução FNDE/ CD nº 42/12 à pág. 593 do vol. 39.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 7.396/91 à pág. 39 do vol. XXXII;
Decreto nº 27.041/87 à pág. 133 do vol. XXIII;
Decreto nº 27.163/87 à pág. 65 do vol. XXIV.
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ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE ESCOLAR:
DIRETORIA DE ENSINO/REGIÃO:
MATERIAL ACUMULADO NO:
ENDEREÇO:
CIDADE:

CEP:

FONE: ( )

FAX:

E.MAIL:

RELAÇÃO DE DESFAZIMENTO - ANEXO I
ITEM

ƐƉĞĐŝĮĐĂĕĆŽĚŽDĂƚĞƌŝĂů

Peso aproximado
em Kg

/
COMISSÃO INTERNA – UE

ANEXO I – Unidade Escolar
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COMISSÃO INTERNA – UE

DIRETOR – UE

/
DATA

ANEXO II

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE ENSINO/REGIÃO:
MATERIAL ACUMULADO NO:
ENDEREÇO:
CIDADE:

CEP:

FONE: ( )

FAX:

E.MAIL:

RELAÇÃO DE DESFAZIMENTO - ANEXO II
ITEM

ƐƉĞĐŝĮĐĂĕĆŽĚŽDĂƚĞƌŝĂů

Peso aproximado
em Kg

/
MEMBRO EAMEX

MEMBRO EAMEX

DIRIGENTE REGIONAL

/

DATA

ANEXO II – DIRETORIA DE ENSINO
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ANEXO III

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
ÓRGÃO CENTRAL:
MATERIAL ACUMULADO NO:
ENDEREÇO:
CIDADE:

CEP:

FONE: ( )

FAX:

E.MAIL:

RELAÇÃO DE DESFAZIMENTO - ANEXO III
ITEM

ƐƉĞĐŝĮĐĂĕĆŽĚŽDĂƚĞƌŝĂů

Peso aproximado
em Kg

/
MEMBRO GTMEX

MEMBRO GTMEX

ANEXO III – ÓRGÃO CENTRAL DETENTOR DO MATERIAL
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AUTORIDADE DO ÓRGÃO

DATA

/

Z^K>hK^EǑϴϰ͕ϭϵDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĞƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĚŽ
YƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽŶŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂů
O CHEFE DE GABINETE, à vista do que lhe representou a Coordenadoria
de Gestão da Educação Básica – CGEB e considerando a necessidade de estabelecer as
ŶŽƌŵĂƐ͕ĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƋƵĞĂƐƐĞŐƵƌĞŵĞĮĐĄĐŝĂ͕ůĞŐŝƟŵŝĚĂĚĞĞƚƌĂŶƐƉĂƌġŶcia no processo de avaliação de servidores, em Regime de Dedicação Plena e Integral
ʹZW/͕ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂů͕
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑʹKƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ƚĞŵƉŽƌ
ĮŶĂůŝĚĂĚĞĂǀĂůŝĂƌŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽ͕ĞŵZĞŐŝŵĞ
ĚĞĞĚŝĐĂĕĆŽWůĞŶĂĞ/ŶƚĞŐƌĂůͲZW/͕ŶĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂ
ŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂů͕ĞĚĞĮŶŝƌĐƌŝƚĠƌŝŽƐƉĂƌĂƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂĚĞƐƐĞƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐŶŽƌĞĨĞƌŝĚŽ
programa.
Parágrafo único - Os resultados da avaliação subsidiarão:
ϭ͘ŽƉƌŽĐĞƐƐŽĨŽƌŵĂƟǀŽĚĞĐĂĚĂƐĞƌǀŝĚŽƌ͕ƉĂƌĂĂƉƌŝŵŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĞǆŝŐŝĚĂƐƉĂƌĂŽĞĨĞƟǀŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĞƐƵĂĨƵŶĕĆŽ͖
2. o estabelecimento de critérios para a permanência dos servidores no
programa, em função do desenvolvimento das competências, do engajamento e do
ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͘
ƌƟŐŽϮǑͲĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽ͕ƋƵĂŶƚŽ
ao desempenho das competências previstas, em Regime de Dedicação Plena e Integral
ʹZW/͕ďĞŵĐŽŵŽƋƵĂŶƚŽĂƐĞƵĐŽŵƉƌŽŵĞƟŵĞŶƚŽĐŽŵŽWƌŽŐƌĂŵĂ͕ĚĂƌͲƐĞͲĄŵĞĚŝĂŶƚĞĂĚĞĮŶŝĕĆŽĚĞŵĂĐƌŽŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ͕ĚĞƐĚŽďƌĂĚŽƐĞŵŵŝĐƌŽŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ͕ƉĂƌĂĐĂĚĂĐĂƌgo/função, observado o constante do Anexo I, que integra a presente resolução.
ΑϭǑͲKĐŽŵƉƌŽŵĞƟŵĞŶƚŽĚŽƐĞƌǀŝĚŽƌƐĞƌĄĂǀĂůŝĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽres de assiduidade e de cumprimento das ações planejadas, de que trata o Programa
ĚĞĕĆŽƌĞĨĞƌŝĚŽŶŽŝŶĐŝƐŽs͕ĚŽĂƌƟŐŽϮǑ͕ĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϭϲϰ͕ĚĞϰ͘ϭ͘ϮϬϭϮ͕
alterado pela Lei Complementar nº 1.191, de 28.12.2012.
§ 2º - A avaliação das competências far-se-á mediante aplicação de quesƟŽŶĄƌŝŽ͕ƌĞƐƉŽŶĚŝĚŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽŶĮĚĞŶĐŝĂů͕ƉĞůŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĞĚƵĐĂƟǀŽ͕ƋƵĞĂƚƵĞŵŶĂĞƐĐŽůĂ͕ĂƐĞŐƵŝƌŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͗
I – servidores do Quadro do Magistério;
II – alunos;
III – Supervisor de Ensino e Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico.
ƌƟŐŽϯǑͲĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽĐŽŵƉƌŽŵĞƟŵĞŶƚŽĞĞŶŐĂũĂŵĞŶƚŽƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌĐŽŵŝƚġƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŽďũĞƟǀĂƐĚĞĂƐƐŝĚƵŝĚĂĚĞĞĚŽ
cumprimento das ações planejadas de cada servidor, conforme previsto no Programa
de Ação, constante do Anexo II desta resolução.
ƌƟŐŽϰǑͲKƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƐĞƌǀŝĚŽƌƋƵĞĂƚƵĂŶŽWƌŽŐƌĂŵĂ Ensino Integral observará os seguintes procedimentos nas duas etapas que o compõem:
I – etapa 1:
ĂͿƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĚŽƋƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͖
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b) ƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĚŽƋƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽĚĞĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ͖
II – etapa 2: análise, pelos comitês de avaliação, do fator compromeƟŵĞŶƚŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐƀŵƉƵƚŽ ĚŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĂƐƐŝĚƵŝĚĂĚĞ Ğ ĚĞ ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ
ações planejadas.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲƐĞƚĂƉĂƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞĂƌƟŐŽĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĂĐŽŵƉĂnhadas pelo Supervisor de Ensino e pelo Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico
responsáveis pelo Programa na unidade escolar.
ƌƟŐŽϱǑͲKƐĐŽŵŝƚġƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϯǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽlução, compõem-se de:
I - Professores Coordenadores por Área de Conhecimento e Professor
Coordenador Geral, para avaliação dos professores e do professor de Sala de Leitura;
II – Professor Coordenador Geral e Diretor de Escola para avaliação dos
Professores Coordenadores por Área de Conhecimento;
III – Diretor de Escola, Supervisor de Ensino e Professor Coordenador do
Núcleo Pedagógico, para avaliação do Professor Coordenador Geral e do Vice-Diretor;
IV – Supervisor de Ensino para avaliação do Diretor de Escola.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĚĞǀĞƌĄŝŶƐƟƚƵŝƌĐŽŵŝƚġĚĞĂǀĂliação regional, composto de Supervisores de Ensino e Professores Coordenadores do
Núcleo Pedagógico responsáveis pelo acompanhamento das escolas do Programa, a
ĮŵĚĞǀĂůŝĚĂƌĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐĚŽƐĐŽŵŝƚġƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƐŽďƌĞĂƐĐĞƐƐĂĕƁĞƐĚĞƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂ
de servidores, bem como analisar recursos, se houver.
ƌƟŐŽϲǑͲƉŽŶƚƵĂĕĆŽĚĞƚŽĚŽƐŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĂǀĂůŝĂĚŽƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂ
cada servidor, deverá considerar a escala de 1 (um) a 4 (quatro) pontos.
§ 1º – O resultado da avaliação das competências considera a média obƟĚĂŶĂƉŽŶƚƵĂĕĆŽĞŶƚƌĞƚŽĚĂƐĂƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĂǀĂůŝĂĚĂƐ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂƐƌĞƐƉŽƐƚĂƐĂŽƐ
ƋƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĞǆĐĞƚƵĂŶĚŽͲƐĞĂƐĚĞĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽ͘
ΑϮǑʹůĂƐƐŝĮĐĂͲƐĞŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐĂĕƁĞƐƉůĂŶĞũĂĚĂƐŶŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ
Ação na conformidade do anexo II, como segue:
1. baixo cumprimento (pontuação baixa - 1 a 2): menos de 50% das ações
previstas realizadas;
2. médio cumprimento (pontuação média - 2,1 a 3): 50 a 75% das ações
previstas realizadas;
3. alto cumprimento (pontuação alta - 3,1 a 4): mais de 75% das ações
previstas realizadas.
ΑϯǑʹWĂƌĂĐƀŵƉƵƚŽĚĂƉŽŶƚƵĂĕĆŽĚŽĐŽŵƉƌŽŵĞƟŵĞŶƚŽĐŽŵĂĂƚƵĂĕĆŽ
ŶŽWƌŽŐƌĂŵĂŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂů͕ƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽŶĞǆŽ//͕ƵƟůŝǌĂƌͲƐĞͲĄŽŝŶĚŝĐĂĚŽƌĚĞĂƐƐŝĚƵŝdade como redutor da pontuação do cumprimento das ações planejadas, previsto no
ƉĂƌĄŐƌĂĨŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƋƵĂŶĚŽŽƚŽƚĂůĚĞĂƵƐġŶĐŝĂƐĨŽƌƐƵƉĞƌŝŽƌĂϴĚŝĂƐ͕ŶŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĂŶŽ
ůĞƟǀŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ͗
1. entre 9 e 12 ausências: redução de 1 ponto;
2. mais de 12 ausências: redução de 2 pontos.
ƌƟŐŽϳǑͲKƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĮŶĂůĚĞĐĂĚĂƐĞƌǀŝĚŽƌƐĞƌĄĐŽŵƉƵƚĂĚŽ ƉĞůŽ ƌĞƐƉĞĐƟǀŽ ĐŽŵŝƚġ ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ ƋƵĞ ĚĞǀĞƌĄ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ Ă ĐŽŵďŝŶĂĕĆŽ ĚŽƐ
resultados das etapas 1 e 2 e as pontuações, descritas no Anexo III, na seguinte conformidade:
/ʹYƵĂĚƌĂŶƚĞƐYϯĂYϵ͗ĚĞĮŶŝĕĆŽĚĞƉůĂŶŽĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞĨŽƌŵĂ-
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ĕĆŽ͕ĞƐƉĞĐşĮĐŽƉĂƌĂĐĂĚĂƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͕ĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐďŝŵĞƐƚƌĂŝƐ͕
conforme regulamentação a ser baixada;
II – Quadrantes Q1 e Q2: a decisão sobre a permanência ou não do serviĚŽƌŶŽWƌŽŐƌĂŵĂ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞũƵƐƟĮĐĂĚĂƉĞůŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĐŽŵŝƚġĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĚĞǀĞƌĄ
ser validada pelo comitê de avaliação regional.
ƌƟŐŽϴǑʹƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂĚĞǀŽůƵƟǀĂĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂůĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĂŽ
servidor, é de responsabilidade dos integrantes do comitê de avaliação, em conformiĚĂĚĞĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϱǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐƵďƐŝĚŝĂƌĆŽ
as recomendações de formação e a decisão quanto a permanência no Programa.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹĚĞǀŽůƵƟǀĂ͕ƌĞĨĞƌŝĚĂŶŽcaputĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌ
realizada pelo Diretor de Escola e pelo Supervisor de Ensino, no caso de servidores, a
ƋƵĞƐĞĂƉůŝĐĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽŝŶĐŝƐŽ//ĚŽĂƌƟŐŽϳǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ĐƵũĂƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂŶŽ
Programa tenha sido cessada.
ƌƟŐŽϵǑʹKƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƋƵĞ
trata esta resolução responderão pela veracidade das informações fornecidas, sob
ƉĞŶĂĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂĕĆŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ĐŝǀŝůĞĐƌŝŵŝŶĂů͘
ƌƟŐŽϭϬͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƌĞǀŽgando-se as disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 96, de 30.11.2012.
_____

NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.164/12 à pág. 31 do vol. LXXIII;
Lei Complementar nº 1.191/12 à pág. 27 do vol. LXXIV;
Resolução SE nº 96/12 à pág. 148 do vol. LXXIV.
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ANEXOS:
ŶĞǆŽ/
ŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĞǆŝŐŝĚĂƐĞŵĂĐƌŽŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ
PREMISSAS

COMPETÊNCIA (DIMENSÃO)

MACROINDICADOR (SUBDIMENSÃO)
Respeito à individualidade

PROTAGONISMO
JUVENIL

PROTAGONISMO

Promoção do protagonismo juvenil
Protagonismo sênior
Domínio do conhecimento

DOMÍNIO DO CONHECIMENTO E
CONTEXTUALIZAÇÃO

ŝĚĄƟĐĂ
Contextualização

FORMAÇÃO
CONTINUADA

&ŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶơŶƵĂ
DISPOSIÇÃO AO
AUTODESENVOLVIMENTO CONTÍNUO

ĞǀŽůƵƟǀĂƐ
Disposição para mudança
Planejamento

EXCELÊNCIA EM
GESTÃO

COMPROMETIMENTO COM O PROCESSO E RESULTADO

Execução
Reavaliação

CORRESPONSABILIDADE

RELACIONAMENTO E CORRESPONSABILIDADE

Relacionamento e colaboração
Corresponsabilidade
sŝƐĆŽĐƌşƟĐĂ

SOLUÇÃO E CRIATIVIDADE

Foco em solução
ƌŝĂƟǀŝĚĂĚĞ

REPLICABILIDADE

ZĞŐŝƐƚƌŽĚĞďŽĂƐƉƌĄƟĐĂƐ
DIFUSÃO E MULTIPLICAÇÃO

Difusão
DƵůƟƉůŝĐĂĕĆŽ

ŶĞǆŽ//
ƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐĂĕƁĞƐƉůĂŶĞũĂĚĂƐŶŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĕĆŽ
1a2
;ƉŽŶƚƵĂĕĆŽďĂŝǆĂͿ

Ϯ͕ϭĂϯ
;ƉŽŶƚƵĂĕĆŽŵĠĚŝĂͿ

ϯ͕ϭĂϰ
;ƉŽŶƚƵĂĕĆŽĂůƚĂͿ

menos de 50% das ações
previstas realizadas

50 a 75% das ações previstas
realizadas;

mais de 75% das ações previstas
realizadas;

WŽŶĚĞƌĂĕĆŽƉĞůĂĂƐƐŝĚƵŝĚĂĚĞ
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ƚĠϴĂƵƐġŶĐŝĂƐ

ĞϵĂϭϮĂƵƐġŶĐŝĂƐ

DĂŝƐĚĞϭϮĂƵƐġŶĐŝĂƐ

manter pontuação do
cumprimento das ações
planejadas

reduzir 1 ponto na pontuação
do cumprimento das ações
planejadas

reduzir 2 pontos na pontuação
do cumprimento das ações
planejadas

ϯ͕ϭĂϰ;ƉŽŶƚƵĂĕĆŽĂůƚĂͿ
ϯ͕ϭĂϰ;ƉŽŶƚƵĂĕĆŽ
ŵĠĚŝĂͿ
1a2
;ƉŽŶƚƵĂĕĆŽďĂŝǆĂͿ

ǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ

ŶĞǆŽ///
ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂůĚĂǀĂůŝĂĕĆŽ
Q7

Yϴ

Q9

Melhoria no
ĐŽŵƉƌŽŵĞƟŵĞŶƚŽ

Melhoria no
ĐŽŵƉƌŽŵĞƟŵĞŶƚŽ

ůƚŽĐŽŵƉƌŽŵĞƟŵĞŶƚŽ
e desenvolvimento das
competências

Q4

Yϱ

Q6

Melhoria no
ĐŽŵƉƌŽŵĞƟŵĞŶƚŽĞŶĂƐ
competências

Melhoria no
ĐŽŵƉƌŽŵĞƟŵĞŶƚŽĞŶĂƐ
competências

Melhoria nas
competências

Q1

Q2

Q3

Possibilidade de cessação

Possibilidade de cessação

Requer acompanhamento

1a2
;ƉŽŶƚƵĂĕĆŽďĂŝǆĂͿ

Ϯ͕ϭĂϯ
;ƉŽŶƚƵĂĕĆŽŵĠĚŝĂͿ

ϯ͕ϭĂϰ
;ƉŽŶƚƵĂĕĆŽĂůƚĂͿ

ǀĂůŝĂĕĆŽĚŽĐŽŵƉƌŽŵĞƟŵĞŶƚŽ

Z^K>hK^EǑϴϱ͕ϭϵDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ŶĂƐĐŽůĂĚĞdĞŵƉŽ
/ŶƚĞŐƌĂůʹd/͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O Secretário da Educação, considerando:
- a necessidade de ajustes na organização curricular do ensino fundaŵĞŶƚĂůĚĂƐĞƐĐŽůĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽWƌŽũĞƚŽƐĐŽůĂĚĞdĞŵƉŽ/ŶƚĞŐƌĂůͲd/͕ŝŶƐƟƚƵşĚŽ
pela Resolução SE nº 89, de 9.12.2005, com vistas ao melhor atendimento à avaliação
ĚĂĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞĚŝĚĄƟĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƋƵĞĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ͖
ͲŽĐŽŶơŶƵŽĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽĚĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌǀŝŐĞŶƚĞŶĞƐƐĂƐ
ƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ŇĞǆŝďŝůŝǌĂŶĚŽͲĂĐŽŵĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐƋƵĞƉƌŽŵŽǀĂŵƐŽůƵĕƁĞƐƐŝŶŐƵůĂƌĞƐĞŽƟŵŝzem os avanços já conquistados;
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- a necessidade de viabilizar condições para a inserção futura das ETIs no
WƌŽŐƌĂŵĂĚĞŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂů͕ŝŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϭϲϰ͕ĚĞϰ͘ϭ͘ϮϬϭϮ͕
alterada pela Lei Complementar nº 1.191, de 28.12.2012,
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲƐƵŶŝĚĂĚĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐƋƵĞĨƵŶĐŝŽŶĂƌĞŵĐŽŵŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŶŽƐĂŶŽƐŝŶŝĐŝĂŝƐĞĮŶĂŝƐ͕ĞŵƚĞŵƉŽŝŶƚĞŐƌĂů͕ƚĞƌĆŽƐƵĂƐŵĂƚƌŝǌĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ
ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƐŶĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ͗
/ͲƉĞůŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĞƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĐĂƌŐĂƐŚŽƌĄƌŝĂƐĞƐƚĂďĞlecidos na matriz curricular do ensino fundamental das escolas de tempo parcial, nos
ƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͖
//ʹƉĞůĂƐŽĮĐŝŶĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͕ĚĞĮŶŝĚĂƐƉĂƌĂĂƉĂƌƚĞĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂ͕ĂƐĞƌĞŵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐĐŽŵŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƐ͕ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĞƌĞĐƵƌƐŽƐĚŝĚĄƟĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͘
ƌƟŐŽϮǑͲĚŝƌĞĕĆŽĚĂĞƐĐŽůĂ͕ŶŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĞ
após consulta à comunidade escolar, deverá:
I – apresentar matriz curricular que:
a) esteja em sintonia com a proposta pedagógica da unidade escolar e
ƋƵĞĂƚĞŶĚĂăƐĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐĞĂŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐůŽĐĂŝƐ͖
b) considere a existência de espaços adequados ao desenvolvimento das
ĚƵĂƐƉĂƌƚĞƐĚŽĐƵƌƌşĐƵůŽ͕ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĚĂƐŶŽĂƌƟŐŽϭǑ͖
c) assegure total permanência do educando em tempo integral;
d) leve em conta a disponibilidade de docentes devidamente habilitaĚŽƐͬƋƵĂůŝĮĐĂĚŽƐƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐ͕ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĚĂƐĞĚŝŶąŵŝĐĂƐ͕ĂƐĞƌĞŵĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐŶĂƐŽĮĐŝŶĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͖
//ͲŐĂƌĂŶƟƌƋƵĞĂŵĂƚƌŝǌĐƵƌƌŝĐƵůĂƌƐĞĂũƵƐƚĞăƌĞĂůŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕ĐŽŶƚĞŵplando, nos anos iniciais, conforme Anexos A e B:
a) carga horária mínima de 40 (quarenta) aulas semanais, a serem distriďƵşĚĂƐĞŵĚƵĂƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ͗
Ă͘ϭͿϮϱ;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽͿĂƵůĂƐƐĞŵĂŶĂŝƐ͕ĚĞƐƟŶĂĚĂƐăƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĚĂďĂƐĞ
nacional comum; e
Ă͘ϮͿ ϭϱ ;ƋƵŝŶǌĞͿ ĂƵůĂƐ ƐĞŵĂŶĂŝƐ ĚĞƐƟŶĂĚĂƐ ĂŽƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚĂ ƉĂƌƚĞ
ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐĐŽŵŽŽĮĐŝŶĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂƐĐŽŵƚĞŵĄƟĐĂƐĚĞĮŶŝĚĂƐŶĂƐŵĂƚƌŝǌĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĞ͕ĐŽŵƚĞŵĄƟĐĂƐŽƉĐŝŽŶĂŝƐ͕ƐĞůĞĐŝŽŶĂĚĂƐƉĞůĂƵŶŝĚĂĚĞ
escolar constantes do Anexo E desta resolução; ou
b) carga horária máxima de até 45 (quarenta e cinco) aulas semanais,
assim distribuídas:
ď͘ϭͿϮϱ;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽͿĂƵůĂƐƐĞŵĂŶĂŝƐ͕ĚĞƐƟŶĂĚĂƐăƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĚĂďĂƐĞ
nacional comum e
ď͘ϮͿĚĞϭϲ;ĚĞǌĞƐƐĞŝƐͿĂϮϬ;ǀŝŶƚĞͿĂƵůĂƐƐĞŵĂŶĂŝƐ͕ĚĞƐƟŶĂĚĂƐĂŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĂƉĂƌƚĞĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐĐŽŵŽŽĮĐŝŶĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂƐ
ĐŽŵƚĞŵĄƟĐĂƐĚĞĮŶŝĚĂƐŶĂƐŵĂƚƌŝǌĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĞĐŽŵƚĞŵĄƟĐĂƐŽƉĐŝŽŶĂŝƐ͕ĐŽŶƐƚĂŶtes do Anexo E desta resolução, selecionadas pela unidade escolar;
///ͲŐĂƌĂŶƟƌƋƵĞĂŵĂƚƌŝǌĐƵƌƌŝĐƵůĂƌƐĞĂũƵƐƚĞăƌĞĂůŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽ͕ŶŽƐĂŶŽƐĮŶĂŝƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŶĞǆŽƐĞ͗
a) carga horária de 40 (quarenta) aulas semanais, assim distribuídas:
Ă͘ϭͿϮϴ;ǀŝŶƚĞĞŽŝƚŽͿĂƵůĂƐƐĞŵĂŶĂŝƐ͕ĚĞƐƟŶĂĚĂƐăƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĚĂďĂƐĞ
nacional comum;
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Ă͘ϮͿ Ϯ ;ĚƵĂƐͿ ĂƵůĂƐ ƐĞŵĂŶĂŝƐ ĚĞƐƟŶĂĚĂƐ ă ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ >şŶŐƵĂ ƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ
DŽĚĞƌŶĂŶĂƉĂƌƚĞĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂ͖
Ă͘ϯͿϭϬ;ĚĞǌͿĂƵůĂƐƐĞŵĂŶĂŝƐ͕ĚĞƐƟŶĂĚĂƐĂŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĂƉĂƌƚĞĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐĐŽŵŽŽĮĐŝŶĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂƐĐŽŵƚĞŵĄƟĐĂƐĚĞĮŶŝĚĂƐ ŶĂƐ ŵĂƚƌŝǌĞƐ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ Ğ ĐŽŵ ƚĞŵĄƟĐĂƐ ŽƉĐŝŽŶĂŝƐ͕ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ ĚŽ ŶĞǆŽ 
desta resolução, selecionadas pela unidade escolar; ou
b) carga horária de até 45(quarenta e cinco) aulas semanais, assim distribuídas:
ď͘ϭͿ Ϯϴ ;ǀŝŶƚĞ Ğ ŽŝƚŽͿĂƵůĂƐ ƐĞŵĂŶĂŝƐ͕ ĚĞƐƟŶĂĚĂƐ ăƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ ĚĂ ďĂƐĞ
nacional comum;
ď͘ϮͿϮ;ĚƵĂƐͿĂƵůĂƐƐĞŵĂŶĂŝƐĚĞƐƟŶĂĚĂƐăĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ >şŶŐƵĂƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ
DŽĚĞƌŶĂŶĂƉĂƌƚĞĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂ͖
ď͘ϯͿĚĞϭϭĂϭϱ;ƋƵŝŶǌĞͿĂƵůĂƐƐĞŵĂŶĂŝƐ͕ĚĞƐƟŶĂĚĂƐĂŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĂ
ƉĂƌƚĞĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐĐŽŵŽŽĮĐŝŶĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂƐĐŽŵƚĞŵĄƟĐĂƐĚĞĮŶŝĚĂƐŶĂƐŵĂƚƌŝǌĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĞĐŽŵƚĞŵĄƟĐĂƐŽƉĐŝŽŶĂŝƐ͕ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽŶĞǆŽ
E desta resolução, selecionadas pela unidade escolar.
/sͲŽďƐĞƌǀĂƌƋƵĞĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂƐĞŵĂŶĂůĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŽĮĐŝŶĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͕
ŶŽƐĂŶŽƐŝŶŝĐŝĂŝƐĞŶŽƐĂŶŽƐĮŶĂŝƐ͕ƐĞƌĄĚĞϮ;ĚƵĂƐͿĂϰ;ƋƵĂƚƌŽͿĂƵůĂƐƐĞŵĂŶĂŝƐ͖
V - atentar para a adoção dos componentes curriculares da parte diversiĮĐĂĚĂĚĂŵĂƚƌŝǌĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĚŽƐĂŶŽƐŝŶŝĐŝĂŝƐĞĮŶĂŝƐĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ƋƵĞ͕ăĞǆĐĞĕĆŽĚĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ>şŶŐƵĂƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂDŽĚĞƌŶĂŶŽƐĂŶŽƐĮŶĂŝƐ͕ƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌĆŽĐŽŵŽ͗
ĂͿ ŽĮĐŝŶĂƐ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ ŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂƐ͕ ĐƵũĂƐ ƚĞŵĄƟĐĂƐ͕ ƉƌĠͲĚĞĮŶŝĚĂƐ͕ ƐĞ
apresentam, incluídas nas matrizes curriculares com as seguintes denominações:
a.1) nos anos iniciais: Hora da Leitura, Produção de Texto e Experiências
DĂƚĞŵĄƟĐĂƐ͖
Ă͘ϮͿŶŽƐĂŶŽƐĮŶĂŝƐ͗>ĞŝƚƵƌĂĞWƌŽĚƵĕĆŽĚĞdĞǆƚŽĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐDĂƚĞŵĄƟĐĂƐ͖
ďͿŽĮĐŝŶĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂƐĐŽŵƚĞŵĄƟĐĂƐŽƉƚĂƟǀĂƐ͕ƐĞůĞĐŝŽŶĂdas pela unidade escolar, dentre as constantes do Anexo E, desta resolução, devidaŵĞŶƚĞĂũƵƐƚĂĚĂƐăƐĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ͕ăĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ĂŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĞăƐƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƐĚĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞĞăĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲKƐĐĂŵƉŽƐͬƚĞŵĂƐĚĂƐŽĮĐŝŶĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĐŽŵƚĞŵĄƟĐĂƐŽƉĐŝŽŶĂŝƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌƚƌĂďĂůŚĂĚŽƐĂŽůŽŶŐŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞƐŽŵĞŶƚĞ
ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĂůƚĞƌĂĚŽƐŶŽĂŶŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ͕ƋƵĂŶĚŽŵƵĚĂŶĕĂƐƐĞĮǌĞƌĞŵŽƉŽƌƚƵŶĂƐĞ
necessárias.
observar:

ƌƟŐŽϯǑͲEĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽŚŽƌĄƌŝŽĞƐĐŽůĂƌ͕ĂĚŝƌĞĕĆŽĚĂĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄ

I - carga horária diária máxima de 9 (nove) aulas, com duração de 50
(cinquenta) minutos cada;
II - intervalo para almoço, com duração de, no mínimo, 30 (trinta) minuƚŽƐĞ͕ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕ĂƚĠϲϬ;ƐĞƐƐĞŶƚĂͿŵŝŶƵƚŽƐ͕ĞŵŚŽƌĄƌŝŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĚĞĮŶŝĚŽ͕ƉĂƌĂ
todos os dias da semana;
///Ͳϭ;ƵŵͿŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞϮϬ;ǀŝŶƚĞͿŵŝŶƵƚŽƐ͕ĞŵĐĂĚĂƚƵƌŶŽ͕ĚĞƐƟŶĂĚŽĂŽ
recreio;
/sͲŝŶşĐŝŽĞƚĠƌŵŝŶŽĚĂƐĂƵůĂƐĚĞĮŶŝĚŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĞ
necessidades da comunidade escolar.
Parágrafo único – As aulas dos diferentes componentes que integram a
ďĂƐĞŶĂĐŝŽŶĂůĐŽŵƵŵĞĂƉĂƌƚĞĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂĚŽĐƵƌƌşĐƵůŽĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐ͕ƐĞŵ-
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pre que possível, alternadamente ao longo dos turnos de funcionamento da unidade
escolar, de forma a compor o horário de aulas de cada turno – manhã e tarde – com
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĞŽĮĐŝŶĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͘
ƌƟŐŽϰǑͲdĞƌĆŽƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞ͕ƉĂƌĂŽƐĂůƵŶŽƐĐŽŵŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͕
ĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐƉĂƌĂĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐƐĂůĂƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽ͘
Parágrafo único - Caberá à equipe gestora e aos professores especializaĚŽƐŶĂƐĄƌĞĂƐĚĞĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ͕ĂƉſƐŽĚŝĂŐŶſƐƟĐŽĚĂƐƉŽƚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞƐ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĞĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ĚĞĮŶŝƌƋƵĂŝƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĂƐŽĮĐŝŶĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ
ƉĂƐƐşǀĞŝƐĚĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂĞĞĨĞƟǀĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ͘
ƌƟŐŽϱǑͲĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĞƐĐŽůĂƌĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ŶĂƐŽĮĐŝŶĂƐ
ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͕ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƌͲƐĞͲĄƉŽƌƵŵĂĂďŽƌĚĂŐĞŵĐŽŶĐĞŝƚƵĂůĞƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĨŽƌŵĂƟǀĂ͕ƉƌŽĐĞƐƐƵĂůĞĐĞŶƚƌĂĚĂĞŵǀĂůŽƌĞƐĂƟƚƵĚŝŶĂŝƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞĐŽŵƉƌŽmisso do educando na construção de seu conhecimento.
Parágrafo único - Por inerentes ao processo de ensino e aprendizagem,
ŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĂǀĂůŝĂƟǀŽƐƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽƐĚĞǀĞƌĆŽ
ƐĞĐŽŶƐƟƚƵŝƌŝŶƐƵŵŽƐŶŽƌƚĞĂĚŽƌĞƐĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽŐůŽďĂůĚŽĞĚƵĐĂŶĚŽ͘
midade:

ƌƟŐŽϲǑͲĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƐĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐĨĂƌͲƐĞͲĄŶĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŶĨŽƌ-

I – pelo Diretor de Escola, na unidade escolar, e em nível de Diretoria de
Ensino, se necessário, com relação às disciplinas da base nacional comum e à disciplina
>şŶŐƵĂƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂDŽĚĞƌŶĂĚĂƉĂƌƚĞĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂĚŽĐƵƌƌşĐƵůŽ͕ĂƚĞŶĚĞŶĚŽăƐĚŝƐƉŽƐŝções da legislação referente ao processo anual de atribuição de classes e aulas;
//ʹƉĞůĂĞƋƵŝƉĞŐĞƐƚŽƌĂĚĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕ĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăƐŽĮĐŝŶĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͕ĂƐƐŝƐƟĚĂƉĞůŽ^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌĚĞŶƐŝŶŽĚĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕ĂĚŽĐĞŶƚĞƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽƋƵĞĞƐƚĞũĂŵĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞŝŶƐĐƌŝƚŽƐĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽƌĞgular de atribuição de classes e aulas e que também tenham, paralelamente, efetuado
ŝŶƐĐƌŝĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽWƌŽũĞƚŽƐĐŽůĂĚĞ
Tempo Integral, observada a seguinte ordem de prioridade:
ĂͿĚŽĐĞŶƚĞƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽ͕ƉĂƌĂĐĂƌŐĂƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͖
b) docentes adidos, para composição da jornada de trabalho e/ou de
carga suplementar, sem descaracterizar a condição de adido;
ĐͿĚŽĐĞŶƚĞƐŽĐƵƉĂŶƚĞƐĚĞĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͕ĂďƌĂŶŐŝĚŽƐƉĞůŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽΑ
ϮǑĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϬϭϬͬϮϬϬϳ͕ƉĂƌĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĞĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂ͖
d) a candidatos à contratação, nos termos da Lei Complementar nº
1.093/2009, para composição de carga horária;
Α ϭǑ Ͳ KďƐĞƌǀĂĚĂƐ ĂƐ ŚĂďŝůŝƚĂĕƁĞƐͬƋƵĂůŝĮĐĂĕƁĞƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚĂƐ
ŶŽĂƌƟŐŽϳǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ĐŽŶƐƟƚƵĞŵͲƐĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͕ŽďũĞƚŽ
ĚĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽƉĂƌĂůĞůĂƉĂƌĂŽWƌŽũĞƚŽƐĐŽůĂĚĞdĞŵƉŽ/ŶƚĞŐƌĂů͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͗
1 - a análise do currículo do candidato, avaliando-se as ações de formaĕĆŽǀŝǀĞŶĐŝĂĚĂƐ͕ŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĂƐĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐĞĂƐƉƌĄƟĐĂƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐďĞŵƐƵĐĞĚŝĚĂƐ͖
ϮͲĂƉĞƌƟŶġŶĐŝĂĞĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉĞůŽ
candidato;
ϯͲĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƟĚŽƐŶĂĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƌĞĂůŝǌĂĚĂ͘
§ 2º - Os critérios de seleção dos docentes e candidatos inscritos terão
os referenciais de:
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ϭͲĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽƉĞƌĮůĞǆŝŐŝĚŽƉĞůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĞĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐ
ĚŽĐĂŵƉŽƚĞŵĄƟĐŽƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽƉĂƌĂĂ;ƐͿŽĮĐŝŶĂ;ƐͿĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ;ĞƐͿ͖
ϮͲĞƐƉşƌŝƚŽĚĞůŝĚĞƌĂŶĕĂĞƉŽƐƚƵƌĂĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͖
3 - assiduidade e pontualidade;
4 - disposição para trabalhar em projetos interdisciplinares;
5 - vivência de metodologias de trabalho que, respeitando o projeto peĚĂŐſŐŝĐŽĚĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͕ƉƌŽŵŽǀĂŵĂƌĞŇĞǆĆŽ͕ĂƐŽůŝĚĂƌŝĞĚĂĚĞ͕ĂƚƌŽĐĂĚĞĞǆƉĞƌŝências e a aprendizagem dos conteúdos escolares pelos educandos;
ϲͲĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞƉƌŽŵŽǀĞƌĂĂƵƚŽĞƐƟŵĂĚŽĞĚƵĐĂŶĚŽ͖
7 - disponibilidade para o desenvolvimento de trabalho em equipe, de
ĨŽƌŵĂĐŽůĂďŽƌĂƟǀĂ͖Ğ
8 - interesse em:
ϴ͘ϭͲƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĐĂƉĂĐŝƚĂĕĆŽĞĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞǀŝĂĞĚƵĐĂĕĆŽĂĚŝƐƚąŶĐŝĂ͕ŽĨĞƌĞĐŝĚŽƐƉŽƌĞƐƚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĞƉŽƌĞŶƟĚĂĚĞƐĂĞůĂ
conveniadas;
ϴ͘ϮͲĐƌŝĂƌĞƵƟůŝǌĂƌŶŽǀŽƐŵĠƚŽĚŽƐĚŝĚĄƟĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐ͕ƵƐĂŶĚŽĂƐdĞĐnologias da Informação e da Comunicação (TIC).
ΑϯǑͲƉſƐĂƐĞůĞĕĆŽĞĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƐĂƵůĂƐĚĂƐŽĮĐŝŶĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͕
a equipe gestora expedirá termo provisório de atribuição, a ser entregue ao docente/
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ĞĂƌĞůĂĕĆŽŶŽŵŝŶĂůĚĞƚŽĚŽƐŽƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͕ĐŽŵĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĐĂƌŐĂƐŚŽƌĄƌŝĂƐ͕ĂƐĞƌĞŶǀŝĂĚŽăŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ƉĂƌĂĐŝġŶĐŝĂĞƌĂƟĮĐĂção no processo regular de atribuição de classes e aulas.
ΑϰǑͲƉůŝĐĂŵͲƐĞĂŽĚŽĐĞŶƚĞ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚĂ
ůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐ͕ƚƵƌŵĂƐ͕ĂƵůĂƐĚĞƉƌŽũĞƚŽƐ
da Pasta, bem como as da legislação referente ao processo regular de atribuição de
classes e aulas.
ƌƟŐŽϳǑͲEĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĂƵůĂƐĚĂƐŽĮĐŝŶĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĂŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐͬ
candidatos devidamente inscritos e cadastrados para o processo anual de atribuição de
ĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐ͕ĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŚĂďŝůŝƚĂĕƁĞƐͬƋƵĂůŝĮĐĂĕƁĞƐĂƐĞƌĞŵ
apresentadas para atuação em:
I - Língua Estrangeira Moderna: Inglês nos anos iniciais - Espanhol nos
ĂŶŽƐĮŶĂŝƐͲĚŝƉůŽŵĂĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂĞŵ>ĞƚƌĂƐͬ/ŶŐůġƐŽƵƐƉĂŶŚŽů͖ĂůƵŶŽĚĞĐƵƌƐŽĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂĞŵ>ĞƚƌĂƐ͕ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĚĞƷůƟŵŽĂŶŽ͕ĐŽŵŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽ
na língua estrangeira objeto da docência, podendo, em caráter de absoluta excepcionaůŝĚĂĚĞ͕ƐĞƌĂƚƌŝďƵşĚĂƐĂƵůĂƐĂƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůŐƌĂĚƵĂĚŽĞŵĐƵƌƐŽĚĞŶşǀĞůƐƵƉĞƌŝŽƌƉŽƌƚĂĚŽƌ
ĚĞĞǆĂŵĞĚĞƉƌŽĮĐŝġŶĐŝĂůŝŶŐƵşƐƟĐĂŶŽŝĚŝŽŵĂŽďũĞƚŽĚĂĚŽĐġŶĐŝĂ͕ƋƵĂŶĚŽĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂĂŝŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĂĐŝŵĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͖
//ͲƟǀŝĚĂĚĞƐƌơƐƟĐĂƐͲĚŝƉůŽŵĂĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂĞŵĚƵĐĂĕĆŽƌơƐƟĐĂ͕ŽƵĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂĞŵƌƚĞ͕ĞŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚĂƐůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ͗ƌƚĞƐsŝƐƵĂŝƐ͕
ƌƚĞƐWůĄƐƟĐĂƐ͕ĞƐŝŐŶ͕DƷƐŝĐĂ͕dĞĂƚƌŽ͕ƌƚĞƐġŶŝĐĂƐĞĂŶĕĂŽƵůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂĞŵ
Educação Musical;
///ͲƟǀŝĚĂĚĞƐƐƉŽƌƟǀĂƐĞDŽƚŽƌĂƐͲĚŝƉůŽŵĂĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂĞŵ
Educação Física;
IV - Educação Financeira/Educação Fiscal, preferencialmente, diploma de
ůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂĞƐƉĞĐşĮĐĂĞŵDĂƚĞŵĄƟĐĂŽƵĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂĞŵŝġŶĐŝĂƐĐŽŵƉůĞŶŝĮĐĂĕĆŽĞŵDĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ŽƵĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂĞŵWĞĚĂŐŽŐŝĂ͖
V - Tecnologia e Sociedade - de acordo com a proposta pedagógica da
unidade escolar: diploma de licenciatura plena em disciplinas da área de Ciências
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da Natureza, ou diploma de licenciatura plena em disciplinas da área de Ciências
Humanas;
VI - Qualidade de Vida - diploma de licenciatura plena em Ciências FíƐŝĐĂƐĞŝŽůſŐŝĐĂƐŽƵůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂĞŵŝġŶĐŝĂƐĐŽŵƉůĞŶŝĮĐĂĕĆŽĞŵŝŽůŽŐŝĂ͕ŽƵĂŝŶĚĂ
licenciatura plena em História Natural; ou, ainda, de licenciatura plena em Pedagogia;
VII - Sexualidade - diploma de licenciatura plena em Ciências Físicas e
ŝŽůſŐŝĐĂƐ ŽƵ ůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂ Ğŵ ŝġŶĐŝĂƐ ĐŽŵ ƉůĞŶŝĮĐĂĕĆŽ Ğŵ ŝŽůŽŐŝĂ͕ ŽƵ ůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂ
plena em História Natural; de licenciatura plena em Pedagogia;
VIII - Espaços Educadores Sustentáveis – de acordo com a proposta da
unidade escolar: diploma de licenciatura plena em disciplinas da Área de Ciências da
Natureza; diploma de licenciatura plena em disciplinas da Área de Ciências Humanas;
diploma de licenciatura plena em disciplinas da Área de Linguagens; ou, ainda, diploma
de licenciatura plena em Pedagogia;
IX - Educação para o Trânsito - diploma de licenciatura plena em discipliŶĂƐĚĂƌĞĂĚĞŝġŶĐŝĂƐ,ƵŵĂŶĂƐ͖ĚŝƉůŽŵĂĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂĞŵĚƵĐĂĕĆŽƌơƐƟĐĂ͕
ou de licenciatura plena em Arte, em quaisquer das linguagens: Artes Visuais, Artes
WůĄƐƟĐĂƐ͕ĞƐŝŐŶ͕DƷƐŝĐĂ͕dĞĂƚƌŽ͕ƌƚĞƐġŶŝĐĂƐĞĂŶĕĂ͕ŽƵůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂĞŵĚƵcação Musical; ou, ainda, diploma de licenciatura plena em Pedagogia;
yʹĚƵĐĂĕĆŽĚĂƐŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐƚŶŝĐŽͲƌĂĐŝĂŝƐ͗ĚŝƉůŽŵĂĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂ
plena em disciplinas da área de Ciências Humanas; diploma de licenciatura plena em
ĚƵĐĂĕĆŽƌơƐƟĐĂ͕ŽƵĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂĞŵƌƚĞ͕ĞŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚĂƐůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ͗
ƌƚĞƐ sŝƐƵĂŝƐ͕ ƌƚĞƐ WůĄƐƟĐĂƐ͕ ĞƐŝŐŶ͕ DƷƐŝĐĂ͕ dĞĂƚƌŽ͕ ƌƚĞƐ ġŶŝĐĂƐ Ğ ĂŶĕĂ͕ ŽƵ ůŝcenciatura plena em Educação Musical; ou, ainda, diploma de licenciatura plena em
Pedagogia;
XI - Educação em Direitos Humanos: diploma de licenciatura plena em
disciplinas da área de Ciências Humanas; diploma de licenciatura plena em Educação
ƌơƐƟĐĂ͕ŽƵĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂĞŵƌƚĞ͕ĞŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚĂƐůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ͗ƌƚĞƐsŝƐƵĂŝƐ͕
ƌƚĞƐWůĄƐƟĐĂƐ͕ĞƐŝŐŶ͕DƷƐŝĐĂ͕dĞĂƚƌŽ͕ƌƚĞƐġŶŝĐĂƐĞĂŶĕĂ͕ŽƵůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂĞŵ
Educação Musical; diploma de licenciatura plena em Pedagogia.
XII – Hora da Leitura e Produção de Texto: preferencialmente, diploma
ĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂĞŵWĞĚĂŐŽŐŝĂ͕Ğ͕ŶĂŝŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůůŝĐĞŶĐŝĂĚŽ͕
ĂůƵŶŽĚŽƷůƟŵŽĂŶŽĚĞƐƚĂůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂ͖
XIII – Leitura e Produção de Texto: diploma de licenciatura plena em Letras/Língua Portuguesa;
y/sʹǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐDĂƚĞŵĄƟĐĂƐ͗
a) Anos Iniciais: preferencialmente, diploma de licenciatura plena em PeĚĂŐŽŐŝĂ͕ĞŶĂŝŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůůŝĐĞŶĐŝĂĚŽ͕ĂůƵŶŽĚŽƷůƟŵŽĂŶŽĚĞƐƐĂ
licenciatura;
ďͿŶŽƐ&ŝŶĂŝƐ͗ĚŝƉůŽŵĂĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂƉůĞŶĂĞƐƉĞĐşĮĐĂĞŵDĂƚĞŵĄƟĐĂ
ŽƵĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂĞŵŝġŶĐŝĂƐĐŽŵƉůĞŶŝĮĐĂĕĆŽĞŵDĂƚĞŵĄƟĐĂ͖
XV – Orientação de Estudos: preferencialmente, diploma de licenciatura
plena em Pedagogia, ou Licenciatura Plena em disciplinas da Área de Ciências da Natureza, ou Licenciatura Plena em disciplinas da Área de Ciências Humanas, ou Licenciatura Plena em disciplinas da Área de Linguagens e Códigos.
ΑϭǑͲEŽƐĂŶŽƐŝŶŝĐŝĂŝƐ͕ĂƚĞŶĚŝĚĂƐĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽͬƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĂƐĐůĂƐƐĞƐĚĂƐŽĮĐŝŶĂƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĂƚƌŝďƵşĚĂƐ͗
1. preferencialmente, ao professor polivalente – PEB I, observadas as disposições da legislação referente ao processo anual de atribuição de classes e aulas a
ĚŽĐĞŶƚĞƐĞŽƵĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞŝŶƐĐƌŝƚŽƐĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐƉĂƌĂŽ
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processo regular de atribuição de classes e aulas, pelo Diretor de Escola, na unidade
escolar, e em nível de Diretoria de Ensino;
2. na inexistência do professor polivalente, o docente portador de licenciatura plena em Pedagogia.
§ 2º- - Esgotadas as possibilidades de atribuição de classes e aulas, de
que tratam os incisos IV a XV, as classes e aulas remanescentes poderão ser atribuídas
a docentes, cujo histórico escolar do curso concluído ou a ser concluído, comprovem
ŽƐŽŵĂƚſƌŝŽĚĞϭϲϬŚŽƌĂƐĚĞĞƐƚƵĚŽƐŶŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞͬĐŽŶƚĞƷĚŽĚĂŽĮĐŝŶĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͘
ƌƟŐŽϴǑͲEĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞĮǆĂĕĆŽĚŽƐŚŽƌĄƌŝŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚŽƐƐĞƌǀŝdores, por competência do Diretor de Escola, com a colaboração da equipe gestora,
deverão ser estabelecidos dia(s) e horário para cumprimento das Aulas de Trabalho
WĞĚĂŐſŐŝĐŽŽůĞƟǀŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƋƵĞĂƚƵĞŵŶĂ
ƉĂƌƚĞĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĚĂƋƵĞůĞƐƋƵĞƉŽƐƐƵĞŵĂƵůĂƐĂƚƌŝďƵşĚĂƐĞŵŵĂŝƐĚĞƵŵĂ
unidade escolar e/ou que não tenham Sede de Controle de Frequência (SCF) na Escola
de Tempo Integral.
ƌƟŐŽϵǑͲWĂƌĂŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͕ĂŽƋƵĂůƐĞƚĞŶŚĂŵĂƚƌŝďƵşĚŽĂƵůĂƐĚĞŽĮĐŝŶĂ
ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͕ƋƵĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽĐĞŶƚĞ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌƉĞƌşŽĚŽ͕ƐĆŽĂƐƐĞŐƵƌĂĚŽƐŽƐŵĞƐŵŽƐďĞŶĞİĐŝŽƐĞǀĂŶƚĂŐĞŶƐĂƋƵĞĨĂǌĞŵũƵƐŽƐƐĞƵƐƉĂƌĞƐĚŽĐĞŶƚĞƐƋƵĞĂƚƵĂŵŶĂƐĞƐĐŽůĂƐƌĞŐƵůĂƌĞƐĚĞƌĞŐŝŵĞƉĂƌĐŝĂů͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐŶŽƌŵĂƐůĞŐĂŝƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ͕
exceto a possibilidade de afastamento das referidas aulas para exercer qualquer outro
ƟƉŽĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞŽƵƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ͘
ƌƟŐŽϭϬͲEŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ŽĚŽĐĞŶƚĞƋƵĞ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŵŽƟǀŽ͕ĚĞŝǆĂƌĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌăƐĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĂŽĮcina curricular, cujas aulas lhe tenham sido atribuídas, perderá essas aulas, a qualquer
tempo, por decisão da equipe gestora da unidade escolar, ouvido o Supervisor de Ensino.
ƌƟŐŽϭϭͲWĂƌĂĮŶƐĚĞĚĞĮŶŝĕĆŽĚĞŵſĚƵůŽĚĞƉĞƐƐŽĂů͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞƐƉĞĐşĮĐŽ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĞŵĚŽďƌŽŽŶƷŵĞƌŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĚĂƐĐŽůĂ
de Tempo Integral, que estejam em funcionamento nos termos da presente resolução.
ƌƟŐŽϭϮͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕Įcando revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 2, de 18
de janeiro de 2013.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII;
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei complementar nº 1.164/12 à pág. 31 do vol. LXXIII;
Lei Complementar nº 1.191/12 à pág. 27 do vol. LXXIV;
Resolução SE nº 89/05 à pág. 146 do vol. LX;
Resolução SE nº 2/13 à pág. 89 do vol. LXXV.
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ANEXOS:
ANEXO A
PROPOSTA DE MATRIZ CURRICULAR
WZK:dK^K>dDWK/Ed'Z>ͲŶŽƐ/ŶŝĐŝĂŝƐ
ÁREAS DO
CONHECIMENTO

ŶŽƐͬƵůĂƐ
COMPONENTES CURRICULARES
1º

2º

3º

4º

ϱǑ

Língua Portuguesa

11

11

9

8

8

Educação Física

2

2

2

2

2

Arte

2

2

2

2

2

MATEMÁTICA

DĂƚĞŵĄƟĐĂ

6

6

8

8

8

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

Ciências Físicas e Biológicas

1

1

1

2

2

História

2

2

2

2

2

'ĞŽŐƌĂĮĂ

1

1

1

1

1

25

25

25

25

25

TOTAL DA PARTE DIVERSIFICADA

15

15

15

15

15

TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA

40

40

40

40

40

BASENACIONAL COMUM

LINGUAGENS E
CÓDIGOS

CIÊNCIAS
HUMANAS

TOTAL DA BASE NACIONAL COMUM
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Produção de Texto
ǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐDĂƚĞŵĄƟĐĂƐ
KĮĐŝŶĂƵƌƌŝĐƵůĂƌ/
KĮĐŝŶĂƵƌƌŝĐƵůĂƌ//

dĞŵĄƟĐĂƐ
KƉĐŝŽŶĂŝƐ

OFICINAS CURRICULARES

PARTE DIVERSIFICADA

dĞŵĄƟĐĂƐ
KďƌŝŐĂƚſƌŝĂƐ

Hora da Leitura

KĮĐŝŶĂƵƌƌŝĐƵůĂƌ///
KĮĐŝŶĂƵƌƌŝĐƵůĂƌ/s

ANEXO B
PROPOSTA DE MATRIZ CURRICULAR
WZK:dK^K>dDWK/Ed'Z>ͲŶŽƐ/ŶŝĐŝĂŝƐ

ÁREAS DO
CONHECIMENTO

ŶŽƐͬƵůĂƐ
COMPONENTES CURRICULARES
1º

2º

3º

4º

ϱǑ

Língua Portuguesa

11

11

9

8

8

Educação Física

2

2

2

2

2

Arte

2

2

2

2

2

MATEMÁTICA

DĂƚĞŵĄƟĐĂ

6

6

8

8

8

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

Ciências Físicas e Biológicas

1

1

1

2

2

História

2

2

2

2

2

'ĞŽŐƌĂĮĂ

1

1

1

1

1

25

25

25

25

25

TOTAL DA PARTE DIVERSIFICADA

20

20

20

20

20

TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA

45

45

45

45

45

BASENACIONAL COMUM

LINGUAGENS E
CÓDIGOS

CIÊNCIAS
HUMANAS

Hora da Leitura
Produção de Texto
ǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐDĂƚĞŵĄƟĐĂƐ
KĮĐŝŶĂƵƌƌŝĐƵůĂƌ/
KĮĐŝŶĂƵƌƌŝĐƵůĂƌ//
KĮĐŝŶĂƵƌƌŝĐƵůĂƌ///

dĞŵĄƟĐĂƐ
KƉĐŝŽŶĂŝƐ

OFICINAS CURRICULARES

PARTE DIVERSIFICADA

dĞŵĄƟĐĂƐ
KďƌŝŐĂƚſƌŝĂƐ

TOTAL DA BASENACIONAL COMUM

KĮĐŝŶĂƵƌƌŝĐƵůĂƌ/s
KĮĐŝŶĂƵƌƌŝĐƵůĂƌs
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ANEXO C
PROPOSTA DE MATRIZ CURRICULAR
PROJETO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - Anos Finais

BASE NACIONAL COMUM

ÁREAS DO
CONHECIMENTO

COMPONENTES CURRICULARES

^ĠƌŝĞƐͬƵůĂƐ
6º

7º

ϴǑ

9º

Língua Portuguesa

6

6

6

6

Educação Física

2

2

2

2

Arte

2

2

2

2

MATEMÁTICA

DĂƚĞŵĄƟĐĂ

6

6

6

5

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

Ciências Físicas e Biológicas

4

4

4

4

História

4

4

4

4

'ĞŽŐƌĂĮĂ

4

4

4

4

LINGUAGENS E
CÓDIGOS

CIÊNCIAS HUMANAS

Ensino Religioso*
TOTAL DA BASE NACIONAL COMUM

1
28

28

28

28

2

2

2

2

TOTAL DA PARTE DIVERSIFICADA

12

12

12

12

TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA

40

40

40

40

dĞŵĄƟĐĂƐ
Obrigatórias

Língua Estrangeira Moderna
Leitura e Produção de Texto
ǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐDĂƚĞŵĄƟĐĂƐ
KĮĐŝŶĂƵƌƌŝĐƵůĂƌ/
dĞŵĄƟĐĂƐ
Opcionais

OFICINAS CURRICULARES

PARTE DIVERSIFICADA

Disciplina

KĮĐŝŶĂƵƌƌŝĐƵůĂƌ//
KĮĐŝŶĂƵƌƌŝĐƵůĂƌ///

ΎŶƐŝŶŽZĞůŝŐŝŽƐŽͲ^ĞŶĆŽŚŽƵǀĞƌĚĞŵĂŶĚĂ͕ĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂƌϭ;ƵŵĂͿĂƵůĂƉĂƌĂŵĂƚĞŵĄƟĐĂ͘
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ANEXO D
PROPOSTA DE MATRIZ CURRICULAR
PROJETO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - Anos Finais

BASENACIONAL COMUM

ÁREAS DO
CONHECIMENTO

COMPONENTES CURRICULARES

^ĠƌŝĞƐͬƵůĂƐ
6º
7º
ϴǑ

9º

Língua Portuguesa

6

6

6

6

Educação Física

2

2

2

2

Arte

2

2

2

2

MATEMÁTICA

DĂƚĞŵĄƟĐĂ

6

6

6

5

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

Ciências Físicas e Biológicas

4

4

4

4

História

4

4

4

4

'ĞŽŐƌĂĮĂ

4

4

4

4

LINGUAGENS E
CÓDIGOS

CIÊNCIAS HUMANAS

Ensino Religioso*
TOTAL DA BASENACIONAL COMUM

1
Ϯϴ

Ϯϴ

Ϯϴ

Ϯϴ

2

2

2

2

TOTAL DA PARTE DIVERSIFICADA

17

17

17

17

TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA

ϰϱ

ϰϱ

ϰϱ

ϰϱ

dĞŵĄƟĐĂƐ
KďƌŝŐĂƚſƌŝĂƐ

>şŶŐƵĂƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂDŽĚĞƌŶĂ
>ĞŝƚƵƌĂĞWƌŽĚƵĕĆŽĚĞdĞǆƚŽ
ǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐDĂƚĞŵĄƟĐĂƐ
KĮĐŝŶĂƵƌƌŝĐƵůĂƌ/

dĞŵĄƟĐĂƐ
KƉĐŝŽŶĂŝƐ

OFICINAS CURRICULARES

PARTE DIVERSIFICADA

ŝƐĐŝƉůŝŶĂ

KĮĐŝŶĂƵƌƌŝĐƵůĂƌ//
KĮĐŝŶĂƵƌƌŝĐƵůĂƌ///
KĮĐŝŶĂƵƌƌŝĐƵůĂƌ/s

ΎŶƐŝŶŽZĞůŝŐŝŽƐŽͲ^ĞŶĆŽŚŽƵǀĞƌĚĞŵĂŶĚĂ͕ĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂƌϭ;ƵŵĂͿĂƵůĂƉĂƌĂŵĂƚĞŵĄƟĐĂ͘
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ANEXO E
OFICINAS CURRICULARES
ÁREAS DO
CONHECIMENTO

EIXOS TEMÁTICOS

TEMAS
ƟǀŝĚĂĚĞƐƌơƐƟĐĂƐ
(Artes Visuais, Música, Dança, Teatro)

Linguagens

Língua Estrangeira Moderna*
ƟǀŝĚĂĚĞƐƐƉŽƌƟǀĂƐĞDŽƚŽƌĂƐ

LINGUAGEM
MATEMÁTICA
CIENCIAS DA
NATUREZA CIÊNCIAS
HUMANAS

Trabalho e Consumo

Educação Financeira/Educação Fiscal

Ciência e Tecnologia

Tecnologia e Sociedade

Saúde
Meio Ambiente

Qualidade de Vida
Sexualidade
Espaços Educadores Sustentáveis
Educação para o Trânsito

ƟĐĂ͕ŝĚĂĚĂŶŝĂĞ
Pluralidade Cultural

ĚƵĐĂĕĆŽĚĂƐŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐƚŶŝĐŽͲƌĂĐŝĂŝƐ
Educação em Direitos Humanos
Orientação de Estudos

Ύ/ŶŐůġƐƉĂƌĂŽƐĂŶŽƐŝŶŝĐŝĂŝƐĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ͕ŽƉĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƐƉĂŶŚŽůƉĂƌĂŽƐĂŶŽƐĮŶĂŝƐĚŽ
ensino fundamental.

Z^K>hK^EǑϴϲ͕ϮϬDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ͕ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞĞŶƚƌŽƐĚĞƐƚƵĚŽƐĚĞ
>şŶŐƵĂƐʹ>͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, com fundamento no Decreto nº 27.270,
de 10-8-1987, alterado pelo Decreto nº 54.758, de 10-9-2009, e no Decreto nº 44.449,
de 24-11-1999, e à vista do disposto na Resolução SE nº 81, de 4-11-2009, e da manifestação da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB,
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲƵƚŽƌŝǌĂŵͲƐĞĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĞŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞĞŶƚƌŽĚĞƐtudos de Línguas - CEL, para ministrar aulas de língua estrangeira moderna, nas escolas
estaduais abaixo relacionadas:
I - Escola Estadual Orígenes Lessa, localizada no município de Diadema,
Diretoria de Ensino/Região Diadema;
II - Escola Estadual Ana Maria Junqueira, localizada no município de Franca, Diretoria de Ensino/Região Franca.
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ƌƟŐŽϮǑͲŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĐĂďĞƌĄ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂZĞƐŽlução SE nº 81/2009, acompanhar, orientar e avaliar a organização e o funcionamento
ĚŝĚĄƟĐŽĞƚĠĐŶŝĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐŽĚŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ>Ɛ͘
ƌƟŐŽϯǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
____

NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 27.270/87 à pág. 119 do vol. XXIV;
Decreto nº 44.449/99 à pág. 85 do vol. XLVIII;
Decreto nº 54.758/09 à pág. 93 do vol. LXVIII;
Resolução SE nº 81/09 à pág. 216 do vol. LXVIII.

Z^K>hK^EǑϴϳ͕ϮϬDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŽĐĂůĞŶĚĄƌŝŽĚĂƐĞƐĐŽůĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂ
ŶƐŝŶŽ/ŶƚĞŐƌĂůƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica e considerando:
ͲĂƐĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐĚĞƋƵĞƐĞƌĞǀĞƐƚĞŵĂƐĂĕƁĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐƉĞůŽWƌŽgrama Ensino Integral, em execução em escolas da rede pública estadual;
ͲĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐĞĚĞĮŶŝƌĞŵĂĕƁĞƐƋƵĞƉƌĞĐĞĚĞŵŽŝŶşĐŝŽĚĂƐĂƵůĂƐ
ŶĂƐĞƐĐŽůĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂ͕
Resolve:
ƌƟŐŽ ϭǑ Ͳ dŽĚĂƐ ĂƐ ĞƐĐŽůĂƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ĚŽ WƌŽŐƌĂŵĂ ŶƐŝŶŽ /ŶƚĞŐƌĂů
ŽďƐĞƌǀĂƌĆŽ͕ŶĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽĐĂůĞŶĚĄƌŝŽĞƐĐŽůĂƌƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ŽĚŝƐƉŽƐƚŽ
nesta resolução, bem como, no que couber, na Resolução SE nº 78, de 11 de dezembro
de 2013.
WĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽ Ͳ Ɛ ĞƐĐŽůĂƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ ĚŽ WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĆŽ
ƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶĨŽƌŵĞĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĂŶĞǆŽ͘
ƌƟŐŽϮǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕Įcando revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 5, de 31
de janeiro de 2013.
ANEXO
CRONOGRAMA
SITUAÇÃO DA ESCOLA

DATA

ATIVIDADE

ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽWƌŽŐƌĂŵĂ
em 2012 e 2013

27 a 31.1.2014
3 e 4.2.2014
5.2.2014

3 a 7.2.2014

planejamento escolar
acolhimento
início das aulas
ĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂ͕ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ
todos os educadores
acolhimento e planejamento

10.2.2014

início das aulas

ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽWƌŽŐƌĂŵĂ
em 2014

27 a 31.1.2014
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_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Resolução SE nº 5/13 à pág. 104 do vol. LXXV;
Resolução SE nº 78/13 à pág. 341 deste volume.

Z^K>hK^EǑϴϴ͕ϮϬDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĮǆĂĕĆŽĚĞŵĞƚĂƐƉĂƌĂŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐŐůŽďĂŝƐĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ
ĚƵĐĂĕĆŽ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂŽŶŝĮĐĂĕĆŽƉŽƌZĞƐƵůƚĂĚŽƐͲZ͕ŝŶƐƟƚƵşĚĂƉĞůĂ
>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌϭ͘Ϭϳϴ͕ĚĞϭϳͲϭϮͲϮϬϬϴ͕ƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞϮϬϭϯ
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, à vista do disposto na Lei Complementar
1.078, de 17-12-2008, e na resolução CC/SGP/SF/SPDR 2, de 30-03-2011,
Resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲƐŵĞƚĂƐƉĂƌĂŽ/^W͕ƉŽƌƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌĞŶşǀĞůĚĞĞŶƐŝŶŽ͕
ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂŽƐĂůƵŶŽƐĚŽϱǑĞϵǑĂŶŽƐĚŽĞŶƐŝŶŽ
fundamental e da 3ª série do ensino médio, são as constantes do Anexo
que integra a presente resolução.
ƌƟŐŽϮǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƌĞtroagindo seus efeitos a 1º. 1.2013, e revoga as disposições em contrário.
______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 1.078/08 à pág. 43 do vol. LXVI;
Resolução Conj. CC/SGP/SF/SPDR nº 2/11 à pág. 173 do vol. LXXI.
O Anexos estão publicados no D.O.E de 21.12.2013 pág. 56 à 75.
Vide ANEXO às págs. 56 a 74 do DOE nº 241, Seção I, de 21.12.2013

Z^K>hK^EǑϴϵ͕ϮϲDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞƉƌŽƌƌŽŐĂĕĆŽĚĞĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĚĂWĂƐƚĂ͕
ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
K^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽĚĂƌĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞăƐĂĕƁĞƐĚĞWƌŽgramas da Pasta, resolve:
ƌƟŐŽϭǑͲ&ŝĐĂŵƉƌŽƌƌŽŐĂĚŽƐĂƚĠϯϭͲϭϮͲϮϬϭϰ͕ŽƐĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽƐ͗
I - de integrantes do Quadro do Magistério, autorizados nos termos do
ŝŶĐŝƐŽy͕ĚŽĂƌƟŐŽϲϰĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϰϰϰ͕ĚĞϮϳĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϴϱ͕ĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂĚŽƉĞůŽĂƌƟŐŽϰϲĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϴϯϲ͕ĚĞϯϬĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϵϳ͕ŶĂƐ
Prefeituras Municipais conveniadas com a Secretaria da Educação, para cumprimento
ĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĕĆŽĚĞWĂƌĐĞƌŝĂĚƵĐĂĐŝŽŶĂůƐƚĂĚŽͲDƵŶŝĐşƉŝŽ͕ŝŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůŽĞcreto nº 51.673, de 19-3-2007;
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II - de integrantes do Quadro de Apoio Escolar, autorizados nos termos
ĚŽĂƌƟŐŽϱǑ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽ͕ŝƚĞŵϭ͕ĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌϭ͘ϭϰϰ͕ĚĞϭϭͲϳͲϮϬϭϭ͕ƉĂƌĂ
cumprimento do programa referido no inciso anterior.
Parágrafo único - Os afastamentos a que se referem os incisos I e II desƚĞĂƌƟŐŽ͕ŽďũĞƚŽĚĞĐŽŶǀġŶŝŽ͕ĐƵũĂǀŝŐġŶĐŝĂǀĞŶŚĂĂƐĞĞŶĐĞƌƌĂƌĂŶƚĞƐĚĞϯϭͲϭϮͲϮϬϭϰ͕
considerar-se-ão prorrogados somente até a véspera da data do encerramento.
ƌƟŐŽϮǑͲĂďĞĂŽƐŝƌŝŐĞŶƚĞƐZĞŐŝŽŶĂŝƐĚĞŶƐŝŶŽ͕ŶĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĄƌĞĂƐ
ĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͕ƉƌŽĐĞĚĞƌĂŽĂƉŽƐƟůĂŵĞŶƚŽĚŽƐơƚƵůŽƐĚĞĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽũĄĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂ
o registro da prorrogação de que trata a presente resolução.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲ^ĞƌĆŽƚĂŵďĠŵŽďũĞƚŽĚĞĂƉŽƐƟůĂŵĞŶƚŽ͕ƉŽƌĐŽŵƉĞtência do Dirigente Regional de Ensino, alterações da Jornada de Trabalho do docente
afastado, decorrentes do processo de atribuição de classes e aulas na rede pública estadual de ensino.
ƌƟŐŽϯǑͲĞǀĞƌĆŽƐĞƌĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂƐăŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌŝĂĚĞ'ĞƐƚĆŽĚĞZĞcursos Humanos - CGRH, por intermédio das Diretorias de Ensino, através do Sistema
/ŶĨŽƌŵĂƟǌĂĚŽĚĞDƵŶŝĐŝƉĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĚĞĐĞƐƐĂĕĆŽĞĚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĞŶŽǀŽƐ
ĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽƐŶĂƐWƌĞĨĞŝƚƵƌĂƐDƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕ŶĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϯǑĚŽ
Decreto nº 51.673/2007.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽĂƚĞŶĚĞƌĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϯǑĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϭ͘ϲϳϯͬϮϬϬϳ͕ŶĂůĄƵƐƵůĂĠĐŝŵĂ
Terceira do Termo de Convênio de Parceria Educacional Estado/Município, bem como
no Plano de Trabalho - parte integrante do convênio.
ƌƟŐŽϰǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ĮĐĂŶdo revogadas as disposições em contrário.
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 836/97 à pág. 381 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 1144/11 à pág. 54 do vol. LXXII;
Decreto nº 51.673/07 à pág. 232 do vol. LXIII.

377

- VIII DELIBERAÇÃO CEE

;ΎͿ>/ZKEǑϭϮϮ͕ϭǑEKsDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĕĆŽĚĞǀŝĚĂĞƐĐŽůĂƌĞĐŽŶǀĂůŝĚĂĕĆŽĚĞĞƐƚƵĚŽƐŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞ
ŶƐŝŶŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ
O Conselho Estadual de Educação, com fundamento na Lei Estadual nº
ϭϬ͘ϰϬϯͬϳϭĞĐŽŵďĂƐĞŶŽƐĂƌƟŐŽƐϯϳĞϯϴĚĂ>ĞŝĨĞĚĞƌĂůŶǑϵ͘ϯϵϰͬϵϲĞŶĂ/ŶĚŝĐĂĕĆŽ
nº 123/2013,
Delibera:
ƌƟŐŽϭǑͲƌĞŐƵůĂƌŝǌĂĕĆŽĚĞǀŝĚĂĞƐĐŽůĂƌĞĂĐŽŶǀĂůŝĚĂĕĆŽĚĞĞƐƚƵĚŽƐĚĞ
alunos matriculados em escolas públicas e privadas, no sistema de ensino do Estado de
^ĆŽWĂƵůŽ͕ƐĞƌĆŽĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽăƋƵĂůĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌĞƐƟǀĞƌ
ũƵƌŝƐĚŝĐŝŽŶĂĚĂ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĐƌŝĂĚĂƐƉŽƌůĞŝĞƐƉĞĐşĮĐĂƋƵĞ ĐŽŶƚĂŵ
com a supervisão delegada cumprirão o disposto nesta Deliberação por meio de seu
órgão competente.
ƌƟŐŽϮǑͲĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƐƚĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽĐĂďĞƌĄƌĞĐƵƌƐŽ͕
nos termos das normas em vigor, ao Conselho Estadual de Educação.
ƌƟŐŽϯǑͲƐƚĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĂƐƵĂ
homologação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Deliberação
CEE nº 121/2013.
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente Deliberação.
Sala “Carlos Pasquale”, em 23 de outubro de 2013.
Cons. João Cardoso Palma Filho
Vice-Presidente no exercício da Presidência
ANEXO:
/E/KEǑϭϮϯͬϮϬϭϯƉƌŽǀĂĚĂĞŵϮϯͬϭϬͬϮϬϭϯ
INTERESSADO - Conselho Estadual de Educação
ASSUNTO - Regularização de Vida Escolar e Convalidação de Estudos
RELATORES - Consºs Francisco Antonio Poli e Walter Vicioni Gonçalves
PROCESSO CEE Nº 247/1995 (Reautuado em 21/08/2013)
KE^>,KW>EK
1. RELATÓRIO
A regularização de vida escolar de alunos é competência das Diretorias
de Ensino, desde 1986. Recentemente, a convalidação de estudos de alunos matriculados em escolas que funcionaram irregularmente também passou a ser atribuição das
Diretorias de Ensino, conforme dispôs a Deliberação CEE nº 121/2013.

* Homologada pela Resolução SE, de 1.11.2013.
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A regularização de vida escolar e a convalidação de estudos, portanto,
agora estão sendo feitas pela instância que reúne todas as condições para isso: as Diretorias de Ensino. Antes, os pedidos sobre essas matérias chegavam até este Colegiado
ƋƵĞ͕ƌĞŐƌĂŐĞƌĂů͕ĂƉĞŶĂƐƌĂƟĮĐĂǀĂĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐ͘&ŝĐĂƌĂŵĚĞĨŽƌĂĚĞƐƐĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ͕
no entanto, a matrícula de um aluno em série imprópria ou um professor que lecionou
durante certo tempo com documentação falsa. No primeiro caso, caberia a regularização de vida escolar e, no segundo, a convalidação de estudos.
Tendo em vista o exposto, a regularização de vida escolar de alunos e a
convalidação de estudos, decorrentes de qualquer vício intrínseco ou extrínseco ao
processo de ensino em escolas públicas e privadas, no sistema de ensino do Estado
ĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽĮĐĂƌƐŽďĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽ͕ƋƵĞĞƐƚĆŽ
mais próximas dos problemas e das soluções, do que este Colegiado.
ŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĂĂďƌĂŶŐġŶĐŝĂĚĞƐƐĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ƉĞƌĚĞŽƐĞŶƟĚŽŵĂŶƚĞƌ
em vigor a Deliberação CEE nº 121/2013.
2. CONCLUSÃO
Posto isso, submetemos a este Colegiado o anexo projeto de Deliberação.
São Paulo, 11 de Outubro de 2013.
a) Consº Francisco Antonio Poli - Relator
b) Consº Walter Vicioni Gonçalves - Relator
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente Indicação.
Sala “Carlos Pasquale”, em 23 de outubro de 2013.
Cons. João Cardoso Palma Filho
Vice-Presidente no exercício da Presidência

______
NOTAS:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23 na Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontra-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 10.403/71 à pág. 450 do vol. 2;
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WZZEǑϮϱϱͬϭϯʹ^ʹWZKsKDϯϭ͘ϳ͘ϮϬϭϯ
ASSUNTO: ŽŶƐƵůƚĂƐŽďƌĞŵŝŶŝƐƚƌĂƌĂƵůĂĚĞ>şŶŐƵĂƐƉĂŶŚŽůĂ
INTERESSADA: dĂƟĂŶĂdŽůĞŶƟŶŽDŽƐĐĂʹZ'Ϯϴ͘ϵϵϳ͘ϮϮϭͲϴ
RELATOR: Cons. Angelo Luiz Cortelazzo
PROCESSO CEE nº 200/2013
KE^>,KW>EK
1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO
dĂƟĂŶĂdŽůĞŶƟŶŽDŽƐĐĂ͕Z'ŶǑϮϴϵϵϳϮϮϭ͕WƌŽĨĞƐƐŽƌĂ͕>ŝĐĞŶĐŝĂĚĂĞŵŶtropologia Social e Cultural pela Universidade Autônoma de Barcelona/Espanha, solicita deste Conselho, pelo expediente datado e protocolado em 18/07/2013, a análise
ĚĞƐƵĂƟƚƵůĂĕĆŽ͕ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞǀĞƌŝĮĐĂƌĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞŵŝŶŝƐƚƌĂƌĂƵůĂƐ͕ĐŽŵŽ
professora habilitada, na disciplina de Língua Espanhola, com base na Resolução SE nº
98/2009 e Resolução nº 8/2010.
WƌŽĨĞƐƐŽƌĂĞƐĐůĂƌĞĐĞŶŽKİĐŝŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂƚſƌŝŽƋƵĞĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶsino Região de Mogi Mirim indeferiu sua solicitação sob a alegação que deveria apreƐĞŶƚĂƌ ͞ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ ĚĞ ĐŽŶĐůƵƐĆŽ ĚĞ ĐƵƌƐŽ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ ĚĞ ĞƐƉĂŶŚŽů ĚĞ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ ϯϲϬ
horas, que comprovasse as competências e habilidades de leitura, escrita, conversação,
ŇƵġŶĐŝĂĞĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽŝĚŝŽŵĂ͘͟
1.2 APRECIAÇÃO
Para refutar a alegação da Diretoria de Ensino Região de Mogi Mirim, a
Interessada apresenta a seguinte contra argumentação:
* realizou os estudos superiores na Espanha, estando habilitada para lecionar na Rede Pública de Educação na Espanha;
* residiu por dez anos na Espanha, onde, como Coordenadora da Cruz Vermelha de La Jonquera, exerceu a função de ministrar aulas de espanhol para imigrantes;
* realizou trabalhos de tradutor-intérprete, espanhol-português, para o
Serviço Social e de Imigração da Região Alt Empordà;
* estudou e concluiu o Ensino Fundamental no Colégio Miguel de CerǀĂŶƚĞƐĞŵ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĐƵũŽĞƌƟĮĐĂĚŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƉĞůŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĞĚƵĐĂĕĆŽĚĂ
Espanha. Dentre as disciplinas obrigatórias constam Língua e Cultura Espanhola, conĨŽƌŵĞ,ŝƐƚſƌŝĐŽƐĐŽůĂƌĚĞŇƐ͘ϯϰ͘
Analisando a formação da Professora, vemos que é portadora:
* de Diploma de Graduação em Antropologia Social y Cultural, expedido
ƉĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚƵƚžŶŽŵĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͕ƐƉĂŶŚĂ͕ĞŵϮϬϬϲ;ŇƐ͘ϭϭͿ͕ƌĞǀĂůŝĚĂĚŽĐŽŵŽ
equivalente ao Curso de Ciências Sociais, com habilitação em Antropologia, no grau de
Bacharel, de acordo com a Resolução do CNE/CES nº 8/2007, por delegação de compeƚġŶĐŝĂĚŽD͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽΑϮǑĚŽĂƌƟŐŽϰϴĚĂ>ĞŝŶǑϵ͘ϯϵϰͬϵϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞƌƟĮĐĂĚŽĞŵŝƟĚŽƉĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞƌĂƐşůŝĂ͕ũƵŶƚĂĚŽăƐŇƐ͘ϭϬ͖
* de Diploma de Español como Lengua Extranjera (nível superior) do InsƟƚƵƚŽĞƌǀĂŶƚĞƐĚĞDĂĚƌŝʹŇƐ͘Ϭϵ͖
ΎĞƌƟĮĐĂƚĚ͛ƉƟƚƵĚWĞĚĂŐžŐŝĐĂĚĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚƵƚžŶŽŵĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͕
ϮϬϬϲʹŇƐ͘ϭϮ͖
Ύ ĞƌƟĮĐĂĚŽ ĚĞ ŽŶĐůƵƐĆŽ ĚŽ ŶƐŝŶŽ &ƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ŶŽ ŽůĠŐŝŽ DŝŐƵĞů
ĞƌǀĂŶƚĞƐĚĞ^ĆŽWĂƵůŽʹŇƐ͘ϯϮ͖
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* Título de Graduado Escolar, expedido pela Ministra de Educacion y CulƚƵƌĂĚĞDĂĚƌŝ͕ƐƉĂŶŚĂʹŇƐ͘ϯϯ͘
Na tradução do documento do Curso realizado pela Interessada, na UniǀĞƌƐŝĚĂĚĞƵƚƀŶŽŵĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂƉŽĚĞͲƐĞǀĞƌŝĮĐĂƌƋƵĞ͕ĂůĠŵĚĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĚŽƵƌƐŽ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐăŶƚƌŽƉŽůŽŐŝĂ͕ĂWƌŽĨĞƐƐŽƌĂƌĞĂůŝǌŽƵĞƐƚƵĚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐĚĂ>şŶŐƵĂƐƉĂŶŚŽůĂ͕ŶĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĂďĂŝǆŽĐŝƚĂĚĂƐ;ŇƐ͘ϭϰĞϭϱͿ͗
ΎKĮĐŝŶĂĚĞZĞĚĂĕĆŽ;dƌŽŶĐŽŽŵƵŵ͕WƌŝŵĞŝƌŽŝĐůŽͿ͖
* Língua Espanhola – (Tronco Comum, Primeiro Ciclo);
* Línguas, Técnicas e Instrumentos I (Obrigatória, Primeiro Ciclo);
* Textos Básicos da Literatura Espanhola – (Tronco Comum, Primeiro Ciclo);
* Língua Espanhola - Humanidades - (Tronco Comum, Primeiro Ciclo).
KĂƌƟŐŽϱǑĚĂWŽƌƚĂƌŝĂŽŶũƵŶƚĂEWͬZ,hĚĞϭϵͬϱͬϮϬϭϬ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞ
sobre procedimentos para a implementação da oferta de Língua Espanhola no ensino
ŵĠĚŝŽĚĂƐĞƐĐŽůĂƐƉƷďůŝĐĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐ͕ĞƐƚĂďĞůĞĐĞ;ŇƐ͘ϬϲͿ͗
ƌƟŐŽϱǑͲKƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽ͕ĚĞŵĂŝƐĚŽĐĞŶƚĞƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐĞŵƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĂƵůĂƐĚĂƐƚƵƌŵĂƐĚĞ>şŶŐƵĂƐƉĂŶŚŽla com início no segundo semestre de 2010, deverão efetuar cadastro nas Diretorias de
Ensino no período de 14 a 28/6/2010.
* § 1º - Os interessados em efetuar o cadastro deverão, obrigatoriamenƚĞ͕ĞƐƚĂƌƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞŝŶƐĐƌŝƚŽƐĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐƉĂƌĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĂŶƵĂůĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞ
ĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐĚŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϬ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^EǑϵϴͬϮϬϬϵĞĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϴͬϮϬϭϬ͕ĞĚĞƐĚĞƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŚĂďŝůŝƚĂĕƁĞƐͬƋƵĂůŝĮĐĂĕƁĞƐ͗
Ͳ ĚŝƉůŽŵĂ ĚĞ ďĂĐŚĂƌĞů ŽƵ ƚĞĐŶſůŽŐŽ ĚĞ ŶşǀĞů ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ ĐŽŵ ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ
ĚĞĐƵƌƐŽĚĞĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽŽƵĞǆƚĞŶƐĆŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐƉĞĐşĮĐŽĚĞ>şŶŐƵĂ
Espanhola de, no mínimo, 160 (cento e sessenta) horas. (gg. nn.).
A Professora é portadora do Diploma de Bacharel em Antropologia Social
e Cultural, pela Universidade Autônoma de Barcelona da Espanha, e, também, realizou
ĐƵƌƐŽĞƐƉĞĐşĮĐŽĚĞ>şŶŐƵĂƐƉĂŶŚŽůĂ͕ŶŽ/ŶƐƟƚƵƚŽĞƌǀĂŶƚĞƐĚĞDĂĚƌŝ͕ĐŽŵŽĞǆŝŐŝĚŽ
no item 6 do § 1º do art. 5º da Portaria acima citada.
EŽŝƉůŽŵĂĞŵŝƟĚŽƉĞůŽ/ŶƐƟƚƵƚŽĞƌǀĂŶƚĞƐĚĞDĂĚƌŝŶĆŽĐŽŶƐƚĂĂĐĂƌŐĂ
horária do Curso, mas no verso do Diploma está claramente expresso que os estudos
realizados pela Professora na Língua Espanhola são de Nível Superior C2 (Maestria), do
Marco de Referência elaborado pela Comunidade Europeia para Línguas Estrangeiras.
O Marco citado é subdividido em 3 níveis e, cada um deles, em 2 subníveis. O nível A
se refere ao “falante básico” iniciante (A1) e o básico propriamente (A2); O nível B se
refere ao “falante independente” e é subdividido no nível intermediário (B1) e indeƉĞŶĚĞŶƚĞƉƌŽƉƌŝĂŵĞŶƚĞĚŝƚŽ;ϮͿ͖ĮŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŽŶşǀĞůƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂŽ͞ĨĂůĂŶƚĞƉƌŽĮĐŝĞŶƚĞ͟ĞƐĞƐƵďĚŝǀŝĚĞĞŵƉƌŽĮĐŝĞŶƚĞƐŽƉĞƌĂƟǀŽƐĞĮĐĂǌĞƐŽƵŇƵĞŶƚĞƐĞĮĐĂǌĞƐ;ϭͿĞŽƐĚĞ
“domínio pleno” (C2).
ĞƐƚĞŵŽĚŽ͕Ă/ŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂƉŽĚĞƐĞƌĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂĐŽŵŽ͞ĨĂůĂŶƚĞƉƌŽĮĐŝĞŶƚĞĐŽŵĚŽŵşŶŝŽƉůĞŶŽĚŽŝĚŝŽŵĂ͕͟ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽDĂƌĐŽĚĞZĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕
amplamente aceito internacionalmente e assim, com o pleno domínio das competênĐŝĂƐĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĞŝƚƵƌĂ͕ĞƐĐƌŝƚĂ͕ĐŽŶǀĞƌƐĂĕĆŽ͕ŇƵġŶĐŝĂĞĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂůşŶŐƵĂ
espanhola, exigidos pela Diretoria de Ensino Região de Mogi Mirim.
&ĂĐĞ Ă ĞƐƐĂƐ ĐŽŶƐƚĂƚĂĕƁĞƐ ƉŽĚĞŵŽƐ ĂĮƌŵĂƌ ƋƵĞ Ă WƌŽĨĞƐƐŽƌĂ dĂƟĂŶĂ dŽůĞŶƟŶŽ DŽƐĐĂ͕ ƉƌĞĞŶĐŚĞ ŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĞǆŝŐŝĚŽƐ ƉĞůĂ WŽƌƚĂƌŝĂ EWͬZ,h ĚĞ
19/05/2010, e está habilitada para o exercício do magistério da língua espanhola nas
ĞƐĐŽůĂƐĚĂƌĞĚĞƉƷďůŝĐĂĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĚŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŶƐŝŶŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͘
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2. CONCLUSÃO
Encaminhe-se cópia do presente Parecer:
ĂͿă/ŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂ͕WƌŽĨǐdĂƟĂŶĂdŽůĞŶƟŶŽDŽƐĐĂ͖
b) ao órgão competente da Secretaria de Estado de Educação para orientação nas diferentes Diretorias de Ensino;
c) à Diretoria de Ensino Região de Mogi Mirim.
São Paulo, 23 de julho de 2013.
Cons. Angelo Luiz Cortelazzo - Relator
3. DECISÃO DA CÂMARA
lator.

A Câmara de Educação Superior adota, como seu Parecer, o Voto do Re-

Presentes os Conselheiros: Angelo Luiz Cortelazzo, Cleide Bauab Eid Bochixio, Décio Lencioni Machado, João Grandino Rodas, Marcos Antonio Monteiro, MaƌŝĂƌŝƐƟŶĂĂƌďŽƐĂ^ƚŽƌŽƉŽůŝ͕ZŽƋƵĞdŚĞſƉŚŝůŽ:ƷŶŝŽƌĞZŽƐĞEĞƵďĂƵĞƌ͘
Sala da Câmara de Educação Superior, em 31 de julho de 2013.
Consª Rose Neubauer
Vice-Presidente
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Câmara de Educação Superior, nos termos do Voto do Relator.
Sala “Carlos Pasquale”, em 31 de julho de 2013.
Consª. Guiomar Namo de Mello – Presidente
_____
NOTAS:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23 na Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Resolução SE nº 98/09 à pág. 268 do vol. LXVIII;
Resolução SE nº 8/10 à pág. 110 do vol. LXIX;
Portaria Conj. CENP/DRHU de 19.5.10 à pág. 315 do vol. LXIX.

WZZEǑϮϱϵͬϮϬϭϯʹʹƉƌŽǀĂĚŽĞŵϯϭͬϳͬϮϬϭϯ
ASSUNTO ŽŶƐƵůƚĂƐŽďƌĞĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽEǑϵϳͬϭϬʹĐŽĚŝĮĐĂĕĆŽĚĞWŽůŽƐĚĞ
INTERESSADA Coordenadoria de Gestão da Educação Básica
RELATORA Maria Lúcia Franco Montoro Jens
PROT DA/CECAD/NEXP1 Nº 399/1110/2013
KE^>,KW>EK
RELATÓRIO
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A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB) da Secretaria de
ƐƚĂĚŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽĚŝƌŝŐĞĐŽŶƐƵůƚĂĂĞƐƚĞŽŶƐĞůŚŽƐŽďƌĞĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽƐĂƌƟŐŽƐϭϰĞ
ϮϮĚĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽŶǑϵϳͬϭϬƋƵĞĮǆĂŶŽƌŵĂƐƉĂƌĂĂĚƵĐĂĕĆŽĂŝƐƚąŶĐŝĂ͘
ƌŐƵŵĞŶƚĂŵƋƵĞŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐĂƌƟŐŽƐĚĞĞůŝďĞƌĂĕĆŽŽĐĂƐŝŽŶĂŵƵŵ͞ŝŵƉĂƐƐĞ͟ƋƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞĚĞĮŶŝƌĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĚĂ^ƵƉĞƌǀŝƐĆŽŶŽƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞĂŽŵŽŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞĂƐĞƐĐŽůĂƐƉůĞŝƚĞŝĂŵĂŽďƚĞŶĕĆŽĚŽĐſĚŝŐŽ/ƉĂƌĂŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐWŽůŽƐ͘
/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĠƉƌĞĐŝƐŽĞƐĐůĂƌĞĐĞƌƋƵĞĐĂĚĂWŽůŽĚĞĚĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ
ĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚĂƐƉŽĚĞĐŽŶƐƟƚƵŝƌ͕ƚĂůĐŽŵŽĂ^ĞĚĞ͕ƵŵĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞĞŶƐŝŶŽ͘ĂƐŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞ
ŽƐWŽůŽƐĐŽŵŽƵŶŝĚĂĚĞĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ĞůĞƐĚĞǀĞŵƌĞĐĞďĞƌƵŵĐſĚŝŐŽ/ƉĂƌĂĮŶƐĚĞŝŶƐĞƌção dos alunos no Sistema de Gestão Dinâmica de Administração Escolar (GDAE). O GDAE
foi criado para integrar as informações da escola com os órgãos da SEE e é um importante
meio para que a Pasta possa coletar informações sobre a rede de escolas que lhe é subordinada bem como para publicar a relação de concluintes dos cursos autorizados.
hŵĂǀĞǌŽďƟĚŽŽĐſĚŝŐŽ/͕ĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞĞŶƐŝŶŽŝŶƐĞƌĞƐĞƵƐĂůƵŶŽƐŶŽ
GDAE em um trabalho que ocupa o Secretário da Escola, em seguida a Direção e por
ĮŵĂ^ƵƉĞƌǀŝƐĆŽĐƵũŽƉĂƉĞůĠĐŽŶĨĞƌŝƌƐĞŽƐĂůƵŶŽƐĚĞĨĂƚŽƉƌĞĞŶĐŚĞƌĂŵĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐ
ƉĂƌĂĐŽŶĐůƵŝƌŽĐƵƌƐŽĞŽďƚĞƌĂĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽŽƵŽĚŝƉůŽŵĂ͘
Na presente consulta, a CGEB quer saber se a inserção dos alunos de um
Polo de EAD compete à Supervisão da SEDE ou à da jurisdição do POLO. As Diretorias de
ŶƐŝŶŽĞŶƚĞŶĚĞŵƋƵĞŽƐĂƌƟŐŽƐϭϰĞϮϮĚĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽEǑϵϳͬϭϬƐĞĐŽŶƚƌĂƉƁĞŵ͗
“Art. 14.KƐĐƵƌƐŽƐĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƐƚĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽ
ƚĞƌ Ž ĂƚŽ ƉƌĠǀŝŽ ĚĞ ƐƵĂ ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ ƉƵďůŝĐĂĚŽ ƉĞůĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ ĚĞ ŶƐŝŶŽ͕ ă ƋƵĂů Ă ŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽ ĞƐƚĄ ũƵƌŝƐĚŝĐŝŽŶĂĚĂ͕ Ă ƋƵĞŵ ĐŽŵƉĞƚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ Ă ĞƐƚĞ ŽůĞŐŝĂĚŽ Ž ŝŶşĐŝŽ ĚĂƐ
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĞǆĞƌĐĞƌĂƐĨƵŶĕƁĞƐĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽ͟ (g.n.).
“Art. 22͘   ƐĞĚĞ ĚĂ ŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ ĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚĂ ƉĂƌĂ ŽĨĞƌƚĂ ĚĞ ĞĚƵĐĂĕĆŽ Ă
ĚŝƐƚąŶĐŝĂ͕ĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĞǆƉĞĚŝĕĆŽĚĞŚŝƐƚſƌŝĐŽƐĞĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞĐŽŶĐůƵƐĆŽĚĞĐƵƌƐŽ
ĞƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ĂƋƵĞŵĐĂďĞŐĂƌĂŶƟƌŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĚŽƐĂůƵŶŽƐ͘͟
O art. 14 refere-se às Diretorias em cuja jurisdição se localizam a SEDE e, se houver,os
WK>K^͘YƵĂŶĚŽĞƐƚĞŽŶƐĞůŚŽĐƌĞĚĞŶĐŝĂƵŵĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞ͕ĐŽŵƉĞƚĞăŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞ
Ensino da jurisdição aprovar a instalação de sua SEDE e POLO (S), publicar no DOE o ato
de instalação dessas unidades de ensino bem como os cursos que ali serão oferecidos.
ĂďĞ͕ ĂŝŶĚĂ͕ ă ŝƌĞƚŽƌŝĂ ĚĞ ŶƐŝŶŽ͕ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂƌ ĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĂ ƵŶŝĚĂĚĞ͘ ŽŶĨŽƌŵĞ
prevê o ƌƚ͘ϭϳ͘“ƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽĚĞǀĞƌĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐ͕
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂŽŽŶƐĞůŚŽĞĂŽƐſƌŐĆŽƐĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽƉŽƌĞůĞĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐ͘”
Já o art. 22, também citado na consulta, é bem claro quando atribui à
SEDE da credenciada a responsabilidade pela “ƉĞůĂĞǆƉĞĚŝĕĆŽĚĞŚŝƐƚſƌŝĐŽƐĞĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞĐŽŶĐůƵƐĆŽĚĞĐƵƌƐŽĞƉƌŽŐƌĂŵĂ͘E cabe à SEDE͞ŐĂƌĂŶƟƌŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĚŽƐĂůƵŶŽƐ͘͟ĞůŝďĞƌĂĕĆŽϵϳͬϭϬĂƐƐŝŵĚĞĮŶĞĂ^͗͞ƵŶŝĚĂĚĞĐĞŶƚƌĂů͕
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŽĨĞƌƚĂĞŐĞƐƚĆŽĚŽƐĐƵƌƐŽƐĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐ͕ƉĞůĂregularidade de todos os
ĂƚŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐƉĞůĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ƉĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĞƐĐŽůĂƌĞƉĞůĂĞǆƉĞĚŝĕĆŽ
ĚĞĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ͕ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ͕ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐĞĚŝƉůŽŵĂƐĚĞĐŽŶĐůƵƐĆŽ (g.n.)”.
À SEDE, portanto, caberia responder pelo processo de inserção dos aluŶŽƐŶŽ'͘ZĞƐƐĂůƚĞͲƐĞƋƵĞĚĂƐϮϴŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚĂƐ͕ϭϯƐſĨƵŶĐŝŽŶĂŵ ŶĂ
SEDE e 6 mantêm apenas 1 Polo. Das 9 restantes, 6 têm entre 5 a 14 Polos, 1 tem 31
;/ŶƐƟƚƵƚŽDŽŶŝƚŽƌͿĞϯƚġŵϭϮϬƉŽůŽƐŽƵŵĂŝƐ;^E͕^^/͕dW^Ϳ͘
KWK>KĠĚĞĮŶŝĚŽŶŽƌƟŐŽ3º inciso II: “pólo: unidade operacional de apoio presenĐŝĂů͕ǀŝŶĐƵůĂĚĂăƐĞĚĞĚĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ƵƟůŝǌĂĚĂƉĂƌĂŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽ
ĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͕ƌĞůĂƟǀĂƐĂŽƐĐƵƌƐŽƐĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽĂĚŝƐƚąŶĐŝĂ͟
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ƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽWK>KƉŽĚĞŵǀĂƌŝĂƌ͕ĂůŐƵŶƐƐĞĚĞƐƟŶĂŵĂƉĞŶĂƐăĐĂƉƚĂĕĆŽĚĞŵĂƚƌşĐƵůĂƐ͕ŽƵƚƌŽƐĂƐƐƵŵĞŵĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ͘ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐƚĂŵďĠŵǀĂƌŝĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞĐĂĚĂWK>K͕ƐĞŶĚŽ
ƋƵĞŚĄĐĂƐŽƐĞŵƋƵĞŽƉƌſƉƌŝŽWK>KĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŽĚĂĂĂƟǀŝĚĂĚĞƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ;ĐĂƐŽĚŽ
Colégio Nove de Julho), sendo muito bem equipado.
ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚŽƐWK>K^ƉŽĚĞǀĂƌŝĂƌƚĂŵďĠŵĚĞŶƚƌŽĚĂƉƌſƉƌŝĂŝŶƐƟtuição, caso do IBREP em que há POLOS com recursos humanos para controlar as matrículas, conferir a documentação e inserir os alunos no GDAE e outros sem condição
ƉĂƌĂŝƐƚŽ͘WŽƌŽƵƚƌŽůĂĚŽ͕ŚĄŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĐŽŵŽŽ/ŶƐƟƚƵƚŽDŽŶŝƚŽƌƋƵĞ͕ŶĆŽŽďƐƚĂŶƚĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌŵƵŝƚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐŶŽƐWK>K^͕ƉƌĞĨĞƌĞ;ĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚŽƵă
Assistência Técnica), centralizar na SEDE todo o controle de matrículas, conferência dos
documentos escolares e inserção do GDAE.
Fica claro que se a SEDE centraliza o controle do registro das matrículas
e da documentação escolar bem como a inserção dos alunos no sistema GDAE, cabe à
DE de sua jurisdição completar esse processo junto ao GDAE. O que não impede que
esse processo possa se dar no Polo, quando então a D.E. sob a qual ele se jurisdiciona
ĂƐƐƵŵĞĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞĮŶĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽũƵŶƚŽĂŽ'͘
ƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĚĞƋƵĞŵĂŶƚġŵWK>K^ĚĞǀĞŵ͕ƉŽŝƐ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂƌăƐ
DEs que sobre elas têm jurisdição como se dará o processo de inserção no GDAE, se
vai ser na SEDE ou no POLO – e desde que demonstrem estar equipadas com todo o
ƐƵƉŽƌƚĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐİƐŝĐŽƐĞŚƵŵĂŶŽƐƉĂƌĂŝƐƐŽ͘
CONCLUSÃO

Responda-se à Secretaria de Estado da Educação, nos termos deste Parecer.
São Paulo, 26 de Junho de 2013
a) Consª Maria Lúcia Franco Montoro Jens - Relatora

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer o Voto da Relatora.
Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Francisco José Carbonari, Márcio Cardim, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Mauro de Salles Aguiar, Suzana Guimarães Trípoli e Walter Vicioni Gonçalves.
Sala da Câmara de Educação Básica, em 26 de junho de 2013.
Consº Francisco José Carbonari
Vice-Presidente no exercício da Presidência
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Câmara de Educação Básica nos termos do Voto da Relatora.
Sala “Carlos Pasquale”, em 31 de julho de 2013.
Consª. Guiomar Namo de Mello - Presidente
______
NOTA:
A Deliberação CEE nº 97/10 encontra-se à pág. 207 do vol. LXIX.
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PARECER CEE Nº 310/13 – CLN – APROVADO EM 4.9.2013
ASSUNTO: &ŽƌŵĂĕĆŽĚŽƐWƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂĚƵĐĂĕĆŽ
INTERESSADO: ŽŶƐĞůŚŽĚĞZĞŝƚŽƌĞƐĚĂƐhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐƐƚĂĚƵĂŝƐWĂƵůŝƐƚĂƐͲZh^W
RELATOR: ŽŶƐ͘&ƌĂŶĐŝƐĐŽŶƚŽŶŝŽWŽůŝ
PROCESSO CEE nº 651/2006
KE^>,KW>EK
1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO
1.1.1 Em 04-07-2013, o Conselho de Reitores das Universidades EstaĚƵĂŝƐWĂƵůŝƐƚĂƐʹZh^W͕ƉƌŽƚŽĐŽůŽƵ͕ŶĞƐƚĞŽŶƐĞůŚŽƐƚĂĚƵĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ŽKİĐŝŽ
020/2013, em que as três Universidades Públicas do Estado de São Paulo – USP, UNICAMP e UNESP - requerem e esperam a revogação da Deliberação CEE nº 111/2012.
WĞĚŝĚŽŝĚġŶƟĐŽũĄŚĂǀŝĂƐŝĚŽƉƌŽƚŽĐŽůĂĚŽŶĞƐƚĞ͕ĞŵϮϳͲϬϲͲϮϬϭϮ͕ƉĞůŽ&ſƌƵŵĚĂƐ
Universidades Públicas no Estado de São Paulo, tendo sido indeferido. Alega-se, em
síntese, que essa Deliberação:
ĂͿĠŝůĞŐĂůĞŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ĂŽĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌƵŵĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽƉƌſpria para a formação de professores para as creches e para a educação especial, fora
ĚŽƐĐƵƌƐŽƐĚĞWĞĚĂŐŽŐŝĂ;WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽĚŽƌƟŐŽϯǑͿ͖
b) descaracteriza os estágios supervisionados, redirecionando a distribuição das suas horas, desconsiderando projetos pedagógicos construídos e consolidados.
ĞƐǀŝƌƚƵĂŽŽďũĞƟǀŽĚĞƐƐĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞĞƐƚĄŐŝŽ͕ĂďƌŝŶĚŽĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĚĞƐƐĂƐ
ŚŽƌĂƐƐĞƌĞŵƵƟůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂƐĞƐĐŽůĂƐƉĂƌĂŵŝƟŐĂƌůĂĐƵŶĂƐĞŵƐĞƵƐƋƵĂĚƌŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐ͕
além de não prever a inserção do estagiário em espaços não formais. Há ainda contradições entre o disposto na Deliberação e orientações de outros órgãos gestores da
educação no Estado de São Paulo;
c) prevê prazos rígidos e exíguos para implantação (dez meses);
d) fere a autonomia universitária, diferentemente do que ocorria com a
Deliberação CEE nº 78/2008, que ressalvava aquela autonomia;
ĞͿŶĆŽĐŽŶƚŽƵ͕ĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚƵƌĂŶƚĞĂƐƵĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽ͕ĐŽŵĂƉĂƌƟĐŝƉĂção das Universidades Públicas do Estado de São Paulo, ressaltando-se, ainda, “o clima
de desencontros e confrontos com os representantes das mesmas”.
WŽƌĞƐƐĞƐŵŽƟǀŽƐĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐ͕ĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽŶǑϭϭϭͬϮϬϭϮĚĞǀĞ
ser revogada, retomando-se as discussões sobre a matéria e reabrindo-se os canais de
diálogo entre representantes das Universidades e o CEE.
1.1.2 A Deliberação CEE 111/2012 foi aprovada, por unanimidade, no
Plenário deste colegiado, no dia 01-02-2012, foi homologada pelo Secretário da Educação em 13-02-2012 e publicada no D.O. do dia 14-02-2012. Em junho de 2012, repreƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĂƐƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌĂŵŽİĐŝŽĂĞƐƚĞŽŶƐĞůŚŽ͕
acompanhado de documentos, solicitando a revogação da Deliberação. Esse pedido
ŶĆŽĨŽŝĂĐĞŝƚŽƉŽƌƋƵĞ͕ƉĂƌĂƐĞƌƌĞǀŽŐĂĚĂ͕ƐƵďƐƟƚƵşĚĂŽƵƌĞǀŝƐĂĚĂ͕ƋƵĂůƋƵĞƌŶŽƌŵĂĚŽ
Conselho deve ser precedida por uma Deliberação ou Indicação de autoria de um ou
mais Conselheiros, deve ser aprovada pelo Pleno do CEE e homologada pelo Secretário
da Educação.
ϭ͘ϭ͘ϯƉĞƐĂƌĚĞŶĞŐĂĚŽŽƉĞĚŝĚŽĚĞƌĞǀŽŐĂĕĆŽĚĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͕ĨŽŝĐŽŶƐƟtuído um grupo de três Conselheiros que recebeu o grupo de professores representanƚĞƐĚĂƐhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͕ƉŽƌĚƵĂƐǀĞǌĞƐ͕ĞĐŽŵĞůĞƐĚŝƐĐƵƟƵĂŵĂƚĠƌŝĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƚĠ
mesmo as propostas que poderiam ser acatadas. De comum acordo, na reunião reali-
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zada em dezembro de 2012, o grupo de professores representantes das Universidades
comprometeu-se a encaminhar todas as suas propostas, por escrito, até a primeira
semana de fevereiro de 2013. De posse dessas propostas, o CEE começaria o encamiŶŚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂŵƵĚĂƌŽƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƐƐĞƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͘ŵĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϭϯ͕ŵĞƐŵŽ
não tendo recebido as propostas, por escrito, os Conselheiros envolvidos enviaram, às
Universidades Públicas Estaduais, uma minuta, para consideração, contendo as alteraĕƁĞƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ͘ŝŶĚĂĞŵĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϭϯ͕ƉĞůŽKİĐŝŽϰϴͬϮϬϭϯ͕ĂZĞŝƚŽƌŝĂĚĂhE^W
ƐŽůŝĐŝƚŽƵƉƌŽƌƌŽŐĂĕĆŽĚĞƉƌĂǌŽ;ĂƚĠϭϱĚĞŵĂƌĕŽͿ͕ĂĮŵĚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌͲƐĞƐŽďƌĞĂƐĂůterações propostas, no que foi atendida. Desde então, não ocorreu nenhum contato
dos professores representantes com o CEE; não foram encaminhadas as sugestões, por
escrito, e não houve qualquer manifestação sobre as alterações propostas.
ŵ ŽİĐŝŽ ĚĂƚĂĚŽ ĚĞ ϬϮͲϬϰͲϮϬϭϯ ;KİĐŝŽ ϭϬͬϮϬϭϯͿ͕ Ž Zh^W ƉƌŽƉƀƐ Ă
alteração da Deliberação CEE nº 111/2012, solicitando prazo de seis meses para que
ĨŽƐƐĞŵĞĨĞƟǀĂĚĂƐĂƐĚŝƐĐƵƐƐƁĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăƉƌŽƉŽƐƚĂ͘ƚƌĂǀĠƐĚŽKİĐŝŽ'WϮϯϮͬϮϬϭϯ͕
a Presidente do CEE reiterou a disposição para receber as contribuições do CRUESP,
esclarecendo, novamente, que não havia como proceder à suspensão dos efeitos da
Deliberação nº 111/2012, enquanto se operava aquele debate nas Universidades. Em
ϬϰͲϬϳͲϮϬϭϯ͕ŽZh^WƉƌŽƚŽĐŽůŽƵŽKİĐŝŽϬϮϬͬϮϬϭϯ͕ƌĞƋƵĞƌĞŶĚŽ͕ĞŶƚĆŽ͕ĂƌĞǀŽŐĂĕĆŽ
da Deliberação CEE nº 111/2012.
1.2 APRECIAÇÃO
1.2.1 A Deliberação CEE nº 02/98, alterada pela Deliberação CEE nº
72/08, que regulamenta pedidos de reconsideração e de revisão das decisões do Plenário do Conselho Estadual de Educação, estabelece que esses pedidos deverão ser
formulados no prazo de trinta (30) dias, contado da data da publicação da decisão no
ŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽŽƵĚĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞĂƉĂƌƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂƟǀĞƌĐŝġŶĐŝĂĚĂĚĞĐŝƐĆŽ
quando se tratar de matéria não sujeita a publicação. Determina, ainda, que o Presidente do Conselho indeferirá de plano o pedido de reconsideração que for protocolado
extemporaneamente ou formulado pela segunda vez.
ĞůŝďĞƌĂĕĆŽϭϭϭͬϮϬϭϮĨŽŝƉƵďůŝĐĂĚĂŶŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ
^ĆŽWĂƵůŽ͕ŶŽĚŝĂϭϰͲϬϮͲϮϬϭϮ͘KKİĐŝŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƉĞůŽZh^WĨŽŝƉƌŽƚŽĐŽůĂĚŽĞŵ
04-07-2013, ou seja, um ano e quatro meses após a publicação da Deliberação quesƟŽŶĂĚĂ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĂƚĞŶĚĞŶĚŽŽƉƌŝŶĐşƉŝŽĚĂůĞŐĂůŝĚĂĚĞ͕ƐĞŽǆƉĞĚŝĞŶƚĞĚŽZh^WĨŽƌ
considerado um recurso, ele não pode ser apreciado, devido a sua extemporaneidade.
Além de extemporâneo o recurso, esta é a segunda vez que se requer a revogação da
Deliberação CEE 111/2012.
ϭ͘Ϯ͘Ϯ EĆŽ ƉƌŽĐĞĚĞ Ă ĂĮƌŵĂĕĆŽ ĚĞ ƋƵĞ Ž WĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽ ĚŽ ĂƌƟŐŽ ϯǑ
da Deliberação CEE nº 111/2012 “claramente sugere que essa formação deixará de se
fazer nos cursos de Pedagogia. Sugere, tão-somente, que esta questão – a formação de
ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐƉĂƌĂĐƌĞĐŚĞƐĞƉĂƌĂĂĞĚƵĐĂĕĆŽĞƐƉĞĐŝĂůĞĂĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐŶĆŽĚŽĐĞŶƚĞƐ
para as creches - dada a sua complexidade, deverá ser objeto de mais estudos, discussões e debates. Depois desse trabalho, pode-se até concluir que o locus da formação
ĚĂƋƵĞůĞƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐƐĞƌĄŽŵĞƐŵŽƋƵĞŽĚŽƐĚĞŵĂŝƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͘DĂƐ͕ĂƚĠůĄ͕ŶĆŽ
se pode misturá-los e confundi-los numa mesma Deliberação. Não se pode esquecer
que a creche tem suas peculiaridades. E os cuidados com a criança de zero a três anos
envolvem outros aspectos que não aqueles de natureza essencialmente pedagógica.
ϭ͘Ϯ͘ϯŽŵƌĞůĂĕĆŽă>EĚĞϭϵϵϲ͕ŽĂƌƟŐŽϲϮĞƐƚĂďĞůĞĐĞƋƵĞ͞ĂĨŽƌmação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso
ĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂ͕ĚĞŐƌĂĚƵĂĕĆŽƉůĞŶĂ͕ĞŵƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐĞŝŶƐƟƚƵƚŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĚĞĞĚƵ-
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ĐĂĕĆŽ͕ĂĚŵŝƟĚĂ͕ĐŽŵŽĨŽƌŵĂĕĆŽŵşŶŝŵĂƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽŵĂŐŝƐƚĠƌŝŽŶĂĞĚƵĐĂĕĆŽ
ŝŶĨĂŶƟůĞŶĂƐƋƵĂƚƌŽƉƌŝŵĞŝƌĂƐƐĠƌŝĞƐĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ĂŽĨĞƌĞĐŝĚĂĞŵŶşǀĞůŵĠdio, na modalidade Normal”.
Ž ƌĞĐƌŝĂƌ Ă ĮŐƵƌĂ ĚŽƐ /ŶƐƟƚƵƚŽƐ ĚĞ ĚƵĐĂĕĆŽ ŶŽ ĐĞŶĄƌŝŽ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂů
ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ ;ĂŐŽƌĂ ĐŽŵŽ ͞^ƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͟Ϳ͕ Ă >E ĂĮƌŵĂ ƋƵĞ ĞƐƐĞƐ ŝŶƐƟƚƵƚŽƐ ŵĂŶƚĞƌĆŽ
͞ĐƵƌƐŽƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐƉĂƌĂĂĞĚƵĐĂĕĆŽďĄƐŝĐĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŽĐƵƌƐŽŶŽƌŵĂů
ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ĚĞƐƟŶĂĚŽăĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂĞĚƵĐĂĕĆŽŝŶĨĂŶƟůĞƉĂƌĂĂƐƉƌŝŵĞŝras séries do ensino fundamental” (art.63). Portanto, é a própria LDBEN - e não a DeůŝďĞƌĂĕĆŽŶǑϭϭϭͬϮϬϭϮͲƋƵĞĚŝƐƟŶŐƵĞĞŶƚƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂ͕ĚĞŐƌĂĚƵĂĕĆŽ
ƉůĞŶĂ͕ƵƌƐŽEŽƌŵĂůĞƵƌƐŽEŽƌŵĂů^ƵƉĞƌŝŽƌ͕ĚĞŝǆĂŶĚŽĐůĂƌŽƋƵĞĞƐƚĞƷůƟŵŽĚĞƐƟŶĂͲƐĞ͞ăĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂĞĚƵĐĂĕĆŽŝŶĨĂŶƟů;ĐƌĞĐŚĞĞƉƌĠͲĞƐĐŽůĂͿĞƉĂƌĂĂƐ
primeiras séries do ensino fundamental”.
A rigor, a propósito dos cursos de Pedagogia, a LDBEN só os exige para “a
ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ ĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽƉĂƌĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶƐƉĞĕĆŽ͕
supervisão e orientação educacional para a educação básica” (Art. 64), ou seja, para as
“classes de suporte pedagógico”, na terminologia usada no Estado de São Paulo.
ĨĂƚŽƋƵĞ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƌƟŐŽϮǑĚĂƐŝƌĞƚƌŝǌĞƐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐEĂĐŝŽnais para o Curso de Pedagogia (Resolução CNE/CP nº 1, de 15-05-2006), essas DiretriǌĞƐ͞ĂƉůŝĐĂŵͲƐĞăĨŽƌŵĂĕĆŽŝŶŝĐŝĂůƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂĚŽĐġŶĐŝĂŶĂĚƵĐĂĕĆŽ/ŶĨĂŶƟů͘͟
certo, também, que não se pode falar em “docência” nas creches. Creche é, antes de
tudo, maternagem.
dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ ƉŽƌ ůĞŝ Ğŵ ƉŽůşƟĐĂƐ ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĐŽĞƌĞŶƚĞƐŶĆŽĠƚĂƌĞĨĂĨĄĐŝů͘EĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽŶǑϭϭϭͬϮϬϭϮƉŽĚĞƐĞƌ
polêmica, mas ela não é ilegal; não fere a LDBEN nem as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia.
ϭ͘Ϯ͘ϰ Žŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽƐ ĞƐƚĄŐŝŽƐ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂĚŽƐ͕ ƉŽĚĞͲƐĞ ĂĮƌŵĂƌ ƋƵĞ
a Deliberação CEE nº 111/2012 tem uma nova concepção de estágio, mais próxima
das necessidades dos alunos e da realidade do sistema. “No projeto de formação do
ĞĚƵĐĂĚŽƌ͕ĠĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĂǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌĄƟĐĂ͕ĐŽůŽĐĂŶĚŽŽĨƵƚƵƌŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚĂ
educação em contato com a realidade em que ele irá atuar”. “ Os estágios visam a
ŽĨĞƌĞĐĞƌĂŽĨƵƚƵƌŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞĚĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂƌĞĂůŝĚĂĚĞ͕ƌĞŇĞƟƌƐŽďƌĞ
ela e intervir na sua transformação”. Na mesma linha, os currículos dos cursos de graduação têm de se adequar às reais necessidades das escolas de educação básica, ou
ƐĞũĂ͕ĚĞǀĞͲƐĞĨŽƌŵĂƌŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůƋƵĞĂƌĞĂůŝĚĂĚĞĞǆŝŐĞ͘ŽĮǆĂƌ͕ŶĞƐƐĞƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͕
as horas de estágio, a Del. CEE 111/2012 vai ao encontro da LDBEN, que prevê que “a
ĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽĐĞŶƚĞ͕ĞǆĐĞƚŽƉĂƌĂĂĞĚƵĐĂĕĆŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ŝŶĐůƵŝƌĄƉƌĄƟĐĂĚĞĞŶƐŝŶŽĚĞ͕ŶŽ
ŵşŶŝŵŽ͕ƚƌĞǌĞŶƚĂƐŚŽƌĂƐ͟;Ăƌƚ͘ϲϱͿ͘ůĞŝĞƐƟƉƵůĂŽƐŵşŶŝŵŽƐ͕ĮĐĂŶĚŽĂĐĂƌŐĂŚŽƌĄƌŝĂ
ĮŶĂů͕ĂƚĞŶĚŝĚŽƐĞƐƐĞƐŵşŶŝŵŽƐ͕ĂĐƌŝƚĠƌŝŽĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐ͘
1.2.5 Com relação à “exiguidade dos prazos para a implantação”, há que
ƐĞŽďƐĞƌǀĂƌƋƵĞĂƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĚĞĮŶŝĚĂƐŶĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽŶǑϭϭϭͬϮϬϭϮ
atendem plenamente aos princípios da anterioridade e da razoabilidade, só valendo
para o ano seguinte, aplicando-se às turmas ingressantes e resguardando-se o direito
dos alunos. Ainda, essa Deliberação nasceu da análise de Projetos Pedagógicos apreƐĞŶƚĂĚŽƐƉĞůĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐƋƵĞŽĨĞƌĞĐĞŵĐƵƌƐŽƐĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽĐĞŶƚĞ͕ƚĞŶĚŽƉĂƌƟĐŝpado de suas discussões e da sua elaboração, dentre outros, docentes ligados às três
universidades estaduais (USP, UNICAMP e UNESP).
1.2.6 Quanto à autonomia universitária, não é necessário que esse princípio esteja destacado no texto de uma Deliberação, uma vez que ele já está inscrito na
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂů;Ăƌƚ͘ϮϬϳͿĞŶĂ>E;ĂƌƟŐŽƐϱϯĞϱϰͿ͕͞ůĞŝƐŵĂŝŽƌĞƐ͘͟EĆŽĚĞƐƚĂ-
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ĐĂƌƵŵƉƌŝŶĐşƉŝŽŶĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĄͲůŽ͘ZĞĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĂƌƚ͘ϮϬϳ͕ĚĂ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂů͕͞ĂƐƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐŐŽǌĂŵĚĞĂƵƚŽŶŽŵŝĂĚŝĚĄƟĐŽͲĐŝĞŶơĮĐĂ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĞĚĞŐĞƐƚĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘͟WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĠƵŵĂĂƵƚŽŶŽŵŝĂƌĞƐƚƌŝƚĂĂŽƐ
ĞǆĂƚŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϮϬϳ͕ĞƋƵĞŶĆŽƐĞĐŽŶĨƵŶĚĞĐŽŵƐŽďĞƌĂŶŝĂ͘,ĄƋƵĞƌĞƐƐĂůƚĂƌ͕
ainda, que, de acordo com a LDBEN, “os Estados têm a incumbência de baixar normas
complementares para o seu sistema de ensino”(Art. 10, V). E que compete ao Conselho
ƐƚĂĚƵĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͞ĨŽƌŵƵůĂƌŽďũĞƟǀŽƐĞƚƌĂĕĂƌŶŽƌŵĂƐƉĂƌĂĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽ^ŝƐƚĞma de Ensino do Estado de São Paulo”.
1.2.7 Não procede a alegação de que a Deliberação CEE nº111/2012 não
ĐŽŶƚŽƵ͕ĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚƵƌĂŶƚĞĂƐƵĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽ͕ĐŽŵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĂƐhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ
Públicas do Estado de São Paulo. Houve várias reuniões, discussões e debates entre
professores representantes das Universidades Públicas Estaduais e membros do CEE
sobre a matéria.
2 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, a Comissão de Legislação e Normas não vislumbra
ƋƵĂůƋƵĞƌŝůĞŐĂůŝĚĂĚĞŽƵŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞŶĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽŶǑϭϭϭͬϮϬϭϮ͘
EŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ ĞƐƚĂ ŽŵŝƐƐĆŽ ƌĞƐƐĂůƚĂ ƋƵĞ͕ ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͕ Ă
ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞŝůĞŐĂůŝĚĂĚĞĞŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĂƚŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƐĞůŝberações do Conselho Estadual de Educação, compete à Procuradoria Geral do EstaĚŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚŽ'ŽǀĞƌŶĂĚŽƌ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƌƟŐŽϮǑ͕ŝŶĐŝƐŽs//͕ĚĂ>Ğŝ
ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϰϳϴͬϭϵϴϲʹ͞>ĞŝKƌŐąŶŝĐĂĚĂWƌŽĐƵƌĂĚŽƌŝĂ'ĞƌĂůĚŽƐƚĂĚŽ͟Ͳ͕ůŝƩĞƌŝƐ͗
ƌƟŐŽϮ͘ǑͶWƌŽĐƵƌĂĚŽƌŝĂ'ĞƌĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕ſƌŐĆŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ:ƵƐƟĕĂ͕ƚĞŵ͕ĐŽŵĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽŶŽƐĂƌƟŐŽƐϰϴĂϱϭĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ͕
as seguintes atribuições:
............................................................................................
s// Ͷ ĞůĂďŽƌĂƌ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ ŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ůĞŝƐ ŽƵ
atos estaduais ou municipais, por determinação do Governador.
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ŶŽŶŽƐƐŽĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͕ĂĂƌŐƵŝĕĆŽĚĞŝůĞŐĂůŝĚĂĚĞŽƵŝŶĐŽŶƐƟtucionalidade da Deliberação CEE 111/2012 deverá ser proposta junto ao Governador
do Estado de São Paulo.
São Paulo, 28-08-2013.
Cons. Francisco Antonio Poli - Relator
3. DECISÃO DA COMISSÃO
A Comissão de Legislação e Normas adota, como seu Parecer, o voto do
Conselheiro Relator.
Ribeiro.

Presentes os Conselheiros: Francisco Antonio Poli e Priscilla Maria Bonini
Sala da Comissão, 28 de agosto de 2013.
Cons. Francisco Antonio Poli
Presidente da CLN

393

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Comissão de Legislação e Normas, nos termos do Voto do Relator.
O Cons. João Grandino Rodas absteve-se de votar.
Sala “Carlos Pasquale”, em 04-09-2013.
Consª. Guiomar Namo de Mello – Presidente

_____
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůăƉĄŐ͘ϮϱĚŽǀŽů͘ϭϱ͖
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Resolução CNE/CP nº 1/06 à pág.159 do vol. 33.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽƐƚĂĚƵĂůăƉĄŐ͘ϮϵĚŽǀŽů͘yys///͖
Deliberação CFE nº 2/98 à pág. 173 do vol. XLV;
Deliberação CEE nº 78/08 à pág. 247 do vol. LXVI;
Deliberação CEE nº 111/12 à pág. 235 do vol. LXXIII.

PARECER CEE Nº 311/13 – CEB – APROVADO EM 4.9.2013
ASSUNTO: ŽŶƐƵůƚĂƐŽďƌĞZĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ
INTERESSADOS: Colégio Waldorf Micael de São Paulo e Escola Waldorf Guayi/Embu
das Artes
RELATOR: Cons. Francisco José Carbonari
PROCESSO CEE nº 153/2013
KE^>,KW>EK
1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO
As Direções do Colégio Waldorf Micael de São Paulo e da Escola Waldorf
'ƵĂǇŝ͕ĞŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽĚĞWĞĚĂŐŽŐŝĂŶƚƌŽƉŽƐſĮĐĂĚĞ^ĆŽWĂƵůŽͬ
APASP e da Federação das Escolas Waldorf, no Brasil, encaminham consulta a este ConƐĞůŚŽƐŽďƌĞŽŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ;ŇƐ͘ϬϮ͕ϬϯĞϰϲͿ͘
A consulta tem origem no caso de dois alunos cuja situação se descreve
abaixo:
1 – Natália Prado Silva, nascida em 31-01-2001, cursou 5 (cinco) anos
ĚŽ ŶƐŝŶŽ &ƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ŶĂ D& ^ŽůĂŶŽ dƌŝŶĚĂĚĞ͕ ŵƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͘ EŽ ĮŶĂů
do 1º bimestre de 2013, transferiu-se para o Colégio Waldorf Micael, tendo então se
ŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽ͕ĂƉſƐƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ŶŽϲǑĂŶŽĚŽ&͕ĐŽŵϭϮĂŶŽƐĚĞŝĚĂĚĞ;ŇƐ͘ϯϴͿ͘Ž
solicitar a inclusão da aluna no sistema GDAE à DER Centro Oeste, a direção da escola
ĨŽŝŝŶĨŽƌŵĂĚĂĚĞƋƵĞ͞ŶĆŽƐĞƌĄƉŽƐƐşǀĞůƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĄͲůĂƉŽƌƋƵĞŽƉƌĂǌŽƉĂƌĂƌĞĐůĂƐƐŝĮcação foi até o dia 03/05”. Informaram ainda que, pela correspondência idade-série, a
ĂůƵŶĂĚĞǀĞƌŝĂƐĞƌŵĂƚƌŝĐƵůĂĚĂŶŽϳǑŶŽĞŶĆŽŶŽϲǑŶŽĚŽ&͕ĞƋƵĞĂƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ
ĞƐƚĂǀĂŝŶĚĞĨĞƌŝĚĂ;ŇƐ͘ϬϯĂϬϴͿ͘
ŽŶĨŽƌŵĞĐŽŶƐƚĂĚŽƐĂƵƚŽƐăƐŇƐ͘Ϭϳ͕ĂĂůƵŶĂŝŶŐƌĞƐƐŽƵŶŽϭǑŶŽĚŽ&
em 2008, aos 7 anos de idade e não aos 6, como prevê a legislação.
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A Direção informa que “pelas avaliações, constata-se que a aluna não
ƚĞŵĂŵşŶŝŵĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞƐĞƌĐůĂƐƐŝĮĐĂĚĂŶŽϳǑŶŽĚŽ&͕ƚĂŶƚŽƉŽƌƚĞƌĐŽŶĐůƵşĚŽĂƉĞnas 5 (cinco) anos de estudos como pelos critérios de conteúdo e maturidade. Como
ƌĞůĂƚĂĂƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂ͕ĞůĂĞƐƚĄƉůĞŶĂŵĞŶƚĞĂĚĂƉƚĂĚĂăĐůĂƐƐĞĞĂŽĞŶƐŝŶŽ͟;ŇƐ͘ϬϳͿ͘
Ϯʹ>ƵĐĂƐĚĞĂƌǀĂůŚŽWƌŽƚĞƫ͕ŶĂƐĐŝĚŽĞŵϬϰͲϬϰͲϮϬϬϱ͕ĐƵƌƐŽƵĚŽŝƐĂŶŽƐ
ĚŽĐƵƌƐŽĚĞĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŶĂƐĐŽůĂĚĞĚƵĐĂĕĆŽ/ŶĨĂŶƟůĞŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
Faz de Conta. Em 2013, aos 7 anos de idade (a completar 8 em abril), transferiu-se para
ĂƐĐŽůĂtĂůĚŽƌĨ'ƵĂǇŝ͕ƚĞŶĚŽƐŝĚŽƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƉĂƌĂŽϮǑŶŽĚŽ&͘^ƵĂŵĂƚƌşĐƵůĂŶŽ
2º Ano, porém, foi indeferida pela Supervisão da DER Taboão da Serra, com fundamento na Resolução SE nº 20/98, e no entendimento de que o aluno já poderia frequentar o
ϯǑĂŶŽ;ŇƐ͘ϲϬͿ͘KƐĐŽŶƐƵůĞŶƚĞƐĚĂƐĞƐĐŽůĂƐtĂůĚŽƌĨĞŵĞƉşŐƌĂĨĞƌĞƋƵĞƌĞŵĂĞƐƚĞŽŶselho que as matrículas dos alunos suprarreferidos sejam homologadas e formulam,
ainda, as seguintes questões:
͞ϭ͘  ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ŝŶƐƟƚƵƚŽ ĚĂ ƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ ĂŽ ĐŽŶƐƚĂƌ ŶŽ ZĞŐŝŵĞŶƚŽƐĐŽůĂƌƐƵĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽĞƉŽƌƐĞƌƵŵĂƉƌĞƌƌŽŐĂƟǀĂĚĂĞƐĐŽůĂ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞĚĞ
homologação, de aprovação ou de acolhimento da supervisão de ensino o resultado
decidido pela escola?
2. Caso exija o indeferimento da Diretoria de Ensino, nos casos em que
a escola entenda ser prejudicial ao aluno, caberá apelação ao Conselho Estadual de
Educação?
ϯ͘KƉƌĂǌŽƉĂƌĂĂZĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĠŽƋƵĞĐŽŶƐƚĂŶŽZĞŐŝŵĞŶƚŽƐĐŽůĂƌŽƵ
a Diretoria de Ensino pode estabelecer um único prazo para todas as escolas?”
Constam, ainda, dos autos:
ͲZĞŐŝŵĞŶƚŽƐĐŽůĂƌĚĂƐĐŽůĂƌĞŐŝƐƚƌĂŶĚŽŶŽĂƌƟŐŽϳϯƋƵĞ͞ƉĂƌĂŽĂůƵŶŽ
ƌĞĐĞďŝĚŽƉŽƌƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ͟ĂƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŽĐŽƌƌĞƌĄ͞ĞƋƵĂůƋƵĞƌĠƉŽĐĂĚŽƉĞƌşŽĚŽ
ůĞƟǀŽ͟;ŇƐ͘ϮϲͿ͖
- Histórico Escolar de Natália registrando que a aluna cursou, entre 2008
ĞϮϬϭϮ͕ĐŝŶĐŽĂŶŽƐĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŶĂD&^ŽůĂŶŽdƌŝŶĚĂĚĞ;ŇƐ͘ϯϲͿ͖
ͲƚĂƐĚĞZĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ;ĚĞŇƐ͘ϰϬĂϰϱʹEĂƚĄůŝĂĞĚĞŇƐ͘ϱϳͲϱϵʹ>ƵĐĂƐͿ͖
ͲZĞůĂƚſƌŝŽĚĞƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂĚĂĐůĂƐƐĞƐŽďƌĞĂĂůƵŶĂEĂƚĄůŝĂ;ŇƐ͘ϰϱͿ͖
- Termo de Transferência do aluno Lucas, registrando que o aluno tem
ĚŝƌĞŝƚŽĂŵĂƚƌŝĐƵůĂƌͲƐĞŶŽϯǑĂŶŽĚŽ&;ŇƐ͘ϱϵͿ͖
ͲZĞůĂƚſƌŝŽƐŽďƌĞŽĂůƵŶŽ>ƵĐĂƐ;ŇƐ͘ϰϴͿ͖Ğ
ͲƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĚĂƐƐĐŽůĂƐtĂůĚŽƌĨ;ŇƐ͘ϮϴͿ͘
1.2 APRECIAÇÃO
No caso em questão, este Colegiado já se pronunciou em vários PareceƌĞƐ;ĚĞŶƚƌĞĞůĞƐŽϱϮϲͬϵϳĞŽϭϬϱͬϮϬϭϭͿƐŽďƌĞŽŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĞZĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂ>͕ƚĞŶĚŽŶŽƌŵĂƟǌĂĚŽŽĂƐƐƵŶƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽ
ŶǑϭϬͬϵϳĞ/ŶĚŝĐĂĕĆŽŶǑϵͬϵϳƋƵĞƌĞŐŝƐƚƌĂŽƐĞŐƵŝŶƚĞ͗͞ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂƌ
ĞƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂƌŽƐĂůƵŶŽƐĠƵŵĚŽƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐŵĂŝƐƌĞǀŽůƵĐŝŽŶĄƌŝŽƐĚĂĂƚƵĂů>͘hŵĂ
ĚĂƐĐƌşƟĐĂƐƋƵĞŽƐŝƐƚĞŵĂĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂůďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐĞŵƉƌĞƌĞĐĞďĞƵĨŽŝĂĚĞŝŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ
de entradas e saídas laterais. Agora, com a nova LDB, as possibilidades de entrada lateral são muitas e devem ser resolvidas nas escolas.(...) Com base na idade, na competência ou outro critério (caputĚŽĂƌƟŐŽϮϯͿ͕ĂĞƐĐŽůĂ͞ƉŽĚĞƌĄƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂƌŽƐĂůƵŶŽƐ͕
inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no País
e no Exterior, tendo como base as normas curriculares gerais”.(...) Com o “inclusive”
ĚŽƚĞǆƚŽ͕ĮĐĂĐůĂƌŽƋƵĞăĞƐĐŽůĂĐĂďĞŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂƌƐĞƵƐƉƌſƉƌŝŽƐĂůƵŶŽƐ͘
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Há que se tomar a cautela de incluir no Regimento Escolar as regras para isso. Idade e
ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĆŽĨĂƚŽƌĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂĂƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŵĂƐĠƉŽƐƐşǀĞůĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ
outros critérios.
͞EƵŶĐĂĠĚĞŵĂŝƐƌĞƉĞƟƌƋƵĞƚŽĚŽƐŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĞ
ƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞǀĞŵƐĞƌĐŽĞƌĞŶƚĞƐĐŽŵĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĞĐŽŶƐƚĂƌĚŽƌĞŐŝŵĞŶto escolar, para que possam produzir efeitos legais” (g.g.n.n.).
^ŽďƌĞĂZĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽĂůƵŶŽƉĂƌĂƐĠƌŝĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ŽWĂƌĞĐĞƌŶǑ
526/97 dispõe claramente:
͞KƐŝŶƐƟƚƵƚŽƐĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĞƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ĐƵũŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐƐĆŽĚĞĮŶŝĚŽƐƉĞůŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽƐŶŽƐƌĞŐŝŵĞŶƚŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ͕ĚĞǀĞŵƉĞƌŵŝƟƌƋƵĞŽĂůƵŶŽ
ƐĞũĂĮǆĂĚŽŶĂĞƚĂƉĂŵĂŝƐĂĚĞƋƵĂĚĂĂŽƐĞƵĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͕ŵĂƚƵƌŝĚĂĚĞ͕ĨĂŝǆĂĞƚĄƌŝĂĞƚĐ͘
Dessa forma, tanto pode ocorrer ‘avanço’ como ‘recuo’ “ (g.n.).
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽĞƐĐůĂƌĞĐĞƌƚĂŵďĠŵƋƵĞĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϮϬͬϵϴ͕ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƉĞůĂ^ƵƉĞƌǀŝƐĆŽ͕ŶŽƌŵĂƟǌĂŽŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽƉĂƌĂĂƌĞĚĞĚĞĞƐĐŽůĂƐ
estaduais administradas pela Secretaria de Estado da Educação. No caso de escolas
ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ Ğ ŵĞƐŵŽ ĚĞ ĞƐĐŽůĂƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ ƋƵĞ ĂŝŶĚĂ ŶĆŽ ĐŽŶƚĂŵ ĐŽŵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ĞŶƐŝŶŽƉƌſƉƌŝŽĞƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŽŶƐĞůŚŽƐDƵŶŝĐŝƉĂŝƐĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ĚĞǀĞŵƐĞƌƐĞŐƵŝĚĂƐ
as diretrizes e normas deste Colegiado.
EĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂŶŽƐĐŽƌƌĞŶƚĞƐĂƵƚŽƐ͕ĂƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĨŽŝƌĞŐƵůĂƌĞ
ocorreu em função de transferência dos alunos, de acordo com as normas regimentais
e proposta pedagógica das escolas Waldorf, e contou com a anuência da família.
Quanto às questões colocadas pelas escolas:
͞ϭ͘  ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ŝŶƐƟƚƵƚŽ ĚĂ ƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ ĂŽ ĐŽŶƐƚĂƌ ŶŽ ZĞŐŝŵĞŶƚŽƐĐŽůĂƌƐƵĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽĞƉŽƌƐĞƌƵŵĂƉƌĞƌƌŽŐĂƟǀĂĚĂĞƐĐŽůĂ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞĚĞ
homologação, de aprovação ou de acolhimento da supervisão de ensino o resultado
decidido pela escola?”
ZĞƐƉŽƐƚĂ͗ƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĠĨĞŝƚĂĐŽŵĂƵƚŽŶŽŵŝĂƉĞůĂĞƐĐŽůĂŶĂĨŽƌŵĂ
ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶŽ ƐĞƵ ƌĞŐŝŵĞŶƚŽ ĞƐĐŽůĂƌ͕ ƉŽĚĞŶĚŽ ƐĞƌ ƋƵĞƐƟŽŶĂĚĂ Ğŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂ
irregularidade, o que não ocorre no presente caso.
“2. Caso exija o indeferimento da Diretoria de Ensino, nos casos em que
a escola entenda ser prejudicial ao aluno, caberá apelação ao Conselho Estadual de
Educação? “
ZĞƐƉŽƐƚĂ͗EĆŽĐĂďĞăŝƌĞƚŽƌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĚĞŶƐŝŶŽŝŶĚĞĨĞƌŝƌĂƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƉĞůĂĞƐĐŽůĂ͘ƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĠƵŵĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĚĂĞƐĐŽůĂĂƉſƐƌĞŇĞǆĆŽ
ĞĚĞĐŝƐĆŽĐŽŵƉĂƌƟůŚĂĚĂĐŽŵŽĂůƵŶŽĞƐƵĂĨĂŵşůŝĂ͘ŵĐĂƐŽƐĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂŝƐ͕ĐĂƐŽŶĆŽ
haja consenso, é possível buscar orientação junto a este Conselho.
͞ϯ͘KƉƌĂǌŽƉĂƌĂĂZĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĠŽƋƵĞĐŽŶƐƚĂŶŽZĞŐŝŵĞŶƚŽƐĐŽůĂƌ
ou a Diretoria de Ensino pode estabelecer um único prazo para todas as escolas?”
ZĞƐƉŽƐƚĂ͗ KƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ Ă ƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞŽ ƉĞƌşŽĚŽ
ĚŽĂŶŽůĞƟǀŽĞŵƋƵĞĞůĂƉŽĚĞƐĞƌĨĞŝƚĂ͕ƐĆŽĚĞĮŶŝĚŽƐŶŽZĞŐŝŵĞŶƚŽƐĐŽůĂƌ͕ĐŽŵďĂƐĞ
na proposta pedagógica da escola.
2. CONCLUSÃO
2.1 Responda- se à Interessada nos termos deste Parecer.
2.2 Envie-se cópia deste Parecer à Interessada, à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB, à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e
Avaliação Educacional – CIMA e às Diretorias de Ensino das Regiões Centro Oeste e
Taboão da Serra.
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São Paulo, 27.8.2013.
Cons. Francisco José Carbonari - Relator
3. DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator.
Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Francisco Antonio
WŽůŝ͕&ƌĂŶĐŝƐĐŽ:ŽƐĠĂƌďŽŶĂƌŝ͕:ĂŝƌZŝďĞŝƌŽĚĂ^ŝůǀĂEĞƚŽ͕>ĂƵƌĂDĂƌŐĂƌŝĚĂ:ŽƐĞĮŶĂ>Ăganá, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Mauro de Salles Aguiar, Priscilla Maria Bonini
Ribeiro, Sylvia Figueiredo Gouvêa e Walter Vicioni Gonçalves.
Sala da Câmara de Educação Básica, em 28.8.2013.
Cons. Walter Vicioni Gonçalves
Vice-Presidente da CEB
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Câmara de Educação, nos termos do Voto do Relator.
Sala “Carlos Pasquale”, em 4 de setembro de 2013.
Consª. Guiomar Namo de Mello – Presidente
_____

NOTAS:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23 na Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Resolução SE nº 20/98 à pág. 152 do vol. XLV;
Deliberação CEE nº 10/97 à pág. 155 do vol. XLIV;
Parecer CEE nº 526/97 à pág. 232 do vol. XLIV;
Indicação CEE nº 9/97 à pág. 156 do vol. XLIV.

PARECER CEE Nº 402/13 – CEB – APROVADO EM 30.10.2013
ASSUNTO: ŽŶƐƵůƚĂ ƐŽďƌĞ ŵŝŶƵƚĂ ĚĞ ĞĐƌĞƚŽ ƉĂƌĂ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌ Ă >Ğŝ &ĞĚĞƌĂů ŶǑ
ϭϭ͘ϳϲϵͬϮϬϬϴ͕ƋƵĞŝŶƚƌŽĚƵǌŽĐŽŶƚĞƷĚŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽĚĞDƷƐŝĐĂŶĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞƌƚĞ.
INTERESSADO: Ordem dos Músicos do Brasil – Conselho Regional do Estado de São
Paulo - OMB-CRESP
RELATOR: Cons. Walter Vicioni Gonçalves
PROCESSO CEE nº 195/2013
KE^>,KW>EK
1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO
O Presidente da Ordem dos Músicos do Brasil – Conselho Regional do
Estado de São Paulo - OMB-CRESP – submete à apreciação deste Colegiado, uma minuta de Decreto estadual para regulamentar “no Estado de São Paulo, a Lei Federal nº
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11.769, de 18 de agosto de 2008, que introduz o conteúdo de música dentro da disĐŝƉůŝŶĂĚĞĂƌƚĞƐ͕;ƐŝĐͿĐŽŵŽŵĂƚĠƌŝĂŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂ͕ŶŽƋƵĞĐŽŶĐĞƌŶĞĂŽƉĞƌĮůƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů
apto a ministrar aulas dentro desta matéria nos quadros de professores de música, nas
escolas de ensino fundamental e de ensino médio no estado de São Paulo...”.
A referida minuta está elaborada nos seguintes termos:
“Art. 1º - A Secretaria de Estado da Educação e as secretarias municipais de educação estão autorizadas a contratar, em caráter excepcional, professores
ĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽŵƵƐŝĐĂůĐŽŵĨŽƌŵĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚĞŶşǀĞůƚĠĐŶŝĐŽ͕ĚĞƐƚĂĨŽƌŵĂŝŶƐĐƌŝƚŽƐ
legalmente na Ordem dos Músicos do Brasil.”
“§ Único – (sic) Os concursos públicos a serem abertos para o provimento
ĚĞĐĂƌŐŽƐĞĨĞƟǀŽƐĚĞƉƌŽĨĞƐƐŽƌĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽŵƵƐŝĐĂůĐŽŶƟŶƵĂƌĆŽĂŽďĞĚĞĐĞƌĂƐŶŽƌŵĂƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐƉĞůĂ>ĞŝĚĞŝƌĞƚƌŝǌĞƐĞĂƐĞƐĚĂĚƵĐĂĕĆŽĞůĞŐŝƐůĂĕƁĞƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ͘͟
͞ƌƚ͘ϮǑ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞƐƚĂĚŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽĮĐĂĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂĂĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ
convênios com a Ordem dos Músicos do Brasil e com a Secretaria de Educação a DisƚąŶĐŝĂĚŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽŽďũĞƟǀĂŶĚŽĂĨŽƌŵĂĕĆŽĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂůĚĞƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ
de educação musical de nível técnico, estabelecendo os seus parâmetros e currículos.”
O principal argumento da OMB-CRESP é o de que a Lei nº 11.769/08 “...
ŶĆŽ Ġ ŵƵŝƚŽ ĞǆƉůşĐŝƚĂ ŶŽ ĚĞƚĂůŚĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ƉĞƌĮů ĚŽ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ ĚĞ ĞĚƵĐĂĕĆŽ ŵƵƐŝĐĂů͕
ĐŽŶƚƵĚŽ͕ŽƵƚƌĂƐůĞŐŝƐůĂĕƁĞƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐƐĆŽďĂƐƚĂŶƚĞĐůĂƌĂƐĂƌĞƐƉĞŝƚŽ͘͟
1.2 APRECIAÇÃO
Preliminarmente, para facilitar a análise, convém reproduzir na íntegra a
Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, que alterou o art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB):
“Art. 1.º O art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 6.º: ‘a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não
ĞǆĐůƵƐŝǀŽ͕ĚŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽΑϮ͘ǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͛͘;EZͿ
Art. 2º - (VETADO)
ƌƚ͘ϯǑͲKƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶƐŝŶŽƚĞƌĆŽϯ;ƚƌġƐͿĂŶŽƐůĞƟǀŽƐƉĂƌĂƐĞĂĚĂƉƚĂrem às exigências estabelecidas nos arts. 1º e 2º desta Lei.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
O § 2º do art. 26 dispõe que “o ensino da arte, especialmente em suas
ĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐƌĞŐŝŽŶĂŝƐ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝƌĄĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĐƵƌƌŝĐƵůĂƌŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽŶŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐŶşǀĞŝƐ
da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.”
Como se depreende, a norma é clara: a música é conteúdo do componente curricular arte. Inexiste um componente curricular, na educação básica, obrigatório por lei, denominado educação musical.
A LDB dispõe, no art. 62, que “a formação de docentes para atuar na
educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação
ƉůĞŶĂ͕ĞŵƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐĞŝŶƐƟƚƵƚŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ĂĚŵŝƟĚĂ͕ĐŽŵŽĨŽƌŵĂĕĆŽ
ŵşŶŝŵĂƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽŵĂŐŝƐƚĠƌŝŽŶĂĞĚƵĐĂĕĆŽŝŶĨĂŶƟůĞŶĂƐƋƵĂƚƌŽƉƌŝŵĞŝƌĂƐƐĠries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal”. (g.n)
A Indicação CEE nº 53/05, que orienta o sistema estadual de ensino a
ƌĞƐƉĞŝƚŽĚĂƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂŵŝŶŝƐƚƌĂƌĂƵůĂƐŶĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĚŽĐƵƌƌşĐƵůŽĚĂ
educação básica, alterada pela Indicação CEE nº 79/08, dispõe:
͞^ĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐ͕ĐŽŵĨŽƌŵĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ͗
/sͲEŽŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůͲŝĐůŽ//;ƐĠƌŝĞƐĮŶĂŝƐͿĞŶƐŝŶŽDĠĚŝŽ;͘͘͘Ϳ͗
14. Arte:

398

ĂͿŽƐƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐĚĞĚŝƉůŽŵĂĚĞ>ŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂĞŵĚƵĐĂĕĆŽƌơƐƟĐĂ͖
b) os portadores de diploma de Licenciatura em Arte, em qualquer
das linguagens: Artes Visuais, Artes Plásticas, Design, Música, Teatro, Artes Cênicas
e Dança;
c) os portadores de diploma de Licenciatura em Educação Músical.” (g.n.)
As normas em vigor, em síntese, dispõem que são habilitados a lecionar
ĂƌƚĞŶĂĞĚƵĐĂĕĆŽďĄƐŝĐĂŽƐůŝĐĞŶĐŝĂĚŽƐĞŵĚƵĐĂĕĆŽƌơƐƟĐĂ͕ƌƚĞƐ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĚĂƐ
ůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ͗ǀŝƐƵĂŝƐ͕ƉůĄƐƟĐĂƐ͕ĚĞƐŝŐŶ͕ŵƷƐŝĐĂ͕ƚĞĂƚƌŽ͕ĂƌƚĞƐĐġŶŝĐĂƐĞĚĂŶĕĂĞĞĚƵĐĂĕĆŽ
musical. Importante destacar que, quando se tratar de professor não habilitado existe,
ĂŝŶĚĂ͕ĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĞůĞůĞĐŝŽŶĂƌŵĞĚŝĂŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕ƐĞĨŽƌĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂĂƐƵĂĂƉƟĚĆŽƉĂƌĂŽĐŽŶƚĞƷĚŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌƉƌĞƚĞŶĚŝĚŽ͘
ůƵǌĚĞƐƐĞƐĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͕ĐŽƌƌŽďŽƌĂĚŽƐƉĞůŽĂƉĂƌĂƚŽŶŽƌŵĂƟǀŽǀŝgente, é possível afastar, categoricamente, a possibilidade de prosperar a intenção da
Ordem dos Músicos do Brasil – Conselho Regional do Estado de São Paulo - OMB-CRESP.
WŽƌƷůƟŵŽ͕ƋƵĂŶƚŽĂŽŵĠƌŝƚŽĚĞƵŵĞĐƌĞƚŽ͕ĐŽŵŽƐƵŐĞƌĞĂŵŝŶƵƚĂ͕Ġ
ĐŽŶƐĞŶƐŽŶĂŽƵƚƌŝŶĂƋƵĞŽWŽĚĞƌEŽƌŵĂƟǀŽ͕ŽƵZĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌ͕ĂƉĞŶĂƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂ
ĂůĞŝ͕ĞŶĆŽƉŽĚĞĂůƚĞƌĄͲůĂ͕ŶĆŽƉŽĚĞŵŽĚŝĮĐĂƌƐĞƵĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘ĂƐŽŚĂũĂĂůƚĞƌĂĕĆŽ
ĚĂůĞŝŽĐŽƌƌĞƌĄĂďƵƐŽĚĞWŽĚĞƌEŽƌŵĂƟǀŽŽƵĂďƵƐŽĚĞWŽĚĞƌZĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌ͘^ĞŐƵŶĚŽ
ĞůƐŽŶƚŽŶŝŽĂŶĚĞŝƌĂĚĞDĞůůŽ͕Ğŵ͞ƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĞĚŝƌĞŝƚŽƐĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐ͕͟
ŽĚĞĐƌĞƚŽƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌ͞ŶĆŽƉŽĚĞŝŶĐůƵŝƌŶŽƐŝƐƚĞŵĂƉŽƐŝƟǀŽƋƵĂůƋƵĞƌƌĞŐƌĂŐĞƌĂĚŽƌĂ
de direito ou obrigação novos”.
2. CONCLUSÃO
2.1 Responda-se à Ordem dos Músicos do Brasil – Conselho Regional do
Estado de São Paulo - OMB-CRESP, nos termos deste Parecer.
2.2 Envie-se cópia deste Parecer ao Interessado e à Coordenadoria de
Gestão da Educação Básica – CGEB.
São Paulo, 23 de outubro de 2013.
Cons. Walter Vicioni Gonçalves
Relator
3. DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator.
Presentes os Conselheiros: Francisco José Carbonari, Jair Ribeiro da Silva
EĞƚŽ͕>ĂƵƌĂDĂƌŐĂƌŝĚĂ:ŽƐĞĮŶĂ>ĂŐĂŶĄ͕DĂƌŝĂ>ƷĐŝĂ&ƌĂŶĐŽDŽŶƚŽƌŽ:ĞŶƐ͕DĂƵƌŽĚĞ
Salles Aguiar, Suzana Guimarães Trípoli, Sylvia Gouvêa e Walter Vicioni Gonçalves.
Sala da Câmara de Educação Básica, em 23 de outubro de 2013.
Cons. Francisco José Carbonari
Presidente da CEB
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Câmara de Educação Básica, nos termos do Voto do Relator.
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Sala “Carlos Pasquale”, em 30 de outubro de 2013.
Consª. Guiomar Namo de Mello - Presidente

_____
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 11.769/08 à pág. 40 do vol. 35.
A Indicação CEE nº 53/05 encontra –se à pág. 270 do vol. LX na Col. de Leg. Est. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.

WZZEǑϰϳϴͬϮϬϭϯʹʹƉƌŽǀĂĚŽĞŵϭϴͬϭϮͬϮϬϭϯ
ASSUNTO: ŽŶƐƵůƚĂƐŽďƌĞĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽEǑϭϮϬͬϮϬϭϯ
INTERESSADO: Colégio Visconde de Porto Seguro
RELATOR: Consº Francisco José Carbonari
PROCESSO CEE 321/2013
KE^>,KW>EK
1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO
A Diretora Geral do Colégio Visconde de Porto Seguro dirige consulta a
este Conselho sobre a Deliberação CEE Nº 120/13, que trata dos pedidos de reconsideƌĂĕĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĮŶĂŝƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƐĂůƵŶŽƐ͘KĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽĠƉƌŝǀĂĚŽ͕ĐŽŶƚĂ
com seis unidades em São Paulo e Valinhos e tem sede à Rua Floriano Peixoto nº 55,
Morumbi, São Paulo/SP.
A consulta é feita nos seguintes termos:
͞ŽŵŽĠĚĞĐŝġŶĐŝĂĚĞs͘^ĞŶŚŽƌŝĂƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͕Ž
ŽŶƐĞůŚŽƐƚĂĚƵĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽŶǑϭϮϬͬϮϬϭϯ͕ĚĞĮŶŝƵƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂŽƐƉĞĚŝĚŽƐĚĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĞƌĞĐƵƌƐŽĞĞƐƟƉƵůŽƵŽƐŶŽǀŽƐƉƌĂǌŽƐ͘
ŵ ƐşŶƚĞƐĞ͕ ŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐ Ğŵ ƌĞĐŽƌƌĞƌ ĚĂ ĚĞĐŝƐĆŽ ƋƵĞ ƌĞƉƌŽǀŽƵ Ž
ĂůƵŶŽ;ĂͿƚĞƌĆŽϱ;ĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐƷƚĞŝƐƉĂƌĂƉƌŽƚŽĐŽůĂƌŽƉĞĚŝĚŽĚĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĐŽŶƚƌĂĂ
ĚĞĐŝƐĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞůĂƐƐĞ͘WŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ĂĞƐĐŽůĂƚĞƌĄŽƉƌĂǌŽĚĞϭϬ;ĚĞǌͿĚŝĂƐƷƚĞŝƐ͕
ĂƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚŽƉĞĚŝĚŽ͕ƉĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂƌƐƵĂĚĞĐŝƐĆŽ͘ĂƌĞĨĞƌŝĚĂĚĞĐŝƐĆŽĚŽĐŽůĠŐŝŽĐĂďĞƌĄƌĞĐƵƌƐŽăŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ĂƐĞƌƉƌŽƚŽĐŽůŝǌĂĚŽŶĂĞƐĐŽůĂ͕ƋƵĞ
ĚĞǀĞƌĄĞŶĐĂŵŝŶŚĄͲůŽĞŵĂƚĠϯ;ƚƌġƐͿĚŝĂƐƷƚĞŝƐĚĞƐĞƵƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͘
KĐŽƌƌĞƋƵĞĂŽŶǀĞŶĕĆŽŽůĞƟǀĂĚĞdƌĂďĂůŚŽĚŽ^ŝŶĚŝĐĂƚŽĚŽƐWƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐʹ^/EWZKĞƐƚĂďĞůĞĐĞ͕ĞŵƐƵĂĐůĄƵƐƵůĂϰϯ͕ĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂƐĞƐĐŽůĂƐĐŽŶĐĞĚĞƌĞŵ
ĂŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐŽĐŚĂŵĂĚŽƌĞĐĞƐƐŽĞƐĐŽůĂƌ͕ƋƵĞĚĞǀĞƌĄƚĞƌĚƵƌĂĕĆŽĚĞƚƌŝŶƚĂĚŝĂƐĐŽƌƌŝĚŽƐ͕ĚƵƌĂŶƚĞŽƋƵĂůŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐŶĆŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĐŚĂŵĂĚŽƐƉĂƌĂƋƵĂůƋƵĞƌƟƉŽĚĞ
trabalho.
EĞƐƚĞƐĞŶƟĚŽ͕ƚƌĂŶƐĐƌĞǀŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂƌĞĨĞƌŝĚĂůĄƵƐƵůĂϰϯ͗
͚ϰϯ͘ZĞĐĞƐƐŽĞƐĐŽůĂƌ
KƐƌĞĐĞƐƐŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĚĞϮϬϭϮĞϮϬϭϯĚĞǀĞƌĆŽƚĞƌĚƵƌĂĕĆŽĚĞƚƌŝŶƚĂĚŝĂƐ
ĐŽƌƌŝĚŽƐĐĂĚĂƵŵ͕ĚƵƌĂŶƚĞŽƐƋƵĂŝƐŽƐWZK&^^KZ^ŶĆŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĐŽŶǀŽĐĂĚŽƐƉĂƌĂ
ƋƵĂůƋƵĞƌƟƉŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͘KƐƉĞƌşŽĚŽƐĚĞĮŶŝĚŽƐƉĂƌĂŽƐƌĞĐĞƐƐŽƐĚĞǀĞƌĆŽĐŽŶƐƚĂƌĚŽƐ
ĐĂůĞŶĚĄƌŝŽƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĂŶƵĂŝƐĞŶĆŽƉŽĚĞƌĆŽĐŽŝŶĐŝĚŝƌĐŽŵĂƐĨĠƌŝĂƐĐŽůĞƟǀĂƐ͕ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ
ŶĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶǀĞŶĕĆŽ͛͘
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sĂůĞĞƐĐůĂƌĞĐĞƌƋƵĞŽĂƌĞĨĞƌŝĚĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽĨŽŝƉƵďůŝĐĂĚĂĂŽůŽŶŐŽĚĞ
ϮϬϭϯ͕ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞ͕ĞŵϮϭĚĞŵĂŝŽ͕ĚĂƚĂĞŵƋƵĞŽsW^ũĄŚĂǀŝĂƉƵďůŝĐĂĚŽŽƐĞƵ
ĐĂůĞŶĚĄƌŝŽĞƐĐŽůĂƌĂŶƵĂů͕ŽƋƵĂůĞƐƚĂďĞůĞĐĞƋƵĞŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƌĞĐĞƐƐŽĚŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ
ƚĞƌĄŝŶşĐŝŽĞŵϭϵĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯĞƚĠƌŵŝŶŽĞŵϭϴĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϰ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƋƵĞĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽŶǑϭϮϬͬϮϬϭϯĞƐƚĂďĞůĞĐĞƉƌĂǌŽĚĞ
ϱ;ĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐƉĂƌĂŽƉƌŽƚŽĐŽůŽĚŽƉĞĚŝĚŽĚĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĚŽĂůƵŶŽƌĞƉƌŽǀĂĚŽ͕ďĞŵ
ĐŽŵŽƋƵĞŽƉƌŽƚŽĐŽůŽƐĞĚĂƌĄĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƌĞĐĞƐƐŽĞƐĐŽůĂƌ͕ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞĞŵ
ƋƵĞŽsW^͕ƉŽƌĨŽƌĕĂĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂĐůĄƵƐƵůĂϰϯĚĂŽŶǀĞŶĕĆŽŽůĞƟǀĂĚĞdƌĂďĂůŚŽ
ĚŽƐWƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕ĞƐƚĄŝŵƉĞĚŝĚŽĚĞĐŽŶǀŽĐĂƌŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐƉĂƌĂĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞůĂƐƐĞ͕ƌĞƋƵĞƌͲƐĞ͗
ϭͲ^ĞũĂƌĞǀŽŐĂĚŽŽĂƌƟŐŽϯǑĚĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽϭϮϬͬϮϬϭϯ͕ĚĞŵŽĚŽĂ
ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌŶŽǀĂĚĂƚĂĚĞǀŝŐġŶĐŝĂƉĂƌĂĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͖
ϮͲEĂŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ƐĞũĂƉƵďůŝĐĂĚĂŶŽǀĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽƉĂƌĂƐƵƐƉĞŶĚĞƌĂ
ĐŽŶƚĂŐĞŵĚŽƉƌĂǌŽƉĂƌĂĂƐĞƐĐŽůĂƐĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂŵĞŶƚĞĞŵƉĞƌşŽĚŽĚĞƌĞĐĞƐƐŽĚƵƌĂŶƚĞ
ŽƐƉƌĂǌŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉĞůĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽϭϮϬͬϮϬϭϯ͕ŚĂũĂǀŝƐƚĂĂŽďƌŝŐĂĕĆŽĚŝƐƉŽƐƚĂ
ĞŵŽŶǀĞŶĕĆŽŽůĞƟǀĂĚĞdƌĂďĂůŚŽ͘͟
1.2 APRECIAÇÃO
A Deliberação CEE Nº 120/2013 trata dos pedidos de reconsideração e
ƌĞĐƵƌƐŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĮŶĂŝƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽďĄƐŝca, no Sistema Estadual de Ensino de São Paulo.
^ĞƵĂƌƟŐŽϯǑĚŝƐƉƁĞ͗
“ŝǀƵůŐĂĚŽ Ž ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĮŶĂů ĚĂƐ ĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ͕ ŽƐ ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ ƌĞƟĚŽƐ ŽƵ
ƐĞƵƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐůĞŐĂŝƐƉŽĚĞƌĆŽƐŽůŝĐŝƚĂƌăĚŝƌĞĕĆŽĚĂĞƐĐŽůĂ͕ƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĚĂĚĞĐŝƐĆŽ͕ƋƵĞƐĞƌĄĂƉƌĞĐŝĂĚĂŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽZĞŐŝŵĞŶƚŽƐĐŽůĂƌ͘
ΑϭǑͲKƉĞĚŝĚŽĚĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĐĂƉƵƚĚĞǀĞƌĄƐĞƌƉƌŽƚŽĐŽůĂĚŽŶĂĞƐĐŽůĂĞŵĂƚĠϱĚŝĂƐƷƚĞŝƐĚĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
ΑϮǑͲĚŝƌĞĕĆŽĚĂĞƐĐŽůĂƚĞƌĄŽƉƌĂǌŽĚĞϭϬĚŝĂƐ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂĚŽ
ƉĞĚŝĚŽ͕ƉĂƌĂŝŶĨŽƌŵĂƌƐƵĂĚĞĐŝƐĆŽ͘
ΑϯǑͲŶĆŽŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽĚĂĞƐĐŽůĂŶŽƉƌĂǌŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŝŵƉůŝĐĂƌĄŶŽ
ĚĞĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŽƉĞĚŝĚŽ͘͟
ƌĞƋƵĞƌĞŶƚĞƋƵĞƐƟŽŶĂŽƐƉƌĂǌŽƐĂĐŝŵĂĂĮƌŵĂŶĚŽƋƵĞĞůĞƐĐŽŝŶĐŝĚŝƌĆŽ
com o período de recesso dos professores, já publicado no calendário escolar de 2013
e homologado pela Diretoria de Ensino, calendário este que já estava aprovado quando
saiu a Deliberação CEE Nº 120/13. O Calendário prevê o recesso dos professores com
início em 19 de dezembro de 2013 e término em 18 de janeiro de 2014, bem como a
ƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĂƐŶŽƚĂƐĮŶĂŝƐĚŽƐĂůƵŶŽƐĞŵϮϬͬϭϮͬϭϯ͘
Observe-se que o Calendário Escolar do estabelecimento, em pauta,
ĐŽŶƐƚĂ ŶŽ ZĞŐŝŵĞŶƚŽ ƐĐŽůĂƌ͕ ĐƵũŽ ĂƌƟŐŽ ϰϵ ĚŝƐƉƁĞ ƋƵĞ ĞůĞ Ġ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚŽ
WůĂŶŽƐĐŽůĂƌĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĄŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƐƟŶĂĚŽăƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐ͕ĨĠƌŝĂƐĞ
recesso.
A Deliberação CEE Nº 120/13, por sua vez, aponta o Regimento Escolar
ĐŽŵŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůƉĂƌĂŽƌŝĞŶƚĂƌĂƐĂŶĄůŝƐĞƐĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĮŶĂů;ĂƌƟŐŽϯǑ͕Α
ϭǑĞΑϮǑͿ͘ŝŶĞŐĄǀĞů͕ƚĂŵďĠŵ͕ƋƵĞĂĂĚŽĕĆŽĚŽĂůĞŶĚĄƌŝŽƐĐŽůĂƌũĄŚŽŵŽůŽŐĂĚŽŶŽ
início de 2013 tem claro fundamento regimental.
ŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽͲƐĞŽĂĐŝŵĂĞǆƉŽƐƚŽ͕ŶŽƐĐĂƐŽƐĞŵƋƵĞŽƌĞĐĞƐƐŽĮǆĂĚŽŶŽ
Calendário Escolar de 2013 inviabilize a tomada de decisão das escolas com relação aos
ƌĞĐƵƌƐŽƐĐŽŶƚƌĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĮŶĂů͕ŶŽƉƌĂǌŽƉƌĞƐĐƌŝƚŽŶĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽEǑϭϮϬͬϭϯ͕ĮĐĂŵ
os estabelecimentos autorizados a adiar sua decisão para o período imediatamente
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ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂŽĮŵĚŽƌĞĐĞƐƐŽ͘WĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ŽĂůĞŶĚĄƌŝŽĚĞǀĞƌĄƉƌĞǀĞƌŽ
disposto na Deliberação CEE Nº 120/13.
2. CONCLUSÃO
2.1 Responda-se ao Interessado, nos termos deste Parecer.
2.2 Encaminhe-se cópia deste Parecer ao Colégio Visconde de Porto Seguro, à Diretoria de Ensino Região Centro Oeste, à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA e à Coordenadoria de Gestão da Educação
Básica – CGEB.
São Paulo, 16 de Dezembro de 2013.
a) Cons.º Francisco José Carbonari - Relator
3. DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator.
Presentes os Conselheiros: Francisco Antonio Poli, Francisco José Carbonari, Laura Laganá, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Mauro de Salles Aguiar, Priscilla
Maria Bonini Ribeiro, Suzana Guimarães Trípoli, Sylvia Gouvêa e Walter Vicioni Gonçalves.
Sala da Câmara de Educação Básica, em 18 de dezembro de 2013.
a) Consº Walter Vicioni Gonçalves
Vice-Presidente da CEB
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Câmara de Educação Básica, nos termos do Voto do Relator.
Sala “Carlos Pasquale”, em 18 de dezembro de 2013.
Consª Guiomar Namo de Mello - Presidente
____

NOTA:
A Deliberação CEE nº 120/13 encontra-se à pág. 172 deste volume.
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/E/KEǑϭϮϰͬϮϬϭϯʹʹƉƌŽǀĂĚŽĞŵϯϬͬϭϬͬϮϬϭϯ
ASSUNTO ůƚĞƌĂĕĆŽĚŽ/ƚĞŵϭ͘:ƵƐƟĮĐĂƟǀĂĚĂ/ŶĚŝĐĂĕĆŽEǑϭϬϴͬϮϬϭϭ
INTERESSADO Conselho Estadual de Educação
RELATOR Consº Antônio Carlos das Neves
PROCESSO CEE 593/1997 (Reautuado em 16/10/2013)
KE^>,KW>EK
1. RELATÓRIO
A Deliberação CEE Nº 105/11 dispõe sobre as diretrizes para elaboração
e aprovação de Plano de Curso e emissão de Parecer Técnico para Cursos de Educação
WƌŽĮƐƐŝŽŶĂůdĠĐŶŝĐĂ͕ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůŽƵĂĚŝƐƚąŶĐŝĂ͘
ƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐƌĞĚĞŶĐŝŽƵĂůŐƵŵĂƐ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ͕ĚĞąŵďŝƚŽŶĂĐŝŽŶĂůĞ
estadual, para cooperarem com a emissão de Pareceres Técnicos para Cursos oferecid
ŽƐƉŽƌ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐƉƷďůŝĐĂƐĞƉƌŝǀĂĚĂƐŶŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐĞŝǆŽƐƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘
Em razão da grande procura por parte das Escolas ofertantes de cursos
ƚĠĐŶŝĐŽƐ͕ ĞƐƚĞ ŽůĞŐŝĂĚŽ ĚĞĐŝĚŝƵ ĐƌĞĚĞŶĐŝĂƌ ŽƵƚƌĂƐ /ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ͕ ĐŽŵ ĂƚƵĂĕƁĞƐ ůŽĐĂůŝzadas, para com ele cooperarem na operacionalização da Deliberação CEE Nº 105/11,
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂƐŽďƌĞĐĂƌŐĂĐŽŵĞƐƚĂĂƟǀŝĚĂĚĞĚĂƐ/ŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐũĄĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚĂƐ͘
Da mesma forma, decidiu-se alterar o termo Convênio, referido na Indicação CEE Nº 108/2011, por Termo de Cooperação, sendo este o mais adequado a
ƵƟůŝǌĂƌŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͘
^ĞŶĚŽĂƐƐŝŵ͕ƉƌŽƉƁĞͲƐĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞĂůƚĞƌĂĕĆŽŶŽŝƚĞŵϭ͘:ƵƐƟĮĐĂƟǀĂĚĂ
Indicação CEE Nº 108/2011, que passa a viger da seguinte forma:
͞^ĆŽƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉĂƌĂŽĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽ͗
ĂͿ;͘͘͘Ϳ
ďͿƚĞƌĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞƉƌŽǀĞƌƉĞƐƐŽĂůƚĠĐŶŝĐŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽĐĂƉĂǌĚĞĂƚĞŶĚĞƌăĚĞŵĂŶĚĂƉŽƌƉĂƌĞĐĞƌĞƐƚĠĐŶŝĐŽƐĞŵƚŽĚŽŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͘
;͘͘͘ͿKƵƚƌĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚĂƐƉŽƌĞƐƚĞŽŶƐĞůŚŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĂƚĞŶĚĂŵŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶĂƉƌĞƐĞŶƚĞ/ŶĚŝĐĂĕĆŽ͘WŽƌŵĞŝŽĚĞdĞƌŵŽ
ĚĞŽŽƉĞƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽŽŶƐĞůŚŽĞĂ/ŶƐƟƚƵŝĕĆŽĂƐĞƌĐƌĞĚĞŶĐŝĂĚĂ͕ƐĞƌĄǀŝĂďŝůŝǌĂĚŽĞ
ĨŽƌŵĂůŝǌĂĚŽŽĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͘͟
2. CONCLUSÃO
Diante do exposto, propõe-se ao Conselho Pleno a aprovação da presente Proposta de Indicação.
São Paulo, 11 de Outubro de 2013.
a) Cons.º Antônio Carlos das Neves
Relator
3. DECISÃO DA CÂMARA
lator.

A Câmara de Educação Básica adota como sua Indicação, o Voto do Re-

Presentes os Conselheiros: Antônio Carlos das Neves, Francisco Antonio
WŽůŝ͕ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ :ŽƐĠ ĂƌďŽŶĂƌŝ͕ >ĂƵƌĂ DĂƌŐĂƌŝĚĂ :ŽƐĞĮŶĂ >ĂŐĂŶĄ͕ DĂƌŝĂ >ƷĐŝĂ &ƌĂŶĐŽ
Montoro Jens, Mauro de Salles Aguiar e Walter Vicioni Gonçalves.
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Sala da Câmara de Educação Básica, em 16 de outubro de 2013.
a) Consº Francisco José Carbonari
Presidente da CEB
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente Indicação.
Sala “Carlos Pasquale”, em 30 de outubro de 2013.
Consª Guiomar Namo de Mello
Presidente
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- XI MARGINALIA

MARGINÁLIA
GABINETE DO GOVERNADOR - GG
DE^'DK'KsZEKZʹEǑϭϭϭ͕ϭϬ:h>,KϮϬϭϯ
sĞƚŽƚŽƚĂůĂŽWƌŽũĞƚŽĚĞůĞŝŶǑϱϭϰ͕ĚĞϮϬϭϮ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĞǆŝŐġŶĐŝĂĚĞǀŝƐƚŽƌŝĂ
ƉƌĠǀŝĂĞĂŶƵĂů͕ƉĂƌĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞďƌŝŶƋƵĞĚŽƐĞŵƉĂƌƋƵĞƐŝŶĨĂŶƟƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽ
ŝŶĨĂŶƟů͕ĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉƷďůŝĐŽŽƵƉƌŝǀĂĚŽ͕ďƵĨġƐ͕ƉĂƌƋƵĞƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ĚĞĚŝǀĞƌƐĆŽ͕
ĐŽŶĚŽŵşŶŝŽƐ͕ŚŽƚĠŝƐ͕ĐůƵďĞƐĞƐŝŵŝůĂƌĞƐ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕
ŶĂĨŽƌŵĂƋƵĞĞƐƉĞĐŝĮĐĂ
Senhor Presidente:
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência, para os
ĚĞǀŝĚŽƐĮŶƐ͕ƋƵĞ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϮϴ͕ΑϭǑ͕ĐŽŵďŝŶĂĚŽĐŽŵŽĂƌƟŐŽϰϳ͕ŝŶĐŝƐŽ/s͕
ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ͕ƌĞƐŽůǀŽǀĞƚĂƌ͕ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ͕ŽWƌŽũĞƚŽĚĞůĞŝŶǑϱϭϰ͕ĚĞϮϬϭϮ͕
aprovado por essa nobre Assembleia, conforme Autógrafo nº 30.217.
ĞŝŶŝĐŝĂƟǀĂƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌ͕ĂƉƌŽƉŽƐŝƚƵƌĂĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĞǆŝŐġŶĐŝĂĚĞǀŝƐƚŽƌŝĂƉƌĠǀŝĂĞĂŶƵĂů͕ƉĂƌĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞďƌŝŶƋƵĞĚŽƐĞŵƉĂƌƋƵĞƐŝŶĨĂŶƟƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽ
ŝŶĨĂŶƟů͕ĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉƷďůŝĐŽŽƵƉƌŝǀĂĚŽ͕ďƵĨġƐ͕ƉĂƌƋƵĞƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ĚĞĚŝǀĞƌƐĆŽ͕
condomínios, hotéis, clubes e similares, no âmbito do Estado de São Paulo, na forma
ƋƵĞĞƐƉĞĐŝĮĐĂ͘
Embora reconheça os elevados propósitos que nortearam a medida, veũŽͲŵĞĐŽŵƉĞůŝĚŽĂŶĞŐĂƌͲůŚĞƐĂŶĕĆŽĞŵĨĂĐĞĚĞƐƵĂŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ͕ĂĚŽƚĂŶĚŽ͕
para tanto, as razões que embasaram o recente veto oposto ao Projeto de lei nº 328, de
2012, por intermédio da Mensagem nº 8, de 29 de janeiro de 2013.
ŽŵƉŽƌƚĂĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌ͕ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƋƵĞĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚŽƉƌŽũĞƚŽĚĞƐƟnam-se, em essência, a propiciar segurança e incolumidade dos usuários desses serviĕŽƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉĞůĂĐŽůĞƟǀŝĚĂĚĞůŽĐĂůƋƵĞƵƐƵĨƌƵŝĚŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶtos instalados nesses estabelecimentos.
Em decorrência, torna-se necessário reconhecer que as providências
nele determinadas consubstanciam, acima de tudo, assunto de preponderante inteƌĞƐƐĞůŽĐĂů͕ƌĞƐƚƌŝƚŽăĂůĕĂĚĂůĞŐŝƐůĂƟǀĂĚŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ͕ƉŽŝƐĚŝǌĞŵƌĞƐƉĞŝƚŽĂĐŽŶĚŝĕƁĞƐ
técnicas e operacionais de equipamentos que integram os locais de lazer e entreteniŵĞŶƚŽ͕ ƚĞŶĚŽ Ğŵ ǀŝƐƚĂ ƐƵĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ Ğ ĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ͕ ŵĂƚĠƌŝĂƐ
ƋƵĞƐĞƐƵďŵĞƚĞŵĂŽĐŽŶƚƌŽůĞĞƐƉĞĐşĮĐŽĚĞƐƐĞƐĞŶƚĞƐĞƐƚĂƚĂŝƐ͘
ƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽ͕ĂƐƐŝŵ͕ƌĞǀĞůĂͲƐĞĞŵĚĞƐĂƌŵŽŶŝĂĐŽŵŽƉƌŝŶĐşƉŝŽĨĞĚĞƌĂƟǀŽ
ƋƵĞĐŽŶƐĂŐƌĂĂĂƵƚŽŶŽŵŝĂŵƵŶŝĐŝƉĂů;&͕ĂƌƟŐŽϭϴͿĞĐŽŶĨĞƌĞĂŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƉĂƌĂůĞŐŝƐůĂƌƐŽďƌĞĂƐƐƵŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞůŽĐĂů;ĂƌƟŐŽϯϬ͕ŝŶĐŝƐŽ/͕ĚĂ&Ϳ͘
Com enfoque em temas semelhantes, podem ser mencionados em abono deste raciocínio, ao lado de outros, os recentes julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 251542/SP, no RE nº 432789/SC e no RE nº 385398/MG,
declarando ser da competência do município a edição de leis que disponham sobre instalação de equipamentos de segurança e comodidade nos estabelecimentos bancários.
ơƚƵůŽĚĞĞǆĞŵƉůŽ͕ǀĞũĂͲƐĞĞǆĐĞƌƚŽĚĂĚĞĐŝƐĆŽůĂǀƌĂĚĂĞŵϭϳĚĞũƵŶŚŽ
de 2005 na Ação Cautelar nº 767-4, do Distrito Federal:
“O Município dispõe de competência, para, com apoio no poder autônoŵŽƋƵĞůŚĞĐŽŶĨĞƌĞĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂZĞƉƷďůŝĐĂ͕ĞǆŝŐŝƌ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĞŝĨŽƌŵĂů͕ĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ͕ĞŵĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽƐďĂŶĐĄƌŝŽƐ͕ĚŽƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂ͕ƚĂŝƐ
ĐŽŵŽƉŽƌƚĂƐĞůĞƚƌƀŶŝĐĂƐŽƵĐąŵĂƌĂƐĮůŵĂĚŽƌĂƐ͕ƐĞŵƋƵĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐƐĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ
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ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ ĨƵŶĚĂĚĂ Ğŵ ơƚƵůŽ ĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů ĞƐƉĞĐşĮĐŽ ;&͕ Ăƌƚ͘ ϯϬ͕ /Ϳ͕ ŝŵƉŽƌƚĞ Ğŵ
ĐŽŶŇŝƚŽĐŽŵĂƐƉƌĞƌƌŽŐĂƟǀĂƐĮƐĐĂůŝǌĂĚŽƌĂƐĚŽĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚŽƌĂƐŝů͘WƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐ͘
ƐƐĂŵĞƐŵĂŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĨŽŝƌĞŝƚĞƌĂĚĂĂƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĂůĞŐŝƟŵŝĚĂĚĞĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůͲƋƵĞƐĞƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ƉŽƌƚƌĂƚĂƌͲƐĞĚĞĂƐƐƵŶƚŽĚĞ͞ŝŶƚĞƌĞƐƐĞůŽĐĂů͟
;&͕Ăƌƚ͘ϯϬ͕/ͿͲĚĞĚŝƉůŽŵĂůĞŐŝƐůĂƟǀŽŵƵŶŝĐŝƉĂůƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǀĂ͕ăƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶceiras, que disponibilizassem, no recinto das agências bancárias, aos usuários de seus
serviços, tanto bebedouros quanto instalações sanitárias adequadas”.
ŝŶĚĞĐůŝŶĄǀĞůĂĚŵŝƟƌ͕ĐŽŶĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƋƵĞĂƉƌŽƉŽƐŝƚƵƌĂŝŶƚĞƌĨĞƌĞĞŵ
ĄƌĞĂƌĞƐĞƌǀĂĚĂăĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂůĞŐŝĨĞƌĂŶƚĞĚŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ͕ŝŶĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂŶĚŽͲƐĞĐŽŵĂ
ƌĞƉĂƌƟĕĆŽĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ͘
WŽƌĮŵ͕ĚĂĚĂĂƌĞůĞǀąŶĐŝĂĚŽƚĞŵĂ͕ƋƵĞƐĞƌĞŇĞƚĞŶĂƉƌĞŽĐƵƉĂĕĆŽĚŽ
Governo do Estado de São Paulo em promover ações voltadas à segurança dos usuários de aparelhos instalados em estabelecimentos de recreação, foi editada, nos estritos limites da competência outorgada ao Estado, a Lei nº 14.517, de 31 de agosto de
ϮϬϭϭ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĂĮǆĂĕĆŽ͕ŶŽƐďƌŝŶƋƵĞĚŽƐĞĂƚƌĂĕƁĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŵƉĂƌƋƵĞƐ
ĚĞĚŝǀĞƌƐƁĞƐ͕ĚĞƉůĂĐĂƐŝŶĨŽƌŵĂƟǀĂƐĞǆŝďŝĚŽƌĂƐĚĞĚĂĚŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐăŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ă
vistoria técnica e aos riscos às pessoas portadoras de doenças.
Fundamentado, nesses termos, o veto total que oponho ao Projeto de lei
ŶǑϱϭϰ͕ĚĞϮϬϭϮ͕ĞĨĂǌĞŶĚŽͲŽƉƵďůŝĐĂƌŶŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂů͕ĞŵŽďĞĚŝġŶĐŝĂĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽΑ
ϯǑĚŽĂƌƟŐŽϮϴĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ͕ƌĞƐƟƚƵŽĂŵĂƚĠƌŝĂĂŽƌĞĞǆĂŵĞĚĞƐƐĂŝůƵƐƚƌĞ
ĂƐĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂ͘
Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.
Geraldo Alckmin
GOVERNADOR DO ESTADO
A Sua Excelência o Senhor Deputado Samuel Moreira, Presidente da AsƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂĚŽƐƚĂĚŽ͘
WƵďůŝĐĂĚĂŶĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂdĠĐŶŝĐŽͲ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂ͕ĂŽƐϭϬĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϯ͘

________
NOTAS:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞăƉĄŐ͘ϮϱĚŽǀŽů͘ϭϱĚĂŽů͘ĚĞ>ĞŐ͘&ĞĚ͘ĚĞŶƐ͘
Fundamental e Médio – CENP/SE.
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽƐƚĂĚƵĂůĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞăƉĄŐ͘ϮϵĚŽǀŽů͘yys///ĚĂŽů͘ĚĞ>ĞŐ͘&ĞĚ͘ĚĞŶƐ͘
Fundamental e Médio CENP/SE.

DE^'DK'KsZEKZʹEǑϭϭϱ͕ϭϱ:h>,KϮϬϭϯ
sĞƚŽƚŽƚĂůĂŽWƌŽũĞƚŽĚĞůĞŝŶǑϴϱ͕ĚĞϮϬϭϯĂƵƚŽƌŝǌĂŽWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽ
ĂĐƌŝĂƌŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ&ŽŶŽĂƵĚŝŽůŽŐŝĂŶĂƌĞĚĞĞƐƚĂĚƵĂůĚĞĞŶƐŝŶŽ͕
ĚĞƐƟŶĂĚŽĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐĞĂůƵŶŽƐ
Senhor Presidente
dĞŶŚŽĂŚŽŶƌĂĚĞƚƌĂŶƐŵŝƟƌĂsŽƐƐĂǆĐĞůġŶĐŝĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϮϴ͕
ΑϭǑ͕ĐŽŵďŝŶĂĚŽĐŽŵŽĂƌƟŐŽϰϳ͕ŝŶĐŝƐŽ/s͕ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ͕ĂƐƌĂǌƁĞƐĚĞǀĞƚŽ
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total ao Projeto de lei nº 85, de 2013, aprovado por essa nobre Assembleia, conforme
Autógrafo nº 30.229.
ĞŝŶŝĐŝĂƟǀĂƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌ͕ĂŵĞĚŝĚĂĂƵƚŽƌŝǌĂŽWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽĂĐƌŝĂƌŽ
WƌŽŐƌĂŵĂĚĞ&ŽŶŽĂƵĚŝŽůŽŐŝĂŶĂƌĞĚĞĞƐƚĂĚƵĂůĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ĚĞƐƟŶĂĚŽĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞ
ĚŽĐĞŶƚĞƐĞĂůƵŶŽƐ͕ŶĂĨŽƌŵĂƋƵĞĞƐƉĞĐŝĮĐĂ͘
Embora louváveis os desígnios do Legislador, amplamente expostos na
ũƵƐƟĮĐĂƟǀĂƋƵĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͕ǀĞũŽͲŵĞŝŵƉĞůŝĚŽĂŶĞŐĂƌͲůŚĞƐĂŶĕĆŽ͕ĞŵĨĂĐĞ
ĚĞƐƵĂŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ͘
 ƉƌŽƉŽƐŝƚƵƌĂ ĞƐƚĂŵƉĂ ĐŽŵĂŶĚŽƐ ĚĞ ĂƵƚġŶƟĐĂ ŐĞƐƚĆŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕
ĐŽŵŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂĞǆƉƌĞƐƐĂĞŵſƌŐĆŽƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĞƐƉĞĐŝĮĐĂŵĞŶƚĞ͕ŶĂƐ^ĞĐƌĞtarias da Educação e da Saúde, impondo-lhes a adoção de ações concretas e, portanto,
ŶĆŽŐƵĂƌĚĂĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂĐŽŵŽƉƌŝŶĐşƉŝŽĚĂƐĞƉĂƌĂĕĆŽĚŽƐWŽĚĞƌĞƐ;ĂƌƟŐŽϮǑĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂZĞƉƷďůŝĐĂĞĂƌƟŐŽϱǑ͕͞ĐĂƉƵƚ͕͟ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽͿ͘
EĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ĐƵŵƉƌĞƌĞŐŝƐƚƌĂƌ͕ƋƵĞĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĞŶĐĂƌŐŽƐĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐĚĞƐƚĂĚŽĐŽŶĮŐƵƌĂƋƵĞƐƚĆŽůŝŐĂĚĂăĨƵŶĕĆŽĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĚĞĨĞƌŝĚĂĂŽWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽ͕ƉƌŽǀŝŶĚĂĚŽƉŽƐƚƵůĂĚŽďĄƐŝĐŽƋƵĞŶŽƌƚĞŝĂĂĚŝǀŝƐĆŽĨƵŶĐŝŽŶĂůĚŽWŽĚĞƌ͕
ĐƵũŽƐƉƌĞĐĞŝƚŽƐĂĐŚĂŵͲƐĞƌĞŇĞƟĚŽƐŶŽĂƌƟŐŽϰϳ͕ŝŶĐŝƐŽƐ//͕y/sĞy/y͕ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽ
ƐƚĂĚŽ͕ƋƵĞĂĮƌŵĂĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƉƌŝǀĂƟǀĂĚŽ'ŽǀĞƌŶĂĚŽƌƉĂƌĂĚŝƐƉŽƌƐŽďƌĞŵĂƚĠƌŝĂ
ĚĞĐƵŶŚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĞĞǆĞƌĐĞƌĂĚŝƌĞĕĆŽƐƵƉĞƌŝŽƌĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞƐƚĂĚƵĂů͕ƉƌĂƟcar os demais atos de administração e dispor, mediante decreto, sobre organização e
funcionamento da administração estadual, a quem ainda pertence, com exclusividade,
ĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂĚĂůĞŝ͕ƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ͘
͕ƉŽŝƐ͕ŶŽĐĂŵƉŽĚĞƐƐĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƉƌŝǀĂƟǀĂƋƵĞƐĞŝŶƐĞƌĞĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽ
ĚĞ ŵĞĚŝĚĂƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂŵ ĐŽŶĮŐƵƌĂƌ ǀĞƌĚĂĚĞŝƌŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͕ ůĞǀĂŶĚŽ
em conta aspectos de ordem técnica e operacional, a serem avaliados segundo critéƌŝŽƐƉƌſƉƌŝŽƐĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĚĞĨĞƌŝĚŽƐĂŽWŽĚĞƌǆĞĐƵƟǀŽ͕ŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƉƌĞĐşƉƵŽĚĂ
função de administrar.
Essa orientação vem sendo reiteradamente adotada pelo Supremo TribuŶĂů&ĞĚĞƌĂů͕ĚĂƋƵĂůĐŽŶĮŐƵƌĂŵĞǆĞŵƉůŽƐŽƐĂĐſƌĚĆŽƐƉƌŽĨĞƌŝĚŽƐŶĂ/ŶǑϮ͘ϲϰϲͲ^W͕
na ADI nº 2.417-SP e na ADI nº 1.144-RS.
Ademais, consoante elucidou a Pasta da Educação, ao se posicionar contrariamente ao projeto, o Estado criou o Programa SP Educação com Saúde, por meio
ĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϱ͘ϳϮϳ͕ĚĞϮϬĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϬ͕ƋƵĞƚĞŵƉŽƌŽďũĞƟǀŽǀĂůŽƌŝǌĂƌŽƐƐĞƌǀŝdores da educação, por meio de ações que proporcionem qualidade de vida, promoção
de saúde e prevenção de agravos, para buscar o aperfeiçoamento do ensino oferecido
na rede pública estadual, desenvolvidas nas unidades escolares da Capital e nos CenƚƌŽƐĚĞKƌŝĞŶƚĂĕĆŽDƵůƟƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů;KDͿ͕ĚĂƐƚƌĞǌĞŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽĚĂĐŝĚĂĚĞ͕
ĐŽŶƚĂŶĚŽ ĐŽŵ ƵŵĂ ĞƋƵŝƉĞ ĐŽŵƉŽƐƚĂ ƉŽƌ ĞŶĨĞƌŵĞŝƌŽƐ͕ ĮƐŝŽƚĞƌĂƉĞƵƚĂƐ͕ ĨŽŶŽĂƵĚŝſůŽgos, médicos, nutricionistas e psicólogos.
ĂďĞĂƐƐŝŶĂůĂƌ͕ĂŝŶĚĂ͕ƋƵĞĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƉƌĄƟĐĂƐŶĂĄƌĞĂĚĂƐĂƷĚĞ͕
ĂƐĞƌĞŵŽĨĞƌƚĂĚĂƐƉĞůŽƐƚĂĚŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞĂĕƁĞƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝŵĂƚĠƌŝĂ
ƋƵĞĚĞǀĞŽďƐĞƌǀĂƌăƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĮǆĂĚĂƐŶŽĂƌƟŐŽϭϵϴĚĂĂƌƚĂDĂŐŶĂ͕ĐƵũĂĞǆĞĐƵĕĆŽƐĞ
dá no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que integra uma rede regionalizada e
hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo e atendimento integral.
Com efeito, a atuação de medidas no âmbito da rede pública de saúde
;^h^Ϳ͕ĐŽŵŽĂůŵĞũĂĚŽƉĞůŽƉƌŽũĞƚŽ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƋƵĞĚĞǀĞƐĞƌĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂĞ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĂĞŵŶŽƌŵĂƐĞǆƉĞĚŝĚĂƐƉĞůŽƐŐĞƐƚŽƌĞƐĚŽ^ŝƐƚĞŵĂ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝŶĚŽͲƐĞŽDŝŶŝƐtério da Saúde e as Secretarias de Saúde estaduais e municipais os executores solidários da promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das
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ĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐ;ĂƌƟŐŽϱǑ͕ŝŶĐŝƐŽ///͕ĚĂ>ĞŝĨĞĚĞƌĂůŶǑϴ͘ϬϴϬ͕
de 19 de setembro de 1990).
Com essas ponderações, a Secretaria da Saúde esclareceu que o conteúdo do projeto interfere com as normas federais e as divisões de competências entre as
esferas de governo, no tocante à assistência à saúde.
Desse modo, a par de interferir em área reservada ao domínio do Poder
ǆĞĐƵƟǀŽ͕ĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽŶĆŽŐƵĂƌĚĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐƋƵĞƌĞŐĞŵŽ^h^͘
ZĞƐƐĂůƚŽ͕ĂŝŶĚĂ͕ƋƵĞŽƉƌĞƚĞŶĚŝĚŽƚĞŽƌĂƵƚŽƌŝǌĂƟǀŽĚŽĂƌƟŐŽϭǑĚĂƉƌŽposta em exame, está em descompasso com a jurisprudência da Suprema Corte, que
ĮƌŵŽƵĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽŶŽƐĞŶƟĚŽĚĞƋƵĞŽĐĂƌĄƚĞƌŵĞƌĂŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌĂƟǀŽĚĂůĞŝŶĆŽ
ƚĞŵƉŽƌƐŝƐſŽĐŽŶĚĆŽĚĞĞůŝĚŝƌŽǀşĐŝŽĚĞŝŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ;/ͬDŶǑϮ͘ϯϲϳͿ͘
Fundamentado, nesses termos, o veto que oponho ao Projeto de lei nº
ϴϱ͕ĚĞϮϬϭϯ͕ĞĨĂǌĞŶĚŽͲŽƉƵďůŝĐĂƌŶŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂů͕ĞŵŽďĞĚŝġŶĐŝĂĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽΑϯǑ
ĚŽ ĂƌƟŐŽ Ϯϴ ĚĂ ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ ĚŽ ƐƚĂĚŽ͕ ƌĞƐƟƚƵŽ Ă ŵĂƚĠƌŝĂ ĂŽ ƌĞĞǆĂŵĞ ĚĞƐƐĂ ŝůƵƐƚƌĞ
ĂƐĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂ͘
Geraldo Alckmin
GOVERNADOR DO ESTADO
A Sua Excelência o Senhor Deputado Samuel Moreira, Presidente da AsƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂĚŽƐƚĂĚŽ͘
WƵďůŝĐĂĚĂŶĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂdĠĐŶŝĐŽͲ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂ͕ĂŽƐϭϱĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϯ͘
________
NOTAS:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞăƉĄŐ͘ϮϱĚŽǀŽů͘ϭϱĚĂŽů͘ĚĞ>ĞŐ͘&ĞĚ͘ĚĞŶƐ͘
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽƐƚĂĚƵĂůăƉĄŐ͘ϮϵĚŽǀŽů͘yys///͖
Decreto nº 55.727/2010 à pág. 81 do vol. LXIX.

DE^'DK'KsZEKZʹEǑϭϮϬ͕ϮϮ:h>,KϮϬϭϯ
sĞƚŽƚŽƚĂůĂŽWƌŽũĞƚŽĚĞůĞŝŶǑϯϬϬ͕ĚĞϮϬϭϮ͕ƋƵĞƚĞŵƉŽƌŽďũĞƟǀŽŝŶƐƟƚƵŝƌŽĚŝƌĞŝƚŽĂŽ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŵĞŝĂͲĞŶƚƌĂĚĂĞŵĐĂƐĂƐĚĞĚŝǀĞƌƐƁĞƐ͕ƉƌĂĕĂƐĚĞƐƉŽƌƟǀĂƐĞƐŝŵŝůĂƌĞƐ͕Ă
ĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ĐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐ͕ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌĞƐĞƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽƐĚŽƋƵĂĚƌŽ
de apoio das escolas das redes públicas estadual e municipais de ensino
Senhor Presidente:
dĞŶŚŽĂŚŽŶƌĂĚĞƚƌĂŶƐŵŝƟƌĂsŽƐƐĂǆĐĞůġŶĐŝĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϮϴ͕
ΑϭǑ͕ĐŽŵďŝŶĂĚŽĐŽŵŽĂƌƟŐŽϰϳ͕ŝŶĐŝƐŽ/s͕ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ͕ĂƐƌĂǌƁĞƐĚĞǀĞƚŽ
total ao Projeto de lei nº 300, de 2012, aprovado por essa nobre Assembleia, conforme
Autógrafo nº 30.327.
ĞŽƌŝŐĞŵƉĂƌůĂŵĞŶƚĂƌ͕ĂƉƌŽƉŽƐŝƚƵƌĂƚĞŵƉŽƌŽďũĞƟǀŽŝŶƐƟƚƵŝƌŽĚŝƌĞŝƚŽ
ĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŵĞŝĂͲĞŶƚƌĂĚĂĞŵĐĂƐĂƐĚĞĚŝǀĞƌƐƁĞƐ͕ƉƌĂĕĂƐĚĞƐƉŽƌƟǀĂƐĞƐŝŵŝůĂƌĞƐ͕
ĂĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ĐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐ͕ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌĞƐĞƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽƐĚŽƋƵĂĚƌŽ
de apoio das escolas das redes públicas estadual e municipais de ensino.
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sĞũŽͲŵĞĐŽŵƉĞůŝĚŽĂĚĞƐĂĐŽůŚĞƌĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽ͕ƉŽƌŵĄĐƵůĂĚĞŝŶĐŽŶƐƟtucionalidade.
O modelo de organização econômica adotado pelo ordenamento consƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ ĂůŝĐĞƌĕĂĚŽ ŶĂǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽ ŚƵŵĂŶŽ ĞŶĂůŝǀƌĞŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͕ĐŽŶƐĂgra, entre outros, os princípios da livre concorrência e da propriedade privada, o que
ƉƌĞƐƐƵƉƁĞĂůŝďĞƌĚĂĚĞĚĞĂƚƵĂĕĆŽĞĚĞŐĞƐƚĆŽĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞǆƉůŽƌĂĚŽƌĂƐĚĂĂƟǀŝĚĂĚĞ
econômica, inclusive no que concerne ao estabelecimento dos preços dos bens e serviços produzidos.
EĞƐƐĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ Ă ŝŶƚĞƌĨĞƌġŶĐŝĂ ĚŽ WŽĚĞƌ WƷďůŝĐŽ ŶĂ ĮǆĂĕĆŽ ĚĞ ƉƌĞĕŽƐ
privados – estabelecidos, via de regra, de acordo com as condições resultantes do merĐĂĚŽʹĐŽŶƐƟƚƵŝŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĞƐƚĂƚĂůŶŽĚŽŵşŶŝŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕
ƌĞƐƚƌŝĕĆŽĂŽƉƌŝŶĐşƉŝŽŐĞƌĂůĚĂůŝǀƌĞŝŶŝĐŝĂƟǀĂ͘
&ƌŝƐĞͲƐĞƋƵĞĂůŝďĞƌĚĂĚĞĚĞŝŶŝĐŝĂƟǀĂŶĆŽĠĂďƐŽůƵƚĂ͘ŽƌĞǀĠƐ͗ĂƉƌſƉƌŝĂ
ŽƌĚĞŵĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĐŽŶĨŽƌƚĂĞůĞŐŝƟŵĂĂĂĕĆŽĞƐƚĂƚĂůŶŽƌŵĂƟǀĂĞƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĂǀŝĚĂ
ĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲƉƌŝǀĂĚĂ͕ŶŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽŶĂĐŝŽŶĂůĞĚĂũƵƐƟĕĂƐŽĐŝĂů͕ďĂůŝzas que norteiam a intervenção estatal no mercado, em matéria de preços.
ƵŝĚĂͲƐĞ͕ ĞŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ ĚĞ ŵĞĚŝĚĂ ĂĚŵŝƟĚĂ ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƋƵĂŶĚŽ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌŽŽďũĞƟǀŽƉƌŝŵŽƌĚŝĂůĚĂŽƌĚĞŵĞĐŽŶƀŵŝĐĂ͕ƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞ͕ƉŽƌ
ĞǆƉƌĞƐƐĂĚĞĮŶŝĕĆŽĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ĞŵĂƐƐĞŐƵƌĂƌĂƚŽĚŽƐĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚŝŐŶĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐ
ĚŝƚĂŵĞƐĚĞũƵƐƟĕĂƐŽĐŝĂů͕͘ĂĚĞŵĂŝƐ͕ĚĞŵĞĚŝĚĂƋƵĞ͕ƉŽƌƐƵĂŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ƐſƉŽĚĞƐĞƌ
ĂĚŽƚĂĚĂƉĞůĂhŶŝĆŽ͕ĞŵĨĂĐĞĚŽƐƉƌĞĐĞŝƚŽƐĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂŝƐƋƵĞƌĞŐĞŵĂŽƌĚĞŵĞĐŽŶƀŵŝĐĂĞĮŶĂŶĐĞŝƌĂĚŽWĂşƐ͕ĞƐƚĂŵƉĂĚŽƐŶŽƐĂƌƟŐŽƐϭϳϬĞƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂ
República.
ŵĐŽŶĐůƵƐĆŽ͕ĠŵĂƚĠƌŝĂŝŶƐĞƌŝĚĂŶĂĞƐĨĞƌĂĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƉƌŝǀĂƟǀĂĚŽ
WŽĚĞƌĞŶƚƌĂů͕ŶĆŽƐĞŶĚŽƉĞƌŵŝƟĚĂĂŽƐƐƚĂĚŽƐͲŵĞŵďƌŽƐĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ
ĐŽŶƐƵďƐƚĂŶĐŝĂĚĂŶĂƉƌŽƉŽƐŝƚƵƌĂƋƵĞ͕ĂĚĞƐƉĞŝƚŽĚŽƐƐĞƵƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐŽďũĞƟǀŽƐ͕ƵƐƵƌƉĂ
ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƌĞƐĞƌǀĂĚĂăhŶŝĆŽ͕ǀƵůŶĞƌĂŶĚŽ͕ĞŵĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂ͕ŽƉƌŝŶĐşƉŝŽĨĞĚĞƌĂƟǀŽ
;ĂƌƟŐŽƐϭǑĞϭϴĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůͿ͕ŽƋƵĞŵĞŝŵƉĞĚĞĚĞůŚĞĚĂƌĂĐŽůŚŝŵĞŶƚŽ͘
EĆŽƐĞƉŽĚĞŽůǀŝĚĂƌ͕ĂůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽĨĂƚŽĚĞƋƵĞĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĂĂƟǀŝĚĂĚĞ
ĞĐŽŶƀŵŝĐĂ ƉĞůĂ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ƉƌŝǀĂĚĂ ƐƵďƐƵŵĞͲƐĞ ĂŽ ƌĞŐŝŵĞ ũƵƌşĚŝĐŽ ĚĞ ĚŝƌĞŝƚŽ ƉƌŝǀĂĚŽ͕
regendo-se, em linhas gerais, por regras de direito civil e direito comercial, também
ƌĞƐĞƌǀĂĚĂƐ ă ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ ůĞŐŝƐůĂƟǀĂ ĚĂ hŶŝĆŽ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌƟŐŽ ϮϮ͕ ŝŶĐŝƐŽ /͕ ĚĂ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂů͘
WŽƌ Įŵ͕ ĐŽŶƐƚĂƚĂͲƐĞ ƋƵĞ͕ ŶŽ ĂĨĆ ĚĞ ŽďƚĞƌ Ƶŵ ďĞŶĞİĐŝŽ͕ Ă ƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽ͕
involuntariamente, transgride os postulados da isonomia e da razoabilidade, patenƚĞĂĚŽƐŶŽƐĂƌƟŐŽƐϱǑ͕͞ĐĂƉƵƚ͟Ğϯϳ͕͞ĐĂƉƵƚ͕͟ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĞĂƌƟŐŽϭϭϭĚĂ
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽƐƚĂĚƵĂů͕ĞŵĨƵŶĕĆŽĚŽĚŝƐĐƌşŵĞŶĞĨĞƟǀĂĚŽăŵşŶŐƵĂĚĞĐƌŝƚĠƌŝŽƐĐůĂƌŽƐĞ
ƌĂǌŽĄǀĞŝƐƋƵĞũƵƐƟĮƋƵĞŵĂĂĕĆŽŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶŝƐƚĂĚŽƐƚĂĚŽ͘
Bem por isso, a Secretaria da Educação, quando instada à manifestação
ĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĂŵĞĚŝĚĂ͕ŶĞůĂǀŝƐůƵŵďƌŽƵŝŶũƵƐƟĕĂĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐĚĞŵĂŝƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĚŽ
Estado.
Imperioso registrar que as razões de veto que ora alinhavo são as mesmas que serviram de fundamento aos vetos opostos aos Projetos de lei nº 510, de 1999
(Mensagem A-nº 47/2000) e nº 178, de 2007 (Mensagem A-nº 77/2008).
Ambos os vetos foram derrubados por essa nobre Assembleia.
Do Projeto de lei nº 510, de 1999, resultou a Lei nº 10.858, de 31 de
ĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϬϭ͕ƋƵĞŝŶƐƟƚƵŝƵĂŵĞŝĂͲĞŶƚƌĂĚĂƉĂƌĂƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĚĂƌĞĚĞƉƷďůŝĐĂĞƐƚĂĚƵĂů
de ensino em estabelecimentos que proporcionem lazer e entretenimento. O Projeto
de lei nº 178, de 2007, converteu-se na Lei nº 14.729, de 30 de março de 2012, que al-
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terou a Lei nº 10.858/2001 e estendeu a benesse aos professores das redes municipais
de ensino.
EĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ĐŽŶƐŝŐŶĂƌ͕ ĂĚĞŵĂŝƐ͕ ƋƵĞ Ă ĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞ ĚĂ >Ğŝ ŶǑ
ϭϬ͘ϴϱϴͬϮϬϬϭ Ġ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƋƵĞƐƟŽŶĂŵĞŶƚŽ ũƵŶƚŽ ĂŽ ^ƵƉƌĞŵŽ dƌŝďƵŶĂů &ĞĚĞƌĂů ;ĕĆŽ
ŝƌĞƚĂĚĞ/ŶĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞŶǑϯ͘ϳϱϯͬ^WͿ͘
Fundamentado, nesses termos, o veto total que oponho ao Projeto de lei
ŶǑϯϬϬ͕ĚĞϮϬϭϮ͕ĞĨĂǌĞŶĚŽͲŽƉƵďůŝĐĂƌŶŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂů͕ĞŵŽďĞĚŝġŶĐŝĂĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽ
ΑϯǑĚŽĂƌƟŐŽϮϴĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽ͕ƌĞƐƟƚƵŽŽĂƐƐƵŶƚŽĂŽŽƉŽƌƚƵŶŽƌĞĞǆĂŵĞ
dessa ilustre Casa de Leis.
Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.
Geraldo Alckmin
GOVERNADOR DO ESTADO
A Sua Excelência o Senhor Deputado Samuel Moreira, Presidente da AsƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂĚŽƐƚĂĚŽ͘
WƵďůŝĐĂĚĂŶĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂdĠĐŶŝĐŽͲ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂ͕ĂŽƐϮϮĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϯ͘

________
NOTAS:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞăƉĄŐ͘ϮϱĚŽǀŽů͘ϭϱĚĂŽů͘ĚĞ>ĞŐ͘&ĞĚ͘ĚĞŶƐ͘
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽƐƚĂĚƵĂůĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞăƉĄŐ͘ϮϵĚŽǀŽů͘yys///͖
Lei nº 10.858/2001 à pág. 57 do vol. LII;
Lei nº 14.729/12 à pág. 45 do vol. LXXIII.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SE / OUTRAS SECRETARIAS
RESOLUÇÕES CONJUNTAS
Z^K>hKKE:hEd^ͬ^'WEǑϮ͕Ϯ͘ϴ͘ϮϬϭϯ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϭϵϮ͕ĚĞϮϴĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϮ͕ƋƵĞŝŶƐƟƚƵŝĂ
'ƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĞƟǀŝĚĂĚĞWĞĚĂŐſŐŝĐĂ͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
Os Secretários da Educação e de Gestão Pública, com fundamento no
ĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϯǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϭϵϮ͕ĚĞϮϴĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϮ͕Ğ
considerando:
- a existência de unidades, no âmbito da administração central da SecreƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ƋƵĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŵĂƟǀŝĚĂĚĞƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĞƋƵĞ͕ƉĂƌĂƚĂŶƚŽ͕ĐŽŶƚĂŵ
ĐŽŵƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽͲYD͖
- a importância do afastamento de integrantes do QM, nos órgãos cenƚƌĂŝƐĚĂWĂƐƚĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐĐŽŵ'ƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĞƟǀŝĚĂĚĞ
Pedagógica, o que, de certa forma, compensa algumas vantagens pecuniárias que deiǆĂŵĚĞƐĞƌĂƵĨĞƌŝĚĂƐƉŽƌĞƐƐĞƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐƉŽƌŶĆŽĞƐƚĂƌĞŵŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽ
cargo;
Ͳ Ž ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĞ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ͕ ŶŽƐ ſƌŐĆŽƐ ĐĞŶƚƌĂŝƐ ĚĂ ^ĞĐƌĞtaria da Educação, por integrantes do QM, consideradas correlatas às do Magistério,
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ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉƁĞŽΑϯǑĚŽĂƌƟŐŽϲϰĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϰϰϰ͕ĚĞϮϳĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
de 1985;
ͲŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉƌŽǀŝŵĞŶƚŽĚĞƉĞƐƐŽĂůĞŵĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐƌĞĐůĂmadas por diversas unidades da administração central da Pasta da Educação, implicando isso o afastamento de integrantes do QM, lotados em escolas e diretorias de ensino;
Resolvem:
ƌƟŐŽϭǑͲKƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽ͕ĂĨĂƐƚĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϲϰ͕ŝŶĐŝƐŽ//͕ĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϰϰϰ͕ĚĞϮϳĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϴϱ͕
ŶŽƐſƌŐĆŽƐĐĞŶƚƌĂŝƐĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĐĂƌĄƚĞƌ
ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ͕ĨĂƌĆŽũƵƐă'ƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĞƟǀŝĚĂĚĞWĞĚĂŐſŐŝĐĂ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĂ>ĞŝŽŵplementar nº 1.192, de 28.12.2012, observado o disposto na presente resolução.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹǀĞĚĂĚĂĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĂŐƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽĂŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞƐƚƌŝƚĂŵĞŶƚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
e aos ocupantes de cargo ou função em comissão.
ƌƟŐŽϮǑͲƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĐĂƌĄƚĞƌƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ͕ƌĞĨĞƌŝĚĂƐŶŽĂƌƟŐŽϭǑ͕
desenvolvidas por integrantes do Quadro do Magistério, afastados nos órgãos centrais
ĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ͕ĚŝƐƚƌŝďƵĞŵͲƐĞƉŽƌĞŝǆŽƐƚĞŵĄƟĐŽƐ͕ŶĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ͗
I – 1º Eixo: estudos e normas pedagógicas
a) formular diretrizes para organizar, implementar e avaliar o currículo do
ensino fundamental e médio e das diversas modalidades de educação;
b) elaborar e propor diretrizes e normas pedagógicas bem como orientar
supervisores de ensino, diretores de escola, professores coordenadores em sua implementação;
c) estabelecer critérios para avaliação do processo pedagógico nas unidades escolares e nos núcleos pedagógicos das diretorias de ensino;
II – 2º Eixo: organização curricular
ĂͿĨŽƌŵƵůĂƌĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐƉĂƌĂƉƌŽŵŽǀĞƌĂĂƌƟĐƵůĂĕĆŽǀĞƌƟĐĂůĞŽƌĞůĂĐŝŽŶĂmento horizontal dos conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio;
b) elaborar documentos de orientações pedagógicas para subsidiar o
ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞŽƌĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐƐƵĂƐĨĂƐĞƐ
e etapas, relacionadas aos projetos e programas que visam à melhoria do ensino fundamental e médio;
c) elaborar modelos de organização curricular para o desenvolvimento
das diversas formas de inclusão educacional;
III – 3º Eixo: processo de ensino e aprendizagem
ĂͿƉƌŽƉŽƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐ͕ĂƉĂƌƟƌĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĂǀĂůŝĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐĞĞǆternas do sistema de ensino, para aperfeiçoamento do currículo, visando à melhoria da
qualidade da educação básica, nos níveis fundamental e médio;
b) elaborar relatórios de acompanhamento dos resultados educacionais
para subsidiar a atuação de gestores e professores, com proposta de ações que promovam o aprimoramento do processo pedagógico e a correção de rumos, quando for
o caso;
c) elaborar documentos com proposta de orientação pedagógica, para
subsidiar o processo de recuperação de alunos;
d) planejar e realizar concursos e premiações educacionais para alunos
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e educadores da rede pública estadual de ensino, envolvendo projetos e programas
de melhoria do ensino fundamental e médio e das diversas modalidades de educação;
IV – 4º Eixo: recursos educacionais e instrucionais
ĂͿĂŶĂůŝƐĂƌĞĞŵŝƟƌƉĂƌĞĐĞƌƚĠĐŶŝĐŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐŽďƌĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐ
ĞƉĂƌĂĚŝĚĄƟĐŽƐ͕ĞŵĐŽŶƐŽŶąŶĐŝĂĐŽŵĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͖
b) elaborar e revisar materiais pedagógicos de apoio ao currículo, em
ĂƌƟĐƵůĂĕĆŽĐŽŵĂƌĞĚĞƉƷďůŝĐĂĚĞĞŶƐŝŶŽ͖
ĐͿ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ĚŝĚĄƟĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐ Ğŵ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŵşĚŝĂƐ Ğ
tecnologias educacionais para as diversas modalidades, áreas e disciplinas curriculares
das diversas modalidades de ensino;
d) elaborar estudos e promover debates sobre o desenvolvimento e apliĐĂĕĆŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐƉĂƌĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕ǀŝƐĂŶĚŽĂŽƐĞƵ
aprimoramento.
V – 5º Eixo: mecanismos de apoio curricular
ĂͿƉůĂŶĞũĂƌ͕ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĂǀĂůŝĂƌĂĕƁĞƐĚĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽƚĠĐŶŝĐĂĂƉƌŽĮƐsionais da educação, envolvendo as diversas áreas e modalidades de ensino, bem como
projetos e programas educacionais;
ďͿĂǀĂůŝĂƌĞĞŵŝƟƌƉĂƌĞĐĞƌƚĠĐŶŝĐŽƐŽďƌĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĐĂƌĄƚĞƌƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ
ĚĂƐĚŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞĞŶƐŝŶŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ĐĂŵƉĂŶŚĂƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐĞĂ
anteprojetos de lei sobre educação básica;
c) orientar a equipe pedagógica das diretorias de ensino quanto ao uso
de documentos produzidos pela Secretaria da Educação, consubstanciando estudos e
pesquisas sobre a educação básica, nos níveis fundamental e médio e nas diversas modalidades de educação, para a melhoria da qualidade do ensino;
d) promover e implementar ações de formação pedagógica, mediante
projetos e programas que envolvam todas as áreas curriculares e propiciem interação
e troca de experiências educacionais;
ĞͿƉůĂŶĞũĂƌ͕ĞǆĞĐƵƚĂƌĞĂǀĂůŝĂƌĂĕƁĞƐĂƌƟĐƵůĂĚĂƐĐŽŵŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƐ
núcleos pedagógicos das diretorias de ensino e com a equipe pedagógica das unidades
escolares;
VI – 6º Eixo: avaliações do processo de ensino, do desempenho do aluno
ĞĚĂĨŽƌŵĂĕĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂĚŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌ
ĂͿĨŽƌŵƵůĂƌ͕ĚŝƐĐƵƟƌĞǀĂůŝĚĂƌŝƚĞŶƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵŽ^Z^W͖
b) analisar e avaliar resultados de avaliações (SARESP e IDESP), em função da organização curricular adotada pelas escolas, e apresentar proposta às equipes
das escolas e das diretorias de ensino para a melhoria da qualidade do ensino;
ĐͿƐƵďƐŝĚŝĂƌƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞĞĚƵĐĂĚŽƌĞƐĂƉĂƌƟƌĚŽƐƌĞƐƵůƚĂdos das avaliações do desempenho dos alunos da educação básica;
ĚͿƉƌŽƉŽƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĞĮĐĂǌĞƐĚĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƉƌŽcesso de ensino e aprendizagem na educação básica.
ƌƟŐŽϯǑͲ'ƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĞƟǀŝĚĂĚĞWĞĚĂŐſŐŝĐĂƐĞƌĄĐĂůĐƵůĂĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞϭϱ͕Ϭ;ƋƵŝŶǌĞŝŶƚĞŝƌŽƐͿƐŽďƌĞĂhŶŝĚĂĚĞĄƐŝĐĂĚĞsĂůŽƌ
Ͳhs͕ƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽĂƌƟŐŽϯϯĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϬϴϬ͕ĚĞϭϳĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϴ͘
ƌƟŐŽϰǑͲƐϯϬϬ;ƚƌĞǌĞŶƚĂƐͿ'ƌĂƟĮĐĂĕƁĞƐĚĞƟǀŝĚĂĚĞWĞĚĂŐſŐŝĐĂ͕ĐƌŝĂdas na Secretaria de Estado da Educação, serão concedidas aos integrantes do QM, que
ĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂŵĂƟǀŝĚĂĚĞĞƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐĞŝǆŽƐĚĞĮŶŝĚŽƐŶŽ
ĂƌƟŐŽϮǑ͕ĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽŶŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐſƌŐĆŽƐĐĞŶƚƌĂŝƐ͗
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I – Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB;
II – Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de
São Paulo – Paulo Renato Costa Souza – EFAP; e
III – Coordenadoria de informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA.
Parágrafo único - Os integrantes do Q.M. em exercício nas unidades menĐŝŽŶĂĚĂƐŶŽƐŝŶĐŝƐŽƐ/͕//Ğ///ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽƚĞƌĆŽĂ'ƌĂƟĮĐĂĕĆŽĂƚƌŝďƵşĚĂĂƉĂƌƟƌĚĂĚĂƚĂ
de publicação desta resolução, conforme anexo que a integra.
ƌƟŐŽϱǑͲƉĂƌƟƌĚĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ŶŽǀŽƐĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽƐ
ĚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽYDƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĐĂƌĄƚĞƌƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ͕ŶŽƐſƌŐĆŽƐ
centrais administração central, processar-se-ão sob a coordenação de comissão espeĐŝĂůŵĞŶƚĞĐƌŝĂĚĂƉĂƌĂĞƐƐĂĮŶĂůŝĚĂĚĞ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂWĂƐƚĂ͕ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽͲƐĞŽůŝŵŝƚĞĚĞ
ϯϬϬ;ƚƌĞǌĞŶƚĂƐͿ'ƌĂƟĮĐĂĕƁĞƐĚĞƟǀŝĚĂĚĞWĞĚĂŐſŐŝĐĂĞŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶŽƐĂƌƟŐŽƐϮǑ
e 4º desta resolução.
ƌƟŐŽϲǑͲĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĂ'ƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĞƟǀŝĚĂĚĞWĞĚĂŐſŐŝĐĂĞĂƐƵĂ
cessação dar-se-ão por ato do Secretário da Educação, devidamente publicado no DiĄƌŝŽKĮĐŝĂů͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲKƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽYD͕ŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞĚĞĐĂƌĄƚĞƌƉĞĚĂŐſŐŝĐŽŶŽƐſƌŐĆŽƐĐĞŶƚƌĂŝƐĚĂ^͕ƉĞƌĚĞƌĆŽŽĚŝƌĞŝƚŽăŐƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĞƋƵĞƚƌĂta esta resolução nos casos de afastamento, licenças e ausências de qualquer natureza,
ƐĂůǀŽŶŽƐĚĞĨĠƌŝĂƐ͕ůŝĐĞŶĕĂͲƉƌġŵŝŽ͕ůŝĐĞŶĕĂăŐĞƐƚĂŶƚĞŽƵĚĞƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƉŽƌ
determinação superior.
ƌƟŐŽϳǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.192/2012 à pág. 32 do vol. LXXV;
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 1.080/08 à pág. 29 do vol. LXVII.

ANEXO
ĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĂƌƟŐŽϰǑĚĂ
ZĞƐŽůƵĕĆŽŽŶũƵŶƚĂ^ͬ^'WŶǑϮ͕ĚĞϮͲϴͲϮϬϭϯ
YƵĂŶƟĚĂĚĞ
'ƌĂƟĮĐĂĕƁĞƐ
1.COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CGEB
Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais - CEFAI
Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, Ensino Médio e Educação
WƌŽĮƐƐŝŽŶĂůͲ&&
Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA
Centro de Projetos Especiais – CPRESP
Centro de Planejamento e Gestão do Quadro do Magistério - CEPQM
Centro de Atendimento Especializado - CAESP

18
78
05
25
15
20
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Centro de Tecnologias Educacionais – CETEC
TOTAL CGEB
Ϯ͘KKZEKZ/  /E&KZDK͕ DKE/dKZDEdK  s>/K
EDUCACIONAL - CIMA
Departamento de Avaliação Educacional - DAVED
TOTAL CIMA
3.ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOIAMENTO DOS PROFESSORES DO
ESTADO DE SÃO PAULO “PAULO RENATO COSTA SOUZA” – EFAP
ĞŶƚƌŽ ĚĞ &ŽƌŵĂĕĆŽ Ğ ĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ WƌŽĮƐƐŝŽŶĂů ĚĞ WƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ ĚĂ
Educação Básica - CEFP
Centro de Referência em Educação “Mário Covas” - CREMC
TOTAL EFAP
TOTAL GERAL

07
168

10
10

17
05
22
200

(Republicada por ter saído com incorreções)

;ΎͿZ^K>hKKE:hEd^&ͬ^EǑϭ͕ϭϭDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŽĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽĚĞĞŶƟĚĂĚĞƐƉĂƵůŝƐƚĂƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ƐĞŵĮŶƐ
ůƵĐƌĂƟǀŽƐ͕ĐĞƌƟĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽďĞŶĞĮĐĞŶƚĞƐŶŽąŵďŝƚŽĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞƐơŵƵůŽă
ŝĚĂĚĂŶŝĂ&ŝƐĐĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƉĂƌĂƌĞĐĞďĞƌĐƌĠĚŝƚŽƌĞůĂƟǀŽĂĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
ĮƐĐĂůƋƵĞŶĆŽŝŶĚŝƋƵĞŽĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ
O Secretário da Fazenda e o Secretário da Educação, tendo em vista o
ĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϰǑ͕ŝŶĐŝƐŽ/s͕ĂůşŶĞĂ͞Ğ͕͟ĚĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϲϴϱ͕ĚĞϮϴĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϬϳ͕Ğ
ŶŽĂƌƟŐŽϲǑ͕ŝŶĐŝƐŽ///͕ĂůşŶĞĂ͞Ğ͟ĞΑΑϮǑ͕ϯǑĞϰǑ͕ĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϰ͘ϭϳϵ͕ĚĞϯϬĚĞŵĂƌĕŽ
de 2009,
Resolvem:
͞ƌƚ͘ϭǑĞŶƟĚĂĚĞƉĂƵůŝƐƚĂĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ƐĞŵĮŶƐůƵĐƌĂƟǀŽƐ͕ĐĞƌƟĮĐĂĚĂ
ĐŽŵŽďĞŶĞĮĐĞŶƚĞ͕ƋƵĞĂƚƵĞĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĂĄƌĞĂĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽŝŶĨĂŶƟů;ĐƌĞĐŚĞƐĞ
ƉƌĠͲĞƐĐŽůĂƐͿŽƵĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽĞƐƉĞĐŝĂů;ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐŶŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞ
ƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂͿ͕ĐŽŵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƵŶŝǀĞƌƐĂů͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĐĂĚĂƐƚƌĂĚĂŶŽ^ŝƐtema de Cadastro de Escolas da Secretaria da Educação, para que seja favorecida pelos
créditos do Tesouro concedidos e pelos sorteios de prêmios no âmbito do Programa
ĚĞƐơŵƵůŽăŝĚĂĚĂŶŝĂ&ŝƐĐĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŝŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůĂ>ĞŝϭϮ͘ϲϴϱ͕ĚĞ
Ϯϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϬϳ͕ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂǀĂůŽƌĞƐĐŽŶƟĚŽƐĞŵĚŽĐƵŵĞŶƚŽĮƐĐĂůƋƵĞŶĆŽŝŶĚŝƋƵĞŽ
consumidor, deverá:
I - atender ao disposto na Resolução SE 73, de 22.10.2013;
// Ͳ ĞƐƚĂƌ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ ĂĚĂƐƚƌŽ ƐƚĂĚƵĂů ĚĞ ŶƟĚĂĚĞƐ Ͳ ͕ ŝŶƐƟƚƵşĚŽ
pelo Decreto 57.501, de 8 de novembro de 2011, nos termos da Resolução CC 6, de
14.01.2013.
ΑϭǑĞŶƟĚĂĚĞƉĂƵůŝƐƚĂĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ƐĞŵĮŶƐůƵĐƌĂƟǀŽƐ͕ƐŽŵĞŶƚĞƉŽderá ser favorecida com os créditos e sorteios de prêmios de que trata o “caput” se

* Com as alterações introduzidas pela Res. Conj. SF/SE nº 1/14.
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ĐŽŶƐƚĂƌĐŽŵŽĂƟǀĂŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽĚĞƐĐŽůĂƐĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ďĞŵ
ĐŽŵŽŶŽƐŝƐƚĞŵĂĚĂEŽƚĂ&ŝƐĐĂůWĂƵůŝƐƚĂĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ&ĂǌĞŶĚĂ͕ŶŽƷůƟŵŽĚŝĂĚŽŵġƐ
ĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĚĂĞŵŝƐƐĆŽĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĮƐĐĂŝƐ͘
Α ϮǑ KƐ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ƌĞůĂƟǀŽƐ ă EŽƚĂ &ŝƐĐĂů WĂƵůŝƐƚĂ Ğ ŽƐ ƉƌġŵŝŽƐ ŽƌŝƵŶĚŽƐ
ĚŽƐƐŽƌƚĞŝŽƐƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƵƟůŝǌĂĚŽƐƉĞůĂĞŶƟĚĂĚĞƉĂƵůŝƐƚĂĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ƐĞŵ
ĮŶƐůƵĐƌĂƟǀŽƐ͕ƐĞ͕ĐƵŵƵůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂůĠŵĚĞĂƚĞŶĚĞƌĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĞŶŽΑϭǑ͕
ƉŽƐƐƵŝƌŽĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞZĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĂĚĂƐƚƌĂůĚĞŶƟĚĂĚĞͲZůŝďĞƌĂĚŽĞĞƐƐĞĨĂƚŽ
constar do sistema da Nota Fiscal Paulista da Secretaria da Fazenda.” (NR).
ƌƟŐŽϯǑͲŽŵƉĞƚĞă^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ&ĂǌĞŶĚĂƉĞƌŵŝƟƌŽĂĐĞƐƐŽĂŽƐŝƐƚĞŵĂ
da Nota Fiscal Paulista de funcionários indicados pela Secretaria da Educação, responƐĄǀĞŝƐƉĞůĂŝŶƐĞƌĕĆŽĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϮǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͘
ƌƟŐŽϰǑͲ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ&ĂǌĞŶĚĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌĄŶŽƐŝƚĞĚĂEŽƚĂ&ŝƐĐĂů
WĂƵůŝƐƚĂ͕ŶŽĞŶĚĞƌĞĕŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĨƉ͘ĨĂǌĞŶĚĂ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌ͕ͬĂƌĞůĂĕĆŽĚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐĐĂĚĂƐƚƌĂĚĂƐ͘
ƌƟŐŽϱǑͲŽƐŽůŝĐŝƚĂƌĂŝŶĐůƵƐĆŽŶŽWƌŽŐƌĂŵĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŝŶĐŝƐŽ/ĚŽ
ĂƌƟŐŽϭǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽ͕ĂĞŶƟĚĂĚĞĐŽŶĐŽƌĚĂĐŽŵĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŝŶĨŽƌmações:
I - nome ou denominação;
II - endereço;
III - número de inscrição no CNPJ da Receita Federal do Brasil;
IV - valor dos créditos e prêmios disponibilizados por período.
WĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽ Ͳ  ĞŶƟĚĂĚĞ ƉŽĚĞƌĄ ĂĐĞƐƐĂƌ Ž ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĂ EŽƚĂ &ŝƐĐĂů
WĂƵůŝƐƚĂĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĐŽŶƟĚĂŶĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^&ŶǑϴϮ͕ĚĞϭϴĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϬ͘
ƌƟŐŽϲǑͲƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ƉƌŽĚƵǌŝŶĚŽĞĨĞŝƚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĞϭϱĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯ͘
________
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 12.685/07 à pág. 59 do vol. LXIV;
Decreto nº 57.501/11 à pág. 237 do vol. LXII;
Resolução SE nº 73/13 à pág. 317 deste volume.

GABINETE DO SECRETÁRIO – GS E CHEFIA DE BABINETE – CG
COMUNICADO SE PUBLICADO EM 26 DE SETEMBRO DE 2013
ŽŵƵŶŝĐĂĂŽƐĞĚƵĐĂĚŽƌĞƐĞŵŐĞƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂ//ŽŶĨĞƌġŶĐŝĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞ
ĚƵĐĂĕĆŽʹƚĂƉĂĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽʹ//KEͲ^W
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou o Fórum de
Educação do Estado de São Paulo – FEESP, de que trata a Resolução SE nº 9, de 8 de
fevereiro de 2013, comunica aos educadores em geral a realização da II Conferência
Nacional de Educação – Etapa do Estado de São Paulo – II CONAE-SP, de 27 a 29.9.2013,
nos termos do Regimento Interno constante do anexo que integra este comunicado.
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REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I
DA REALIZAÇÃO E DO CARÁTER DA CONFERÊNCIA
Art. 1º O Fórum Estadual de Educação de São Paulo - FEESP, tendo em
vista a deliberação da Conferência Nacional de Educação 2010 e a Resolução nº 1/2012
do Fórum Nacional de Educação – FNE, irá realizar a II Conferência Nacional de Educação – Etapa do Estado de São Paulo – II CONAE-SP, de 27 a 29 de setembro de 2013.
§ 1º A II CONAE-SP será precedida por Conferências Intermunicipais e
pela Conferência Municipal de São Paulo, que deverão ocorrer até o início do mês de
agosto de 2013.
ΑϮǑ//KEͲ^WƉŽƐƐƵŝĐĂƌĄƚĞƌĚĞůŝďĞƌĂƟǀŽĞ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞƵŵĚŝĂŐŶſƐƟco da realidade estadual paulista, apresentará um conjunto de propostas que subsidiaƌĆŽĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂŽŶĨĞƌġŶĐŝĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽʹKEͬϮϬϭϰ͕ĞĂĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂ
implementação do Plano Nacional de Educação pelos municípios e pelo Estado de São
WĂƵůŽ͕ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂƌƵŵ^ŝƐƚĞŵĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͘
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
ƌƚ͘ϮǑ//KEͲ^WƚĞŵƉŽƌŽďũĞƟǀŽƐ͗
/ ʹ ŵŽďŝůŝǌĂƌ ŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐ͕ ĞŶƟĚĂĚĞƐ Ğ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ ĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ ĐŽŵ Ă
ĞĚƵĐĂĕĆŽďĄƐŝĐĂ͕ĂĞĚƵĐĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĞĂĞĚƵĐĂĕĆŽƐƵƉĞƌŝŽƌŶŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ
ƉĂƌĂĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽĚĂƚĞŵĄƟĐĂĚĂKEͬϮϬϭϰ͖
II – avaliar a implementação das deliberações da CONAE/2010, analisando os impactos e procedendo às atualizações das propostas para a elaboração de políƟĐĂƐƉƷďůŝĐĂƐŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐĞĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͖
///ʹŽƌŐĂŶŝǌĂƌĞƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂƌĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐŽƌŝƵŶĚĂƐĚĂƐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂƐ/Ŷtermunicipais e da Conferência Municipal de São Paulo, que contemplarão a realidade
ůŽĐĂů͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽƐĞŝǆŽƐƚĞŵĄƟĐŽƐƉƌŽƉŽƐƚŽƐƉĂƌĂĂKEͬϮϬϭϰ͖
IV – eleger os delegados para a CONAE/2014;
sʹĐŽŶƐŽůŝĚĂƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŝǌĂĕĆŽĚŽ&^W͕ĐŽŵŽŝŶƐƚąŶĐŝĂ
ĐŽŶƐƵůƟǀĂĚĞĂƌƟĐƵůĂĕĆŽ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚĂƐƉŽůşƟĐĂƐĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĞĚĞĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚŽWůĂŶŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽͲWE͕ĚŽWůĂŶŽƐƚĂĚƵĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽͲ
PEE e dos Planos Municipais de Educação - PMEs.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO
Art. 3º A etapa estadual da II CONAE-SP será realizada na cidade de Serra
Negra, Estado de São Paulo, de 27 a 29 de setembro de 2013.
ΑϭǑWŽĚĞƌĆŽƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĞƐƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽŽWŽĚĞƌƉƷďůŝĐŽ͕ŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐ
ĞĚƵĐĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ŽƐƐĞƚŽƌĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐƋƵĞĂƚƵĂŵŶĂĄƌĞĂĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽĞƚŽĚŽƐ
que estejam dispostos a contribuir para a melhoria da educação brasileira conforme
critérios estabelecidos neste regimento.
§ 2º As Conferências Preparatórias e Livres serão organizadas com amƉůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĚĞĨŽƌŵĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂůŽƵĂĚŝƐƚąŶĐŝĂĞŶĆŽƚĞƌĆŽĐĂƌĄƚĞƌ
ĚĞůŝďĞƌĂƟǀŽ͘
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Art. 4º A II CONAE-SP será presidida pelo Coordenador do FEESP ou por
outro membro por ele designado.
ƌƚ͘ϱǑK&^WŽƌŐĂŶŝǌĂƌĄĂ//KEͲ^W͕ŶŽƌƚĞĂŶĚŽƐƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ĚĞ
acordo com o disposto na Resolução nº 1/2012, de Convocação da CONAE/2014, aprovada em reunião realizada no dia 8 de maio de 2012, e no Regimento Interno da II Conferência Nacional de Educação – Etapa do Estado de São Paulo – II CONAE-SP, aprovado
em reunião realizada no dia 29 de agosto de 2012, observando-se o seguinte:
/ʹĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƉŽůşƟĐŽƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐĞĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞ
sejam relevantes para a realização da II CONAE-SP;
II – apoio e acompanhamento da preparação e do desenvolvimento das
Conferências Preparatórias e Livres, Intermunicipais ou Municipal de São Paulo;
III – realização da etapa estadual da II CONAE-SP.
Art. 6º As Conferências Intermunicipais e a Municipal de São Paulo, assim como a Estadual, serão organizadas e coordenadas pelo FEESP, e serão integradas
ƉŽƌŵĞŵďƌŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĞƐƵƉůĞŶƚĞƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐƉŽƌƐƵĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂƐ͕ƚĞŶĚŽ
ĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĚŝƐĐƵƐƐĆŽŽŽĐƵŵĞŶƚŽͲZĞĨĞƌġŶĐŝĂĚĂKEͬϮϬϭϰ͘
§ 1º O FEESP será responsável pela coordenação das Conferências Intermunicipais e Municipal de São Paulo, e terá como referência básica a composição do
&ſƌƵŵEĂĐŝŽŶĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ĚĞĮŶŝĚĂƉĞůĂWŽƌƚĂƌŝĂŶǑϱϬϮͬϮϬϭϮ͘
§ 2º Os Fóruns Municipais e Intermunicipais de Educação, com a colaboração do FEESP, serão responsáveis pela coordenação das Conferências Intermunicipais e Municipal de São Paulo e terão como referência as representações locais dos
ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ Ğ ƐĞƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉƁĞŵ Ž &ſƌƵŵ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ĚƵĐĂĕĆŽ͕ ŐĂƌĂŶƟŶĚŽ͕ ŶŽ
mínimo, a seguinte representação:
I – 1 (um/a) representante dos/das gestores/as da educação;
II – 1 (um/a) representante dos/das trabalhadores/as em educação;
III – 1 (um/a) representante dos/das estudantes;
IV –1 (um/a) representante dos/das pais/mães.
ΑϯǑYƵĂŶĚŽŶĆŽĞƐƟǀĞƌĐŽŶƐƟƚƵşĚŽŽ&ſƌƵŵDƵŶŝĐŝƉĂůŽƵ/ŶƚĞƌŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕Ž&^WĚĞǀĞƌĄĂƌƟĐƵůĂƌĐŽŵŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐĞƐĞƚŽƌĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐƉĂƌĂ
a criação de comissão organizadora da conferência em âmbito intermunicipal e municipal de São Paulo, respeitando a composição mínima referida no parágrafo anterior.
§ 4º Os Regimentos das Conferências terão como referência este Regimento e deverão considerar os seguintes aspectos:
/ʹŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐĞƉŽůşƟĐĂƐ͖
II – o Documento-Referência produzido pelo Fórum Nacional Educação;
///ʹŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƉƌŽĚƵǌŝĚŽƐƉŽƌĨſƌƵŶƐŶĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ĞŶƟĚĂĚĞƐĞĞƐƉĞcialistas com reconhecida contribuição para a educação nacional.
ƌƚ͘ϳǑK&^WĐŽŶƐƟƚƵŝƵĐŽŵŝƐƐƁĞƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐƉĂƌĂĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƐĂĕƁĞƐ
referentes a todas as etapas da II CONAE-SP, a saber:
I – Comissão Especial de Divulgação e Mobilização;
//ʹŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĞ^ŝƐƚĞŵĂƟǌĂĕĆŽ͖
III – Comissão de Infraestrutura.
§ 1º A Comissão Especial de Divulgação e Mobilização é responsável:
I – pela instalação das comissões organizadoras;
II – pelo apoio e acompanhamento das Conferências Preparatórias e Livres, Intermunicipais e Municipal de São Paulo e da II CONAE-SP;
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III – pela realização de campanha publicitária e elaboração de materiais
de divulgação da II CONAE-SP, assim como por sua distribuição e inserção nos locais e
meios mais apropriados.
ΑϮǑŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĞ^ŝƐƚĞŵĂƟǌĂĕĆŽĠƌĞƐƉŽŶsável pela:
I – elaboração da proposta metodológica da II CONAE-SP, incluindo a sua
ĚŝŶąŵŝĐĂ͕ĂĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƐĞƵƚĞŵĂĐĞŶƚƌĂů͕ĚŽƐĞŝǆŽƐƚĞŵĄƟĐŽƐ͕ĚŽƐĐŽůſƋƵŝŽƐĞĚĂƐ
mesas de interesse;
II – inclusão das emendas vindas dos municípios que comporão o Documento-Base;
///ʹƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĂƉƌŽǀĂĚĂƐŶĂƐWůĞŶĄƌŝĂƐĚĞŝǆŽ͖
IV – avaliação das moções apresentadas durante a II CONAE-SP.
§ 3º A Comissão de Infraestrutura é responsável por administrar e organizar a aplicação dos recursos necessários à realização das Conferências Intermunicipais,
da Conferência Municipal de São Paulo e da estadual, preparatórias à CONAE/2014.
ƌƚ͘ϴǑŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĂƐƐĞŐƵƌĂƌƵŵƌĞůĂƚſƌŝŽĮŶĂůƋƵĞƉŽƐƐĂĐŽŶƚƌŝbuir para a formulação das ações subsequentes será designado pelo FEESP um Grupo
ĚĞdƌĂďĂůŚŽƐƉĞĐŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂƐŝƐƚĞŵĂƟǌĂĕĆŽĞĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽŽĐƵŵĞŶƚŽ&ŝŶĂů
da II CONAE-SP.
Parágrafo único. O Grupo de Trabalho Especial, referido no caput, será
ƉƌĞƐŝĚŝĚŽƉĞůŽĐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĚĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĞ^ŝƐƚĞŵĂƟǌĂĕĆŽ
do FEESP.
CAPÍTULO IV
DO TEMÁRIO E DA PROGRAMAÇÃO
Art. 9º A II CONAE-SP, em suas etapas preparatórias, terá como tema
ƉƌŝŶĐŝƉĂů͞KWEŶĂĂƌƟĐƵůĂĕĆŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂŶĂĐŝŽŶĂůĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽ͗ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƉŽƉƵůĂƌ͕
ĐŽŽƉĞƌĂĕĆŽĨĞĚĞƌĂƟǀĂĞƌĞŐŝŵĞĚĞĐŽůĂďŽƌĂĕĆŽ͕͟ƋƵĞĚĞǀĞƐĞƌĚŝƐĐƵƟĚŽĂƉĂƌƟƌĚŽƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐĞŝǆŽƐƚĞŵĄƟĐŽƐ͗
I – Eixo I – O Plano Nacional de Educação e o sistema de educação: organização e regulação;
// ʹ ŝǆŽ // ʹ ĚƵĐĂĕĆŽ Ğ ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ͗ ũƵƐƟĕĂ ƐŽĐŝĂů͕ ŝŶĐůƵƐĆŽ Ğ ĚŝƌĞŝƚŽƐ
humanos;
III – Eixo III – Educação, trabalho e desenvolvimento sustentável: cultura,
ciência, tecnologia, saúde, meio ambiente;
/sʹŝǆŽ/sʹYƵĂůŝĚĂĚĞĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽ͗ĚĞŵŽĐƌĂƟǌĂĕĆŽĚŽĂĐĞƐƐŽ͕ƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂ͕ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͖
sʹŝǆŽsʹ'ĞƐƚĆŽĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͕ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƉŽƉƵůĂƌĞĐŽŶƚƌŽůĞƐŽĐŝĂů͖
s/ʹŝǆŽs/ʹsĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚŽƐWƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͗ĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ƌĞŵƵneração, carreira e condições de trabalho;
VII – Eixo VII – Financiamento da educação: gestão, transparência e controle social dos recursos.
Art. 10. A II CONAE-SP será estruturada com a seguinte dinâmica:
I – credenciamento;
II – solenidade de abertura;
III – apresentações culturais;
/sʹƉĂŝŶĞůƚĞŵĄƟĐŽ͖
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V – plenária de aprovação do regimento interno;
VI – colóquios;
VII – mesas de interesse;
VIII – reuniões setoriais;
IX – plenárias de eixo;
yʹƉůĞŶĄƌŝĂĮŶĂů͘
Art. 11. Os debates na II CONAE-SP deverão ser orientados por uma visão
ĂŵƉůĂ͕ĂďƌĂŶŐĞŶƚĞ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĂĞƐŝƐƚġŵŝĐĂĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ƉƌŝŵĂĚŽƉĞůĂŐĂƌĂŶƟĂĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽ͕ƉĞůŽƌĞƐƉĞŝƚŽŵƷƚƵŽĞŶƚƌĞŽƐͬĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ƉĞůĂƉƌŽŵŽĕĆŽĚĂ
ƉůƵƌĂůŝĚĂĚĞĚĞŝĚĞŝĂƐ͕ŝĚĞŶƟĚĂĚĞƐĞĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐ͕ƉĞůŽƌĞƐƉĞŝƚŽăƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŝĚĂĚĞĞă
ĂƌƟĐƵůĂĕĆŽĚŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐĞƐĞƚŽƌĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͘
ƌƚ͘ϭϮ͘ƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĂ//KEͲ^WƚĞƌĆŽĐŽŵŽƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĂƉƌŽŐƌĂŵĂção constante do Anexo I deste Regimento.
CAPÍTULO V
DA METOLOGIA NAS ETAPAS DA CONFERÊNCIA
Art.13. As contribuições e propostas ao Documento-Referência aprovadas nas Conferências Intermunicipais e na Conferência Municipal de São Paulo serão
encaminhadas à II CONAE-SP.
Art. 14. O FEESP, organizador e coordenador da II CONAE-SP, consolidará
ŽƌĞůĂƚſƌŝŽĮŶĂůĐŽŵĂƐĞŵĞŶĚĂƐĂŽŽĐƵŵĞŶƚŽͲZĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ŝŶƐĞƌŝŶĚŽͲĂƐĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ
ŶŽƐŝƐƚĞŵĂŝŶĨŽƌŵĂƟǌĂĚŽĚĞƌĞůĂƚŽƌŝĂĚĂ//KEͲ^W͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽ͘EŽŽĐƵŵĞŶƚŽͲĂƐĞ͕ĚĞǀĞƌĆŽĐŽŶƐƚĂƌƋƵĂƚƌŽƟƉŽƐĚĞ
emendas:
/ʹĚŝƟǀĂƐ
II – Supressivas (parciais ou totais)
///ʹ^ƵďƐƟƚƵƟǀĂƐ
IV – Novas emendas (novo parágrafo ao documento)
Art. 15. Para a elaboração do Documento-Base, o FEESP considerará apenas as emendas ao Documento-Referência votadas e aprovadas nas Conferências Intermunicipais e na Conferência Municipal de São Paulo.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲƐĞŵĞŶĚĂƐƋƵĞŶĆŽĨŽƌĂŵĚŝƐĐƵƟĚĂƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĐŽůŽcadas à disposição (eletronicamente) como subsídio para os debates.
Art. 16. As discussões ocorridas na II CONAE-SP devem se limitar aos conteúdos do Documento-Base e do Documento-Referência.
SEÇÃO I
DOS COLÓQUIOS
ƌƚ͘ϭϳ͘KƐĞŝǆŽƐƚĞŵĄƟĐŽƐƐĞƌĆŽĚĞƐĚŽďƌĂĚŽƐĞŵǀĄƌŝŽƐĐŽůſƋƵŝŽƐ͕ĐŽŶforme programação da II CONAE-SP.
ƌƚ͘ϭϴ͘KƐĐŽůſƋƵŝŽƐĚĞǀĞƌĆŽŽďƐĞƌǀĂƌŽƚĞŵĂĚĂ//KEͲ^W͕ĂƉĂƌƟƌĚŽ
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conteúdo disposto no Documento-Referência, além das emendas intermunicipais e da
Conferência Municipal de São Paulo, elaboradas para o Documento-Base e deverão ter
em comum os seguintes aspectos:
I – as mesas deverão contar com expositores/as e coordenadores/as, e as
ĞǆƉŽƐŝĕƁĞƐĚĞǀĞƌĆŽƚĞƌĐĂƌĄƚĞƌĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞƉĞĚĂŐſŐŝĐŽ͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽŽĂƉƌŽĨƵŶdamento dos debates na II CONAE-SP;
II – as intervenções dos/as expositores/as deverão ser orientadas pelas
ĞŵĞŶĚĂƐƌĞůĂƟǀĂƐĂĐĂĚĂĐŽůſƋƵŝŽ͖
III – o número de delegados/as credenciados/as deverá ser anunciado no
ŝŶşĐŝŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽƐĐŽůſƋƵŝŽƐ͖
IV – cada expositor/a de colóquio terá, no máximo, vinte minutos para
ƐƵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ͘
SEÇÃO II
DAS PLENÁRIAS DE EIXO
Art. 19. As plenárias de eixo terão as seguintes etapas:
I – apresentação da equipe de coordenação dos trabalhos;
II – recebimento, por escrito, dos destaques;
III– discussão dos destaques e encaminhamentos das deliberações para
ĂƉůĞŶĄƌŝĂĮŶĂů͘
Parágrafo único. A coordenação das plenárias de eixo será exercida por
um dos membros do FEESP.
critérios:

Art. 20. A discussão e as deliberações das emendas terão os seguintes

/ʹĂƐĞŵĞŶĚĂƐƌĞůĂƟǀĂƐĂŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĞŝǆŽƐƋƵĞŶĆŽĨŽƌĞŵĚĞƐƚĂĐĂĚĂƐ
oralmente pelo plenário serão consideradas aprovadas;
II – poderão ser destacadas emendas para o debate, nas seguintes condições:
ĂͿƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽ͕ĐŽŵĂŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽŶƷŵĞƌŽĞĞŶƚƌĞŐƵĞƐăĐŽŽƌdenação da plenária de eixo;
b) o destaque deverá ter sua aceitação votada; e
ĐͿ Ă ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ͕ Ă ĚŝƐĐƵƐƐĆŽ Ğ Ă ǀŽƚĂĕĆŽ ĚŽͬƐ ĚĞƐƚĂƋƵĞƐ ĂĚŵŝƟĚŽͬƐ
será/ão realizada/s durante os trabalhos das plenárias de eixo.
III – havendo posicionamento divergente, quanto ao mérito de qualquer
ĞŵĞŶĚĂ ĚĞƐƚĂĐĂĚĂ ĚŽ ŽĐƵŵĞŶƚŽͲĂƐĞ͕ Ă ĐŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽ ĚŽƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ĚĞǀĞ ŐĂƌĂŶƟƌ
uma defesa favorável e uma contrária, antes do processo de votação.
/sʹĂƐĞŵĞŶĚĂƐĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂƐăƉůĞŶĄƌŝĂĮŶĂů͕ĐŽŵŵĂŝƐĚĞϱϬйĚĞǀŽtos dos/das presentes nas plenárias de eixo, serão incorporadas ao Documento-Base.
sʹĂƐĞŵĞŶĚĂƐ͕ƋƵĞŽďƟǀĞƌĂŵŵĂŝƐĚĞϯϬйĞŵĞŶŽƐĚĞϱϬйĚĞǀŽƚŽƐ
dos/das presentes nas plenárias de eixo, serão encaminhadas para apreciação na pleŶĄƌŝĂĮŶĂů͘
s/ʹĂƐĞŵĞŶĚĂƐĚĞƐƚĂĐĂĚĂƐĞĚŝƐĐƵƟĚĂƐŶĂƐƉůĞŶĄƌŝĂƐĚĞĞŝǆŽ͕ƋƵĞŶĆŽ
ŽďƟǀĞƌĞŵϯϬйĚĞǀŽƚŽƐĚŽƐͬĚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ƐĞƌĆŽƌĞũĞŝƚĂĚĂƐ͘
ƌƚ͘Ϯϭ͘ƐĞŵĞŶĚĂƐƉŽĚĞƌĆŽƐŽĨƌĞƌĂũƵƐƚĞƐĚĞƌĞĚĂĕĆŽĂƉĂƌƟƌĚĞĂĐŽƌdos ou consensos por ocasião do processo de votação, vedada a alteração do mérito
da proposta.
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SEÇÃO III
DA PLENÁRIA FINAL
ƌƚ͘ϮϮ͘EĂƉůĞŶĄƌŝĂĮŶĂůĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐƐĞƌĆŽǀŽƚĂĚĂƐĞĂƉƌŽǀĂĚĂƐƋƵĂŶĚŽ
ŽďƟǀĞƌĞŵŵĂŝŽƌŝĂƐŝŵƉůĞƐ͕ŽƵƐĞũĂ͕ŵĂŝƐĚĞϱϬйĚĞǀŽƚŽƐĚŽƐͬĚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘
§ 1º Constarão do Documento Final da II CONAE-SP as propostas aprovaĚĂƐŶĂƉůĞŶĄƌŝĂĮŶĂů͘
ΑϮǑƐĞŵĞŶĚĂƐƋƵĞŶĆŽĨŽƌĞŵĂƉƌŽǀĂĚĂƐŶĂƉůĞŶĄƌŝĂĮŶĂůĚĂ//KE-SP também constarão do Relatório Final a ser encaminhado à CONAE/2014.
Art. 23. As intervenções nas plenárias da II CONAE-SP deverão ocorrer
ŶƵŵŝŶƚĞƌǀĂůŽĚĞƚĞŵƉŽĚĞƚƌġƐŵŝŶƵƚŽƐƉĂƌĂĐĂĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ͘
Parágrafo único. As declarações de voto deverão ser encaminhadas por
escrito à coordenação para posterior registro no Relatório Final a ser encaminhado a
II CONAE-SP.
Art. 24. As questões de ordem deverão versar sobre a pauta em debate
e serão decididas pela coordenação dos trabalhos ou, se ainda necessário, poderão ser
ƌĞŵĞƟĚĂƐƉĂƌĂĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽ&^W͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ
ĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͘
SEÇÃO IV
DAS MOÇÕES
Art. 25. Os/as delegados/as só poderão apresentar moções que tenham
ĐŽŵŽĐŽŶƚĞƷĚŽŽƚĞŵĂĐĞŶƚƌĂůĞŽƐĞŝǆŽƐƚĞŵĄƟĐŽƐĚĂŽŶĨĞƌġŶĐŝĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞĚƵcação.
§ 1º Somente serão aceitas moções que forem assinadas por 20% ou
mais dos/as delegados/as credenciados/as na II CONAE-SP, ou que forem apresentaĚĂƐƉŽƌϭϱŽƵŵĂŝƐĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞĂďƌĂŶŐġŶĐŝĂĞƐƚĂĚƵĂůŽƵŶĂĐŝŽŶĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐŶĂ
Conferência.
§ 2º As moções serão recebidas pela Comissão de Monitoramento e SisƚĞŵĂƟǌĂĕĆŽĂƚĠăƐϭϰŚŽƌĂƐĚŽĚŝĂϮϴĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯ͘
§ 3º As moções deverão ter, no máximo, uma lauda e não poderão subsƟƚƵŝƌĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚĂ//KEͲ^W͘
§ 4º As moções terão sua admissibilidade avaliada pela Comissão EspeĐŝĂůĚĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĞ^ŝƐƚĞŵĂƟǌĂĕĆŽ͕ƐĞŐƵŶĚŽŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞĮŶŝĚŽƐŶŽƐƉĂƌĄŐƌĂĨŽƐ
ϭǑ͕ϮǑĞϯǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͘
ΑϱǑƐŵŽĕƁĞƐĂĚŵŝƟĚĂƐƉĞůĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞDŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĞ
^ŝƐƚĞŵĂƟǌĂĕĆŽƐĞƌĆŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂƐƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂWůĞŶĄƌŝĂ&ŝŶĂů͘
CAPÍTULO VI
DA COMPOSIÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
ƌƚ͘Ϯϲ͘//KEͲ^WĐŽŶƚĂƌĄĐŽŵƵŵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĂŵƉůĂĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂĚĂƐǀĄƌŝĂƐŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĨĞĚĞƌĂŝƐ͕ĞƐƚĂĚƵĂŝƐĞŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ͕ĞŶƟĚĂĚĞƐ͕
ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ĞƐĞƚŽƌĞƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚŽƐ ƉŽĚĞƌĞƐǆĞĐƵƟǀŽ͕ >ĞŐŝƐůĂƟǀŽ Ğ:ƵĚŝĐŝĄƌŝŽ͕ĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ĚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐͬĂƐĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ĚĞ
ĞŵƉƌĞƐĄƌŝŽƐͬĂƐ͕ĚĞſƌŐĆŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ͕ĚĞĞŶƟĚĂĚĞƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐ ĚĞƉĂŝƐͬŵĆĞƐĞĚĞ
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ĞƐƚƵĚĂŶƚĞƐ͕ĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĐŝǀŝů͕ĚŽƐŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐĚĞĂĮƌŵĂĕĆŽĚĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ͕ĚŽƐĐŽŶselhos de educação e de organismos internacionais.
ƌƚ͘Ϯϳ͘KƐͬĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚĂ//KEͲ^WĞƐƚĂƌĆŽĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐͬĂƐĞŵ
cinco categorias:
I – delegados/as eleitos/as pelas Conferências Intermunicipais e pela
Conferência Municipal de São Paulo, por segmentos, com direito à voz e voto nas pleŶĄƌŝĂƐĚĞůŝďĞƌĂƟǀĂƐĚĂŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ͖
II – delegados/as natos/as, com direito à voz e voto nas plenárias delibeƌĂƟǀĂƐĚĂŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ͖
///ʹĚĞůĞŐĂĚŽƐͬĂƐƉŽƌŝŶĚŝĐĂĕĆŽĞƐƚĂĚƵĂů͕ƉŽƌƐĞƚŽƌĞƐ͕ƋƵĞƚĞŶŚĂŵƉĂƌƟcipado de Conferência Intermunicipal ou da Conferência Municipal de São Paulo, com
ĚŝƌĞŝƚŽăǀŽǌĞǀŽƚŽŶĂƐƉůĞŶĄƌŝĂƐĚĞůŝďĞƌĂƟǀĂƐĚĂŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ͖
IV – delegados/as por indicação nacional, com direito à voz e voto nas
ƉůĞŶĄƌŝĂƐĚĞůŝďĞƌĂƟǀĂƐĚĂŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ͖
V – observadores/as, com direito à voz nos colóquios e sem direito a voto
Ğŵ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĚĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞůŝďĞƌĂƟǀĂƐ ĚĂ ŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ͕ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ ĐŽŵ ĐƌĂĐŚĄ
diferenciado.
Art. 28. São delegados/as eleitos/as para a II CONAE-SP os/as escolhidos/
as nas Conferências Intermunicipais e na Conferência Municipal de São Paulo, de acorĚŽĐŽŵĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉŽƌƐĞŐŵĞŶƚŽŶŽąŵďŝƚŽĚĞƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐ͘
ΑϭǑ&ŝĐĂĂƐƐĞŐƵƌĂĚĂĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶĂ//KEͲ^WĚĞ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϱϬй
dos delegados/as representando a Educação Básica, 30% dos delegados/as represenƚĂŶĚŽĂĚƵĐĂĕĆŽ^ƵƉĞƌŝŽƌĞϮϬйĚŽƐĚĞůĞŐĂĚŽƐͬĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂĞĚƵĐĂĕĆŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂ͕ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐŶŽĐĂƉƵƚĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͘
Α ϮǑ &ŝĐĂ ĂƐƐĞŐƵƌĂĚĂ Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ŵşŶŝŵĂ ĚĞ͕ ƉĞůŽ ŵĞŶŽƐ͕ ƵŵͬƵŵĂ
delegado/a de cada segmento, eleito/a nas Conferências referidas no caput, sendo a
delegação total de origem municipal calculada proporcionalmente às bases populacionais.
ΑϯǑƌĞůĂĕĆŽĚĞĚĞůĞŐĂĚŽƐͬĂƐ͕ŝŶĚŝĐĂĚĂƉĞůĂĞŶƟĚĂĚĞƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůŽƵ
ƉĞůĂĐŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽĚĂƐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐŶŽĐĂƉƵƚ͕ƉŽĚĞƌĄĐŽŶƚĞŵƉůĂƌƵŵƋƵĂŶƟƚĂƟǀŽĚĞƐƵƉůĞŶƚĞƐ͕ŽďĞĚĞĐĞŶĚŽĂƐĞŐƵŝŶƚĞƉƌŽƉŽƌĕĆŽ͗
I – segmentos com 1 (um/uma) delegado/a poderão apresentar 1 (um/
uma) suplente;
//ʹƐĞŐŵĞŶƚŽƐĐŽŵƵŵĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĚĞůĞŐĂĚŽƐͬĂƐŵĂŝŽƌƋƵĞϭ;Ƶŵͬ
uma) e menor que 8 (oito) poderão apresentar 2 (dois/duas) suplentes;
///ʹƐĞŐŵĞŶƚŽƐĐŽŵƵŵĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĚĞůĞŐĂĚŽƐͬĂƐĂĐŝŵĂĚĞϳ;ƐĞƚĞͿ
poderão apresentar 20% do total de seus/suas delegados/as como suplentes.
Art. 29. São considerados/as delegados/as natos/as à II CONAE-SP, em
ƚŽĚĂƐĂƐƐƵĂƐĞƚĂƉĂƐ͕ŽƐŵĞŵďƌŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĞƐƵƉůĞŶƚĞƐĚŽ&^W͘
CONAE-SP:
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Art. 30. São delegados/as por indicação municipal/intermunicipal à II
/ʹƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐĚĞĂĮƌŵĂĕĆŽĚĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ͖
//ʹƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĂƌƟĐƵůĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞŵĚĞĨĞƐĂĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽ͖
///ʹƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞĐŝĞŶơĮĐĂ͖
IV – representação social do campo;
V – representação de movimento sindical;

s/ʹƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ͖
VII – representação de empresários/as e confederações patronais;
s///ʹƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞĞŶƟĚĂĚĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƐƚĂƐ͖
/yʹƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞĐŽŵŝƐƐƁĞƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽĚŽWŽĚĞƌ>ĞŐŝƐůĂƟǀŽĞƐƚĂdual e municipal;
yʹƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐĞŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐĚĂĄƌĞĂĚĞĮƐĐĂlização e controle de recursos públicos.
ΑϭǑKƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐƉĂƌĂĨŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐŝŶĚŝĐĂĕƁĞƐŶĂĐŝŽŶĂŝƐĨŽƌĂŵĚĞĮŶŝdos pelo Fórum Nacional de Educação.
§ 2º Será considerada, para efeito de credenciamento como delegado/a
ăŽŶĨĞƌġŶĐŝĂƐƚĂĚƵĂů͕ĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵŽŶĨĞƌġŶĐŝĂƐ/ŶƚĞƌŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐĞŶĂŽŶĨĞƌġŶcia Municipal de São Paulo.
Art. 31. Serão delegados/as por indicação nacional e estadual à II CONAE-SP:
I – gestores/as da Secretaria Estadual de Educação – SEE/SP;
//ʹƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐŽŵŝƐƐƁĞƐĚĞĚƵĐĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂ͖
III – representantes de órgãos governamentais do Governo Federal, EstaĚƵĂůĞĚĞŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĚĂĄƌĞĂĚĞĮƐĐĂůŝǌĂĕĆŽĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ĚĞſƌŐĆŽƐ
ĐŽůĞŐŝĂĚŽƐŶŽƌŵĂƟǀŽƐĞĞǆĞĐƵƟǀŽƐ͕ƐĞĚŝĂĚŽƐŶŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽ͘ƐĞŶƟĚĂĚĞƐŶĂĐŝŽŶĂŝƐĞĞƐƚĂĚƵĂŝƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵŽ&^WƚĞƌĆŽŐĂƌĂŶƟĚĂƵŵĂǀĂŐĂĚĞŝŶĚŝĐĂĕĆŽĞƐƚĂĚƵĂůƉĂƌĂŽͬĂƐĞƵͬƐƵĂƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞͬĂŽƵ
equivalente, desde que este não tenha sido eleito/a delegado/a.
Art. 32. Vagas remanescentes serão redistribuídas conforme critérios estabelecidos pelo FEESP e referendado pela plenária, respeitada a proporcionalidade
ĚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐŶĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ͘
do FEESP:

Art. 33. Serão observadores/as os/as inscritos/as à II CONAE-SP, a critério

I – personalidades estaduais, nacionais e internacionais;
II – representantes de organizações não governamentais;
III – representantes de organismos internacionais e outras representações, interessados/as em acompanhar o desenvolvimento da Conferência.
Parágrafo único. Os/as expositores/as e coordenadores/as de colóquios
são credenciados/as como observadores/as da II CONAE-SP.
Art. 34. Os/as delegados/as deverão realizar suas inscrições no Sistema
de Eventos da II CONAE-SP até o dia 23 de agosto de 2013.
§ 1º Os/as Coordenadores/as das conferências e o FEESP serão responsáǀĞŝƐƉĞůŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽĚŽƐͬĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐͬĂƐ͘
ΑϮǑƐƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂŝŶĚŝĐĂƌĆŽŶĂĮĐŚĂĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽŽƌĞĐƵƌƐŽ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂƐƵĂƉůĞŶĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵƚŽĚĂƐĂƐĞƚĂƉĂƐĚĂŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ͘
ΑϯǑ^ĞƌĆŽŐĂƌĂŶƟĚĂƐĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵƚŽĚĂƐĂƐĞƚĂƉĂƐĚĂ
ŽŶĨĞƌġŶĐŝĂăƐƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂŽƵŵŽďŝůŝĚĂĚĞƌĞĚƵǌŝĚĂ͘
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CAPÍTULO VII
DO CREDENCIAMENTO
ƌƚ͘ϯϱ͘KĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞĚĞůĞŐĂĚŽƐͬĂƐƟƚƵůĂƌĞƐă//KEͲ^WŽĐŽƌrerá junto à estrutura instalada no local do evento, das 10 às 18 horas do dia 27 de
setembro de 2013.
ΑϭǑKĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚŽͬĚĂĚĞůĞŐĂĚŽͬĂƐƵƉůĞŶƚĞ͕ĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĂŽͬă
ĚĞůĞŐĂĚŽͬĂ ƟƚƵůĂƌ͕ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĚĂ͕ ŽĐŽƌƌĞƌĄ ĂƚĠĂƐ ϭϰŚŽƌĂƐ͕ ĚŽ ĚŝĂ ϮϳĚĞ
setembro de 2013.
§ 2º Os demais suplentes, não comunicados previamente, serão credenciados entre as 14 e as 18 horas do dia 27 e das 7 às 10 horas, do dia 28 de setembro 2013.
CAPÍTULO VIII
DOS RECURSOS FINANCEIROS
Art. 36. As despesas com a organização e a realização da II CONAE-SP, das
Conferências Intermunicipais e da Conferência Municipal de São Paulo ocorrerão por
conta de dotações orçamentárias consignadas ao Ministério da Educação e à Secretaria
Estadual de Educação de São Paulo ou por recursos de outras fontes.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 37. O FEESP publicará em seu site, para consulta pública, os quadros
ĚĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂ//KEͲ^WĞŽƋƵĂŶƟƚĂƟǀŽĚŽƐĚĞůĞŐĂĚŽƐ͘
Art. 38. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo FEESP.
________
NOTAS:
A Resolução SE nº 9/13 encontra-se à pág. 106 do vol. LXXV.
Vide ANEXOS às págs. 27 A 38 do DOE de 26.12 .2013

KDhE/K^Wh>/KDϱKhdhZKϮϬϭϯ
/ŶƐƚƌƵĕĆŽƐƉĞĐŝĂůʹWƌġŵŝŽ/ŶƚĞƌĐąŵďŝŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
O Secretário da Educação, expede e torna pública a presente Instrução
ƐƉĞĐŝĂů͕ƋƵĞƌĞŐĞƌĄŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽĚŽĐŽŶĐƵƌƐŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽWƌġŵŝŽ/ŶƚĞƌĐąŵďŝŽ
Internacional, nos termos da Lei nº 14.923, de 28.12.2012, regulamentada pelo Decreto 59.504, de 5 de setembro de 2013.
I – Disposições Preliminares:
ϭ͘KƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽ͕ƐĞƌĄŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƉĞůĂ
Secretaria da Educação, observando-se que:
ĂͿŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͕ĚĞĐĂƌĄƚĞƌĐůĂƐƐŝĮĐĂƚſƌŝŽ͕ĐŽŶƐŝƐƟƌĄĚĞƵŵĂƉƌŽǀĂ
ŽďũĞƟǀĂĞĚĞƵŵĂƋƵĞƐƚĆŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂ͕ƌĞůĂƟǀĂƐĂƵŵĚŽƐƚƌġƐŝĚŝŽŵĂƐĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽƐ͗
inglês, espanhol ou francês;
b) caberá à Diretoria de Ensino a coordenação regional do processo seůĞƟǀŽ͕ ĚĞǀĞŶĚŽ ƐĞƌ ĚĞƐŝŐŶĂĚĂ ƵŵĂ ĐŽŵŝƐƐĆŽ͕ ĐŽŵ ƉƵďůŝĐĂĕĆŽ Ğŵ ƉŽƌƚĂƌŝĂ ŶŽ ŝĄƌŝŽ
428

KĮĐŝĂů͕ƋƵĞƉŽĚĞƌĄƐĞƌŝŶƚĞŐƌĂĚĂƉĞůŽŝƌŝŐĞŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĚĞŶƐŝŶŽ͕ƉŽƌ^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌĞƐ
responsáveis pelos Centros de Estudos de Línguas – CELs, pelo Professor Coordenador
do Núcleo Pedagógico de Línguas Estrangeiras Modernas e por um professor de cada
>͕ĚĞĨŽƌŵĂĂƐĞĐŽŶƐƟƚƵŝƌĚĞ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ƚƌġƐĞĚƵĐĂĚŽƌĞƐĞĚŽŝƐƐƵƉůĞŶƚĞƐ͘
Ϯ͘KƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐƵƟůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂĂĚĞĮŶŝĕĆŽĚĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞƉƌġŵŝŽƐƉŽƌ
Diretoria de Ensino encontram-se no Anexo I, que integra esta Instrução.
3. Os prêmios aos alunos de CELs das Diretorias de Ensino serão distribuídos na conformidade do que se discrimina no Anexo II, que integra esta Instrução.
4. As Diretorias de Ensino que aplicarão as provas encontram-se relacionadas no Anexo III, que integra esta Instrução.
ϱ͘ƐĞƚĂƉĂƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽĞƐƚĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĐŽŶƐtante do Anexo IV, que integra esta Instrução.
II – Do Prêmio:
1. O Prêmio Intercâmbio Internacional consiste de um curso intensivo
ĚĞƐƉĂŶŚŽů͕ĂƐĞƌĞĂůŝǌĂƌŶĂƌŐĞŶƟŶĂ͕ƵŵĐƵƌƐŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽĚĞ&ƌĂŶĐġƐ͕ĂƐĞƌĞĂůŝǌĂƌŶĂ
França ou de Inglês, a se realizar na Inglaterra, visando ao aperfeiçoamento do idioŵĂ ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽ Ğŵ Ƶŵ ĚŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ƟƉŽƐ ĚĞ ŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽ ĚĞ ĞŶƐŝŶŽ͗ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͕
Faculdades, Colleges, sendo essas públicas ou privadas, ou, ainda, Escolas de Idiomas,
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐĞĐĞƌƟĮĐĂĚĂƐƉŽƌŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐŶŽƉĂşƐĚĞĚĞƐƟŶŽ͕ĐŽŵƉƌŽĮĐŝġŶĐŝĂĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂŶŽĞŶƐŝŶŽĚŽŝĚŝŽŵĂĞŵƋƵĞƐƚĆŽ͘
2. A premiação incluirá:
ĂͿƚŽĚŽŽŵĂƚĞƌŝĂůĚŝĚĄƟĐŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂŽĐƵƌƐŽ͖
ďͿƚĞƐƚĞŝŶŝĐŝĂůĚĞŶŝǀĞůĂŵĞŶƚŽůŝŶŐƵşƐƟĐŽŶĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞĞŶƐŝŶŽĞƐƚƌĂŶgeira que promoverá o curso;
ĐͿĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŶŽĐŽŶƚƌĂƚƵƌŶŽĚŽĐƵƌƐŽ͕ĞǀŝƐŝƚĂƐ ĐƵůƚƵƌĂŝƐ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞƐ ĂŽ ŝĚŝŽŵĂ Ğŵ ƋƵĞƐƚĆŽ͕ ǀŝƐĂŶĚŽ Ă ŝŶƚĞŶƐŝĮĐĂƌ Ă ŝŵĞƌƐĆŽ
ƐſĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůĚŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ƉĞůŽƵƐŽƉƌĄƟĐŽĚĂůşŶŐƵĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ͖
ĚͿĂǀĂůŝĂĕĆŽĮŶĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽĐƵƌƐŽ͕ƌĞĂůŝǌĂĚŽƉĞůĂƉƌſƉƌŝĂŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞ
ensino estrangeira;
ĞͿĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĐŽŶĐůƵƐĆŽĚŽĐƵƌƐŽ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĂƟƐĨĂƚſƌŝŽ͕
ŽƵĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽĐƵƌƐŽ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽŝŶƐĂƟƐĨĂƚſƌŝŽ͘
ϲ͘ƉƌĞŵŝĂĕĆŽŝŶĐůƵŝƌĄƚĂŵďĠŵŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐďĞŶĞİĐŝŽƐ͗
a) suporte para a obtenção de documentação:
a.1) passaporte: trâmites e custos para a sua obtenção;
a.2) visto: trâmites e custos para a sua obtenção, se necessário;
ďͿƐĞŐƵƌŽͲǀŝĂŐĞŵ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĚŽƉĂşƐĚĞĚĞƐƟŶŽ͕ĐŽŵĐŽbertura mínima de: assistência médico-hospitalar por acidente, de assistência médico-hospitalar por enfermidade, de traslado médico, de medicamentos prescritos, de
acidentes pessoais, invalidez permanente, repatriação, passagem aérea de ida e volta
para um familiar, bem como de gastos com hotel para acompanhante, em caso de acidente ou enfermidade grave, de assistência por perda de bagagem, odontologia de
ƵƌŐġŶĐŝĂŽƵĂĐŝĚĞŶƚĞŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽĞ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞŵŽƌƚĞĚŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ͕ƐĞƌǀŝĕŽƐĨƵŶĞrários e traslado;
c) passagens aéreas de ida ao país de intercâmbio e de volta ao Brasil,
incluindo as taxas de embarque;
d) hospedagem:
d.1) acomodação em casa de família, em quarto individual, respeitando-se o mix de nacionalidade de, no máximo, 2 (dois) brasileiros por casa, com meia-pensão (café da manhã e jantar) durante todos os dias da programação;
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d.2) em caso de necessidade de pernoite, antes do embarque ou no retorno ao Brasil, será providenciada acomodação em hotel, sob supervisão do responsável pelo grupo;
e) traslados:
e.1) traslado do aluno da Diretoria de Ensino até o Aeroporto InternacioŶĂůĚĞ'ƵĂƌƵůŚŽƐͬ^W͕ŶĂƉĂƌƟĚĂ͖
e.2) traslado do aluno do Aeroporto Internacional de Guarulhos/ SP até
a Diretoria de Ensino, no retorno ao Brasil;
e.3) traslado do Aeroporto do país de intercâmbio até a casa de família
ĞŵƋƵĞŽĂůƵŶŽĮĐĂƌĄĂĐŽŵŽĚĂĚŽ͖
e.4) traslado do aluno da casa de família até o Aeroporto do país de intercâmbio, no retorno;
Ğ͘ϱͿƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉĂƌĂĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂŝŶĨƌĂĞƐtrutura da cidade, podendo ser metrô, ônibus ou trens, entre outros meios de transporte;
f) ajuda de custo:
f.1) cartão internacional para alimentação, com crédito semanal;
f.2) cartão telefônico com crédito semanal;
f.3) 2 (dois) vouchers para alimentação: 1 (um) no Aeroporto InternacioŶĂůĚĞ'ƵĂƌƵůŚŽƐͬ^W͕ĂŶƚĞƐĚŽĞŵďĂƌƋƵĞ͕Ğϭ;ƵŵͿŶŽĞƌŽƉŽƌƚŽĚŽƉĂşƐĚĞĚĞƐƟŶŽ͕
antes do retorno;
g) serviços:
g.1) orientação técnica pré-embarque;
Ő͘ϮͿŵĂŶƵĂůĚŽĂůƵŶŽ͕ĐŽŵŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐƐŽďƌĞƐƵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶĂƐĂƟǀŝdades programadas;
g.3) acompanhamento por monitores experientes;
g.4) plantão – 24 horas, para atendimento pela empresa contratada, por
e-mail ou por telefone, durante o intercâmbio;
g.5) 1 (uma) jaqueta térmica;
g.6) 1 (um) kit-lanche na Diretoria de Ensino, antes da ida para o Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP.
III – Do direito à inscrição:
ϭ͘WŽĚĞƌĄƐĞŝŶƐĐƌĞǀĞƌƉĂƌĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽĚŽWƌġŵŝŽ/ŶƚĞƌĐąŵďŝŽ
Internacional o aluno do CEL que se encontre, no momento de inscrição:
a) cursando qualquer estágio:
Ă͘ϭͿĂƉĂƌƟƌĚŽEşǀĞů//ĚĞƐƉĂŶŚŽůŽƵ&ƌĂŶĐġƐ͖ŽƵ
a.2) do nível único de estudos de Inglês, desde que, no ano de realização
do evento, a Diretoria de Ensino esteja mantendo, no mínimo, devidamente matriculados e frequentes, 100 (cem) alunos nesse idioma;
b) matriculado e frequente em curso de Ensino Médio das escolas públicas estaduais da Secretaria da Educação, inclusive na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos – EJA.
2. Como condições escolares exigidas, o aluno deverá:
a) apresentar frequência mínima de 75% das aulas, em todos os estágios
do curso realizado no CEL;
ďͿĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞƐĐŽůĂƌƐĂƟƐĨĂƚſƌŝŽĞŵƚŽĚŽƐŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ
curriculares cursados no Ensino Médio;
c) ter alcançado média igual ou superior a 7,0 (sete) em Língua Inglesa, nos
ƋƵĂƚƌŽďŝŵĞƐƚƌĞƐĚŽĐƵƌƐŽĚĞŶƐŝŶŽDĠĚŝŽŶŽĂŶŽůĞƟǀŽĂŶƚĞƌŝŽƌĂŽĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͕ŽƵŶŽƐĞŵĞƐƚƌĞĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƋƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĂƌĚĞĐƵƌƐŽĚĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞ:͘
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IV – Das Inscrições:
ϭ͘ĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽĚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽŝŵƉůŝĐĂƌĄƐƵĂĐŝġŶĐŝĂĞƚĄĐŝƚĂ
aceitação das normas e condições estabelecidas nesta Instrução Especial, em relação
às quais não poderá se alegar ignorância ou desconhecimento.
2. A inscrição dar-se-á mediante o correto preenchimento da Ficha de
Inscrição e entrega de toda documentação exigida no item 6.
ϯ͘EĆŽƐĞƌĄĐŽďƌĂĚĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĂǆĂĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶĞƐƚĞ
prêmio.
4. O período de inscrições será de 3/10 a 11.10.2013, iniciando-se às 8
ŚŽƌĂƐĚŽĚŝĂϯͬϭϬͬϮϬϭϯĞĞŶĐĞƌƌĂŶĚŽͲƐĞăƐϭϮŚŽƌĂƐĚŽĚŝĂϭϭ͘ϭϬ͘ϮϬϭϯ;ŚŽƌĄƌŝŽŽĮĐŝĂů
de Brasília), não podendo ser aceita qualquer outra forma de inscrição que não seja a
ĞƐƟƉƵůĂĚĂŶĞƐƚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽ͘
5. A inscrição deverá ser efetuada na unidade do CEL em que o aluno se
encontra matriculado.
ϲ͘ůĠŵĚĂ&ŝĐŚĂĚĞ/ŶƐĐƌŝĕĆŽ͕ĚŝƐƉŽŶşǀĞůŶŽƐ>ƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ŽƐĐĂŶdidatos deverão entregar os seguintes documentos:
a) carta de anuência do diretor da escola de origem do candidato autoriǌĂŶĚŽĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͖
b) 1(uma) foto 3x4;
ĐͿĐſƉŝĂĚĞƵŵĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽ͗ĂƌƚĞŝƌĂĞͬ
ŽƵĠĚƵůĂĚĞ/ĚĞŶƟĚĂĚĞĞǆƉĞĚŝĚĂƉĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞ^ĞŐƵƌĂŶĕĂWƷďůŝĐĂ͕ƉĞůĂƐ&ŽƌĕĂƐ
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelo Ministério das ReůĂĕƁĞƐ ǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͖ ĠĚƵůĂ ĚĞ /ĚĞŶƟĚĂĚĞ ƉĂƌĂ ƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽƐ͖ ĞƌƟĮĐĂĚŽ ĚĞ ZĞƐĞƌǀŝƐƚĂ͖
Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de
,ĂďŝůŝƚĂĕĆŽ;ĐŽŵĨŽƚŽŐƌĂĮĂ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĂ>ĞŝŶǑϵ͘ϱϬϯͬϵϳͿ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽZ
do aluno não é válido para esse processo.
d) cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF da Receita Federal;
e) termo de compromisso e autorização do representante legal do aluno,
ĚŝƐƉŽŶşǀĞůŶŽ>͕ĂƵƚŽƌŝǌĂŶĚŽͲŽĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŵƚŽĚĂƐĂƐĨĂƐĞƐĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽĚĞĐſƉŝĂĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽŽĮĐŝĂůĚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů͕ƉĂƌĂ
conferência da assinatura;
ĨͿĐſƉŝĂƐŝŵƉůĞƐĚŽƐďŽůĞƟŶƐĚŽĐƵƌƐŽƌĞŐƵůĂƌƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƐϰ;ƋƵĂƚƌŽͿ
bimestres escolares do ano anterior para alunos do Ensino Médio regular ou dos 2
;ĚŽŝƐͿƷůƟŵŽƐďŝŵĞƐƚƌĞƐĞƐĐŽůĂƌĞƐĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞůĞƟǀŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞĂůƵŶŽƐŵĂtriculados na EJA;
g) original do histórico escolar do CEL, atualizado.
7. O candidato somente poderá se inscrever para o intercâmbio em país
com o mesmo idioma que ele cursa no CEL;
8. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da inscrição do candidato, a qualquer tempo em que
ĂŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐĞũĂǀĞƌŝĮĐĂĚĂ͘
9. A Secretaria da Educação reserva-se o direito de excluir do processo
ƐĞůĞƟǀŽŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽƋƵĞŶĆŽƉƌĞĞŶĐŚĞƌŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽŽĮĐŝĂůĚĞĨŽƌŵĂĐŽŵƉůĞƚĂĞĐŽƌreta ou que venha a fornecer dados inverídicos.
sʹĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ
ϭ͘KƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚŽƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ƋƵĞĐůĂƐƐŝĮĐĂƌĄŽƐĂůƵŶŽƐƋƵĞĞƐƟǀĞƌĞŵ͕ŶŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͕ĐƵƌƐĂŶĚŽ͕ŶŽƐ>Ɛ͕ŽŝĚŝŽŵĂ
objeto da prova, observando-se que caberá:
1.1 – à direção da unidade escolar onde funciona o CEL:
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a) divulgar as informações sobre o Prêmio aos alunos;
ďͿĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌĂƐĮĐŚĂƐĞŽƐƚĞƌŵŽƐƋƵĞĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĞŶƚƌĞŐƵĞƐƉƌĞĞŶchidos pelo aluno no ato da inscrição: Ficha de Inscrição, Carta de Anuência do Diretor
da Unidade Escolar de origem; Termo de Compromisso e Autorização do responsável
ƉĂƌĂĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽĂůƵŶŽ͖
c) responsabilizar-se pelo processo de inscrição e recebimento de todos
os documentos solicitados aos candidatos;
d) enviar, até 11-10-2013, após às 12 horas, todas as Fichas de Inscrição,
a documentação completa e as Planilhas de Consolidação à Comissão da Diretoria de
Ensino.
1.2 – à Comissão da Diretoria de Ensino:
a) divulgar as informações recebidas sobre o Prêmio aos CELs;
b) receber, analisar, avaliar e validar as inscrições enviadas pelos CELs;
ĐͿĚĞĮŶŝƌĞŝŶĨŽƌŵĂƌăŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůĞĂŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐŽůŽĐĂůŽŶĚĞĂ
prova será realizada;
d) elaborar e divulgar, na Diretoria e nos CELs, a relação dos candidatos
ĂƉƚŽƐĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĂƉƌŽǀĂ͕ĞŵŽƌĚĞŵĂůĨĂďĠƟĐĂ͖
e) organizar a aplicação e a correção das provas disponibilizadas pela Comissão Especial;
f) elaborar e divulgar a lista dos alunos selecionados e dos alunos habiliƚĂĚŽƐĂƐƵƉůĞŶƚĞ͕ƉŽƌĚĞƐƟŶŽ͖
g) analisar possíveis recursos decorrentes da divulgação da lista de aluŶŽƐƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽƐĞĚŽƐŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐĂƐƵƉůĞŶƚĞƐ͕ƉŽƌĚĞƐƟŶŽ͖
ŚͿĞůĂďŽƌĂƌĞĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌĂůŝƐƚĂĚĞĮŶŝƟǀĂĚŽƐĂůƵŶŽƐƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽƐĞĚŽƐ
ĂůƵŶŽƐŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐĂƐƵƉůĞŶƚĞƐ͕ƉŽƌĚĞƐƟŶŽ͕ƉĂƌĂĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂů͕ǀŝĂĞͲŵĂŝů͗see.
mobilidade@edunet.sp.gov.br;
ŝͿƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌƉƵďůŝĐĂĕĆŽĞŵŝĄƌŝŽKĮĐŝĂů͕ĚĂůŝƐƚĂĚĞĮŶŝƟǀĂĚŽƐĂůƵŶŽƐ
ƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽƐĞĚŽƐŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐĂƐƵƉůĞŶƚĞĞŵƐƵĂƌĞŐŝĆŽ͕ƉŽƌĚĞƐƟŶŽ͕ĞŵŽƌĚĞŵĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚĂƉŽŶƚƵĂĕĆŽŽďƟĚĂ͖
j) enviar à Comissão Especial a documentação completa, lista de presença, cadernos de provas, folhas de resposta, e Planilhas de Consolidação dos alunos
selecionados e dos habilitados a suplentes, como segue:
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Praça da República, 53 – Centro
CEP 01045-903 – São Paulo / SP.
A/C Assessoria de Relações Internacionais do Gabinete do Secretário
2º andar – Sala 206
k) acompanhar a videoconferência organizada pela Comissão Especial e
ŵŽďŝůŝǌĂƌŽƐ>ƐĞƐĞƵƐĂůƵŶŽƐŶĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽƉƌġŵŝŽ͕ǀŝĂstreaming, em data a ser
ĚĞĮŶŝĚĂ͕ŽŶĚĞƐĞƌĆŽĚĂĚĂƐŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐƉƌĠͲĞŵďĂƌƋƵĞ͖
l) recepcionar na Diretoria de Ensino o grupo de alunos premiados no dia
ĚĂƉĂƌƟĚĂĞŶŽƌĞƚŽƌŶŽĂŽƌĂƐŝů͘
1.3 – à Comissão Especial:
a) organizar, coordenar e acompanhar as ações do processo de premiação;
b) acompanhar o processo de divulgação, inscrição e seleção dos alunos;
c) divulgar a premiação junto às Diretorias de Ensino por meio de comunicados e videoconferências;
d) dirimir dúvidas sobre o Prêmio pelo e-mail: see.mobilidade@ edunet.
sp.gov.br;
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ĞͿĞůĂďŽƌĂƌĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌĂƐĮĐŚĂƐ͕ƚĞƌŵŽƐ͕ĞƉƌŽǀĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͖
f) receber as provas, os documentos, e as Planilhas de Consolidação reůĂƟǀŽƐĂŽƐĂůƵŶŽƐƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽƐĞĂŽƐŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐĂƐƵƉůĞŶƚĞ͕ĞŶǀŝĂĚĂƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞ
Ensino;
ŐͿĐůĂƐƐŝĮĐĂƌŽƐĂůƵŶŽƐŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐĂƐƵƉůĞŶƚĞƐ͕ĞŵŶşǀĞůĞƐƚĂĚƵĂů͕ĞĞŵ
ŽƌĚĞŵĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚĞƉŽŶƚƵĂĕĆŽ͕ƉŽƌĚĞƐƟŶŽ͖
ŚͿĞůĂďŽƌĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌƉƵďůŝĐĂĕĆŽĞŵŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚĂůŝƐƚĂĚĞĮŶŝƟǀĂ
de suplentes;
i) julgar casos de desistência.
2. Quanto à análise da inscrição pelo CEL e pela Diretoria de Ensino, deverá se observar que:
ĂͿĂĂŶĄůŝƐĞĚĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽĐŽŶƐŝƐƟƌĄĚĂǀĞƌŝĮĐĂĕĆŽĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĂĚŽĐƵmentação apresentada pelo candidato no momento da inscrição;
b) será considerado apto o aluno que entregar a totalidade da documentação e preencher corretamente a Ficha de Inscrição e demais documentos;
ĐͿƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĚĞƐĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽƋƵĞŶĆŽĞŶƚƌĞŐĂƌĂƚŽƚĂlidade da documentação exigida nesta Instrução e/ou não preencher corretamente a
ĮĐŚĂĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽĞĚĞŵĂŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͘
3. Quanto à organização e à aplicação das provas, observar-se-á que:
a) a Comissão da Diretoria de Ensino deverá indicar e divulgar o local
onde deverão ser aplicadas as provas;
ďͿĂŽŵŝƐƐĆŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĚĞǀĞƌĄĨŽƌŵĂƌƚƵƌŵĂƐ͕ƉŽƌĚĞƐƟŶŽ͕
de até 30 (trinta) alunos considerados aptos para a aplicação das provas, informando
esse número, até 16.10.2013, à Comissão Especial da Secretaria da Educação;
c) a Comissão da Diretoria de Ensino deverá organizar, gerenciar e acompanhar a aplicação das provas com o responsável pelo local escolhido;
d) as provas deverão ser enviadas pela Comissão Especial aos cuidados
ĚĂŽŵŝƐƐĆŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽŶƷŵĞƌŽĚĞĂůƵŶŽƐ͕ƉŽƌĚĞƐƟŶŽ͕
ĞƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐƚƵƌŵĂƐ͕ŶĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚŽƐĚĂĚŽƐĨŽƌŶĞĐŝĚŽƐƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͖
ĞͿĐŽŶƐƟƚƵŝŵĂƚĠƌŝĂĚĞŝŶƚĞŝƌĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂŽŵŝƐƐĆŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ
ĚĞŶƐŝŶŽ͕ŽǌĞůŽ͕ĂĐŽŶĮĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞĞĂĐŽƌƌĞƚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽǀĂƐĞĚĂƐůŝƐƚĂƐĚĞ
presença, que deve estar de acordo com as listas dos candidatos aptos a realização
das provas;
f) os envelopes das provas, após a leitura do manual de aplicação, deveƌĆŽƐĞƌĂďĞƌƚŽƐƐŽŵĞŶƚĞŶĂĨƌĞŶƚĞĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͕Ğ͕ĂƐĞƵĮŶĂů͕ŶŽǀĂŵĞŶƚĞůĂĐƌĂĚŽƐ͕
ŶĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚŽƐϯ;ƚƌġƐͿƷůƟŵŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͕ƉĂƌĂĞŶǀŝŽăŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͘
ϰͿ^ŽďƌĞĂŶĂƚƵƌĞǌĂĚĂƉƌŽǀĂ͕ĚĞǀĞͲƐĞǀĞƌŝĮĐĂƌƋƵĞ͗
ĂͿĂƉƌŽǀĂƚĞƌĄĐĂƌĄƚĞƌĐůĂƐƐŝĮĐĂƚſƌŝŽ͕ĐŽŶƐŝƐƟŶĚŽĚĞϮϬ;ǀŝŶƚĞͿƋƵĞƐƚƁĞƐ
ĚĞŵƷůƟƉůĂĞƐĐŽůŚĂ͕ĐŽŵϱ;ĐŝŶĐŽͿĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĐĂĚĂ͕ƐŽďƌĞŽŝĚŝŽŵĂĚŽƉĂşƐĚĞĚĞƐƟŶŽ͕
ĞĚĞƵŵĂƋƵĞƐƚĆŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂ͕ƋƵĞǀŝƐĂĂĂǀĂůŝĂƌĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞĞǆƉƌĞƐƐĆŽĚŽĂůƵŶŽ
na modalidade escrita e no uso da norma-padrão em Língua Portuguesa;
b) o candidato, com base em instruções fornecidas na prova, deverá proĚƵǌŝƌ͕ ŶĂ ƋƵĞƐƚĆŽ ĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂ͕ Ƶŵ ƚĞǆƚŽ Ğŵ ƉƌŽƐĂ͕ ĚĞ͕ ŶŽ ŵĄǆŝŵŽ͕ ϮϱϬ ;ĚƵǌĞŶƚŽƐ Ğ
cinquenta) palavras, em Língua Portuguesa, que deverá se destacar pela coerência e
coesão.
5) Quanto à correção da prova e a questões de pontuação e desempate,
observar-se-á que:
a) a Comissão da Diretoria de Ensino deverá coordenar, acompanhar e
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ĐŽŵƉŽƌ Ă ďĂŶĐĂ ĚĞ ĐŽƌƌĞĕĆŽ ĚĞ ƉƌŽǀĂƐ͕ ĐŽƌƌŝŐŝŶĚŽͲ ĂƐ͕ ĐĞƌƟĮĐĂŶĚŽ Ă ĐŽŶƚĂŐĞŵ ĚŽƐ
ƉŽŶƚŽƐŶĂƉƌŽǀĂŽďũĞƟǀĂĞĂĐŽƌƌĞĕĆŽŶĂƋƵĞƐƚĆŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂ͖
ďͿƐĞƌĆŽĐŽƌƌŝŐŝĚĂƐĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂƐƐŽŵĞŶƚĞĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐƋƵĞ
ĂĐĞƌƚĂƌĞŵ ƉĞůŽ ŵĞŶŽƐ ϱϬй ĚĂ ƉƌŽǀĂ ŽďũĞƟǀĂ Ğ ƐŽŵĞŶƚĞ ƐĞƌĆŽ ĐŽƌƌŝŐŝĚĂƐ ĂƐ ƉƌŽǀĂƐ
ĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂƐĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐƋƵĞŶĆŽĂƟŶŐŝƌĞŵĞƐƐĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂů͕ƋƵĂŶĚŽŽŶƷŵĞƌŽĚĞ
prêmios estabelecidos para o idioma na Diretoria de Ensino for superior ao número de
candidatos;
ĐͿƐĞƌĄĂƚƌŝďƵşĚŽϭ;ƵŵͿƉŽŶƚŽƉĂƌĂĐĂĚĂĂĐĞƌƚŽŶĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐŽďũĞƟǀĂƐ͕
totalizando, no máximo, 20 (vinte) pontos;
ĚͿĂƋƵĞƐƚĆŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂĚĞǀĞƌĄƐĞƌĐŽƌƌŝŐŝĚĂƉŽƌϮ;ĚŽŝƐͿŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂ
banca, sendo que, em caso de ocorrer discrepância de mais de 20% entre a menor e a
ŵĂŝŽƌĚĂƐŶŽƚĂƐĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐ͕ĂƉƌŽǀĂĚĞǀĞƌĄƐĞƌĐŽƌƌŝŐŝĚĂƉŽƌƵŵƚĞƌĐĞŝƌŽƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͖
ĞͿĂƋƵĞƐƚĆŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂƐĞƌĄĂǀĂůŝĂĚĂĞŵƵŵĂĞƐĐĂůĂĚĞϬ;ǌĞƌŽͿĂϭϬ;ĚĞǌͿ
pontos, discriminando-se a pontuação máxima por quesito, na seguinte conformidade:
e.1) 1,5 (um ponto e meio) para a adequação ao tema;
e.2) 2,5 (dois pontos e meio) para a adequação discursiva;
Ğ͘ϯͿϮ͕ϱ;ĚŽŝƐƉŽŶƚŽƐĞŵĞŝŽͿƉĂƌĂĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽůŝŶŐƵşƐƟĐĂ͖
e.4) 2,0 (dois pontos) para as marcas de autoria; e
e.5) 1,5 (um ponto e meio) para as convenções da escrita;
ĨͿƐĞƌĄĂƚƌŝďƵşĚĂŶŽƚĂǌĞƌŽăƋƵĞƐƚĆŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂƋƵĂŶĚŽ͗
f.1) for assinada fora do local apropriado;
f.2) for escrita a lápis, em parte ou na totalidade;
Ĩ͘ϯͿĞƐƟǀĞƌĞŵďƌĂŶĐŽ͖
f.4) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
f.5) fugir ao tema da questão proposta;
ŐͿƚŽĚŽƐŽƐĐĄůĐƵůŽƐƌĞůĂƟǀŽƐĂŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƐƉƌŽǀĂƐƐĞƌĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ
com duas casas decimais, arredondando-se para o centésimo maior sempre que a terceira casa decimal for igual ou superior a cinco;
ŚͿĂƉŽŶƚƵĂĕĆŽĮŶĂůĚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽŽďƚĞƌͲƐĞͲĄƉĞůĂ
ƐŽŵĂĚĞƉŽŶƚŽƐŽďƟĚŽƐŶĂƉƌŽǀĂŽďũĞƟǀĂĞŶĂƋƵĞƐƚĆŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂ͖
ŝͿƉĂƌĂĮŶƐĚĞĚĞƐĞŵƉĂƚĞ͕ĂƉůŝĐĂƌͲƐĞͲĆŽ͕ŶĞƐƐĂŽƌĚĞŵ͕ŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐƌŝtérios:
ŝ͘ϭͿ ŵĂŝŽƌ ƉŽŶƚƵĂĕĆŽ ŽďƟĚĂ ŶĂ ƋƵĞƐƚĆŽ ĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂ Ğŵ >şŶŐƵĂ WŽƌƚƵguesa;
i.2) maior índice de frequência nas aulas do CEL, desde o ingresso no
curso;
i.3) maior rendimento nas avaliações do curso do CEL, desde seu ingresso
ĞŶĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚĂŵĠĚŝĂĚĂƐŶŽƚĂƐŽďƟĚĂƐ͖
ũͿƉĞƌƐŝƐƟŶĚŽŽĞŵƉĂƚĞ͕ĂŽŵŝƐƐĆŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĚĞǀĞƌĄĐŽŵƵnicar à Comissão Especial que efetuará, via telefone, uma entrevista com os candidatos
em questão;
ŬͿ Ă ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ ĚŽƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ ĨĂƌͲƐĞͲĄ ƉĞůĂ ŽƌĚĞŵ ĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ĚĂƐ
ƉŽŶƚƵĂĕƁĞƐŽďƟĚĂƐ͕ĚĞǀĞŶĚŽĂŽŵŝƐƐĆŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ŶŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕ĚĂƌĞůĂĕĆŽĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĂƉƌŽǀĂĚŽƐ͕ƉŽƌŽƌĚĞŵĚĞ
ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĚŽƐ ƉŽƌƉĂşƐ ĚĞ ĚĞƐƟŶŽ ĞĨĂǌĞŶĚŽ ĐŽŶƐƚĂƌŽŶŽŵĞĐŽŵƉůĞƚŽ
ĚŽĂůƵŶŽ͕ŽƐƉŽŶƚŽƐĚĂƉĂƌƚĞŽďũĞƟǀĂ͕ŽƐƉŽŶƚŽƐĚĂƋƵĞƐƚĆŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂĞĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂ
ƉŽŶƚƵĂĕĆŽĮŶĂů͘
6. Na seleção dos candidatos habilitados a serem suplentes, deverá se
ǀĞƌŝĮĐĂƌƋƵĞ͗
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a) cada Diretoria de Ensino deverá selecionar, além do total de alunos
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽŶƷŵĞƌŽĚĞƉƌġŵŝŽƐĂĞůĂĚĞƐƟŶĂĚĂ͕ϭ;ƵŵͿĂůƵŶŽ͕ƉŽƌƉĂşƐĚĞĚĞƐƟŶŽ͕ŚĂďŝůŝƚĂĚŽĂƐĞƌƐƵƉůĞŶƚĞ͖
ďͿŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽŚĂďŝůŝƚĂĚŽăƐƵƉůġŶĐŝĂƐĞƌĄĂƋƵĞůĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂďĂŝǆŽĚŽƷůƟŵŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽƉƌĞŵŝĂĚŽŶĂůŝƐƚĂĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽƉŽƌƉĂşƐĚĞĚĞƐƟŶŽ͖
ĐͿĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽƉƵďůŝĐĂƌĄŶŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ
com a lista dos candidatos selecionados, a relação dos candidatos habilitados à suplênĐŝĂ͕ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĚŽƐƉŽƌƉĂşƐĚĞĚĞƐƟŶŽ͘
s/ʹŽĐŽŶƚĞƷĚŽƉƌŽŐƌĂŵĄƟĐŽ͗
ϭ͘ŵƚĞƌŵŽƐĚĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͕ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐůŝŶŐƵşƐƟĐĂƐ͕
nos idiomas espanhol, francês e inglês, esperasse que os candidatos sejam capazes de:
ĂͿůĞƌĞĞŶƚĞŶĚĞƌƚĞǆƚŽƐƐŝŵƉůĞƐĚĞƵƐŽĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽŶĂƌƌĂƟǀĂƐ͕
descrições, anúncios, folhetos, tabelas com horários e mensagens pessoais, captando
ŝĚĞŝĂƐĐĞŶƚƌĂŝƐĞĚĞƚĂůŚĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ͖
ďͿ ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌ Ğ ƵƐĂƌ Ž ǀŽĐĂďƵůĄƌŝŽ ĚŽƐ ĐĂŵƉŽƐ ůĞǆŝĐĂŝƐ ƌĞůĂƟǀŽƐ Ă ƌĞlações familiares, alimentação e saúde, cidades e países, nacionalidades, esportes,
ĂŵďŝĞŶƚĞĚŽŵĠƐƟĐŽĞĞƐĐŽůĂƌ͕ƚƌĂďĂůŚŽĞƉƌŽĮƐƐƁĞƐ͕ŵŽƌĂĚŝĂƐĞĞĚŝĮĐĂĕƁĞƐ͕ƚĂůĞŶƚŽƐ
Ğ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ ĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐ ƚĞŵƉŽƌĂŝƐ͕ ƋƵĂŶƟĮĐĂĚŽƌĞƐ͕ ĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐ ŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐ͕ ĐŽƌĞƐ͕
roupas e calçados, estabelecimentos comerciais e de serviços;
ĐͿƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌĞƵƐĂƌĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐĞŝƚĞŶƐŐƌĂŵĂƟĐĂŝƐĐŽŵŽĂƌƟŐŽƐ͕ĂĚũĞƟǀŽƐ͕ƉŽƐƐĞƐƐŝǀŽƐ͕ĐŽŶĞĐƟǀŽƐ͕ƉƌŽŶŽŵĞƐ͕ĂĚǀĠƌďŝŽƐĞůŽĐƵĕƁĞƐĂĚǀĞƌďŝĂŝƐ͕ƌĞƉŽƐŝĕƁĞƐ͕
ĨŽƌŵĂƐŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟǀĂƐ͕ĨŽƌŵĂƐĐŽŵƉĂƌĂƟǀĂƐĞƐƵƉĞƌůĂƟǀĂƐ͕ƚĞŵƉŽƐǀĞƌďĂŝƐ͕ǀĞƌďŽƐĂƵxiliares, conjunções, orações subordinadas e coordenadas, conforme usados em situações de comunicação básica;
Ϯ͘^ĞƌĆŽĂǀĂůŝĂĚŽƐŶĂĐŽƌƌĞĕĆŽŶĂƋƵĞƐƚĆŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂ͕ĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞ
fundamentação e conclusão, a clareza da exposição e o domínio da norma culta na
modalidade escrita em Língua Portuguesa.
VII – Da realização das Provas:
ϭ͘ƐƉƌŽǀĂƐĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽƐĞƌĆŽĂƉůŝĐĂĚĂƐŶŽĚŝĂϮϬ͘ϭϬ͘ϮϬϭϯ͕ăƐ
14 horas, na mesma data e horário em todas as regiões, listadas no Anexo III desta
instrução.
2. A prova terá a duração de 3 (três) horas. Ao candidato só será permiƟĚĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂŶĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂĚĂƚĂ͕ůŽĐĂůĞŚŽƌĄƌŝŽƐƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĚĞĮŶŝĚŽƐ͘
ϯ͘KĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĄƌĞƟƌĂƌͲƐĞĚĂƐĂůĂĚĞƉŽŝƐĚĞƚƌĂŶƐĐŽƌƌŝĚŽ
o tempo mínimo de uma hora e trinta minutos da duração da prova, levando consigo
ƐŽŵĞŶƚĞŽĞƐƉĞůŚŽĨŽƌŶĞĐŝĚŽƉĂƌĂĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂĚĂƉƌŽǀĂŽďũĞƟǀĂƌĞĂůŝǌĂĚĂ͘
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas,
com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos, munido de:
ĂͿŽƌŝŐŝŶĂůĚĞƵŵĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽ͗ĂƌƚĞŝƌĂĞͬ
ŽƵĠĚƵůĂĚĞ/ĚĞŶƟĚĂĚĞĞǆƉĞĚŝĚĂƉĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞ^ĞŐƵƌĂŶĕĂWƷďůŝĐĂ͕ƉĞůĂƐ&ŽƌĕĂƐ
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores;
 ďͿ ĠĚƵůĂ ĚĞ /ĚĞŶƟĚĂĚĞ ƉĂƌĂ ƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽƐ͖ ĞƌƟĮĐĂĚŽ ĚĞ ZĞƐĞƌǀŝƐƚĂ͖
Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de
,ĂďŝůŝƚĂĕĆŽ;ĐŽŵĨŽƚŽŐƌĂĮĂ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĂ>ĞŝŶǑϵ͘ϱϬϯͬϵϳͿ͖
ĐͿĐĂŶĞƚĂĚĞƟŶƚĂĂǌƵůŽƵƉƌĞƚĂ͕ůĄƉŝƐƉƌĞƚŽϮĞďŽƌƌĂĐŚĂ͘
ϱ͘ŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽĞƐƉĞĐŝĂů͕ƋƵĞĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞĐŽůĞƚĂĚĞĚĂĚŽƐĞĚĞĂƐƐŝŶĂturas em formulário próprio, será exigida:

435

a) do candidato impossibilitado de apresentar, no dia de realização das
ƉƌŽǀĂƐ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚĞŽƌŝŐŝŶĂů͕ƉŽƌŵŽƟǀŽĚĞƉĞƌĚĂ͕ƌŽƵďŽŽƵĨƵƌƚŽ͕ĚŽĐƵmento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo
30 (trinta) dias;
ďͿĚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽĐƵũŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽŐĞƌĞĚƷǀŝĚĂƐƋƵĂŶƚŽă
ĮƐŝŽŶŽŵŝĂ͕ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂŽƵăĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘
ϲ͘EĆŽƐĞƌĄĂĚŵŝƟĚŽŶĂƐĂůĂŽƵŶŽůŽĐĂůĚĞƉƌŽǀĂƐŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽƋƵĞƐĞ
apresentar após o horário estabelecido para o seu início.
ϳ͘ EĆŽ ŚĂǀĞƌĄ ƐĞŐƵŶĚĂ ĐŚĂŵĂĚĂ͕ ƐĞũĂ ƋƵĂů ĨŽƌ Ž ŵŽƟǀŽ ĂůĞŐĂĚŽ ƉĂƌĂ
ũƵƐƟĮĐĂƌŽĂƚƌĂƐŽŽƵĂĂƵƐġŶĐŝĂĚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ŶĞŵĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽǀĂƐĨŽƌĂĚŽůŽĐĂů͕
sala, data e horário preestabelecidos.
8. O candidato não poderá alegar desconhecimento sobre a realização
ĚĂƐƉƌŽǀĂƐĐŽŵŽũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĚĞƐƵĂĂƵƐġŶĐŝĂ͘
9. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá
ĐŚĂŵĂƌƉĞůĂĐŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽŶŽůŽĐĂůĞŵƋƵĞĞƐƟǀĞƌƉƌĞƐƚĂŶĚŽĂƐƉƌŽǀĂƐ͘
10. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de afastamento do candidato da sala ou local de provas, por qualquer
ŵŽƟǀŽ͘
ϭϭ͘ǀĞƌŝĮĐĂĕĆŽĞĂĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŶƚƌĞŐƵĞƉĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ
Educação, para a realização das provas são de responsabilidade do candidato.
12. O telefone celular, durante a aplicação das provas, deverá permanecer desligado.
ϭϯ͘ƵƌĂŶƚĞĂƐƉƌŽǀĂƐ͕ŶĆŽƐĞƌĄƉĞƌŵŝƟĚĂ͕ƐŽďƉĞŶĂĚĞĞůŝŵŝŶĂĕĆŽĚŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͕ƋƵĂůƋƵĞƌĞƐƉĠĐŝĞĚĞĐŽŶƐƵůƚĂĂĚŝĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͕ůŝǀƌŽƐ͕ŵĂŶƵĂŝƐ͕ŝŵƉƌĞƐƐŽƐ͕ ĂŶŽƚĂĕƁĞƐ ĞͬŽƵ ŽƵƚƌŽ ƟƉŽ ĚĞ ƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ ƵƐŽ ĚĞ ĐĂůĐƵůĂĚŽƌĂ͕ ĂƉĂƌĞůŚŽƐ ƐŽŶŽƌŽƐ͕
/W͕ĂŐĞƌ͕ǁĂůŬŵĂŶ͕ŐƌĂǀĂĚŽƌĞͬŽƵƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽƟƉŽĚĞƌĞĐĞƉƚŽƌĞĞŵŝƐƐŽƌĚĞŵĞŶsagens, bem como, uso de telefone celular, protetor auricular, boné, gorro, chapéu e
óculos de sol.
ϭϰ͘^ĞƌĄĞůŝŵŝŶĂĚŽ͕ĂŝŶĚĂ͕ĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽƋƵĞ͗
ĂͿŶĆŽĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌăƐƉƌŽǀĂƐ͕ƐĞũĂƋƵĂůĨŽƌŽŵŽƟǀŽ͖
b) apresentar-se fora de local, data e/ou do horário previamente estabelecido;
ĐͿĚĞŝǆĂƌĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽĐŽŶĨŽƌŵĞŽƉƌĞǀŝƐto no item 4, “a”, acima.
d) ausentar-se da sala ou do local de provas sem o acompanhamento de
ƵŵĮƐĐĂů͖
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros,
verbalmente ou por escrito;
ĨͿƵƟůŝǌĂƌŵĞŝŽƐŝůşĐŝƚŽƐƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽǀĂƐ͖
ŐͿŶĆŽĚĞǀŽůǀĞƌĂŽĮƐĐĂůƋƵĂůƋƵĞƌŵĂƚĞƌŝĂůĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽǀĂƐ͕ĨŽƌnecido pela Secretaria da Educação;
ŚͿĞƐƟǀĞƌƉŽƌƚĂŶĚŽĂƌŵĂ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞƉŽƐƐƵĂŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽƉŽƌƚĞ͘
15. Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo candidato antes
ĚŽŝŶşĐŝŽĚĂƉƌŽǀĂ͕ĞĂĐŽŵŽĚĂĚŽƐĞŵůŽĐĂůĂƐĞƌŝŶĚŝĐĂĚŽƉĞůŽƐĮƐĐĂŝƐĚĞƐĂůĂĚƵƌĂŶƚĞ
todo período de permanência dos candidatos no local de prova:
a) no caso de qualquer aparelho tocar, o candidato será eliminado do
ĐĞƌƚĂŵĞƐĞŵĚŝƌĞŝƚŽĂƌĞĐƵƌƐŽ͕ƐĞŶĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŶƵůŽƐƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐ͖
b) os aparelhos deverão permanecer desligados até a saída do candidato
do local de realização das provas.
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ϭϲ͘ĚĂƉƌŽǀĂŽďũĞƟǀĂ͗
ĂͿŶĂƉƌŽǀĂŽďũĞƟǀĂŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽĚĞǀĞƌĄŽďƐĞƌǀĂƌ͕ƚŽƚĂůĞĂƚĞŶƚĂŵĞŶƚĞ͕
os itens anteriores, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento;
ďͿŶŽĂƚŽĚĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂŽďũĞƟǀĂ͕ŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽƌĞĐĞďĞƌĄĂĨŽůŚĂĚĞ
respostas e o caderno de questões;
c) a folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ĠŽƷŶŝĐŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽǀĄůŝĚŽƉĂƌĂĂĐŽƌƌĞĕĆŽĞĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞŶƚƌĞŐƵĞ͕ŶŽĮŶĂů
ĚĂƉƌŽǀĂ͕ĂŽĮƐĐĂůĚĞƐĂůĂ͕ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽĐĂĚĞƌŶŽĚĞƋƵĞƐƚƁĞƐ͖
ĚͿ Ğŵ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĂůŐƵŵĂ͕ ŚĂǀĞƌĄ ƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ ĚĂ ĨŽůŚĂ ĚĞ ƌĞƐƉŽƐƚĂƐ ƉŽƌ
erro do candidato;
e) o candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas,
com caneta azul ou preta, bem como assinar no campo apropriado;
f) os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de
respostas serão de inteira responsabilidade do candidato;
g) não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que
uma delas esteja correta;
h) não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato;
i) após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será
ĐŽŶĐĞĚŝĚŽƚĞŵƉŽĂĚŝĐŝŽŶĂůƉĂƌĂŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽĐŽŶƟŶƵĂƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽƋƵĞƐƚĆŽŽƵƉƌŽcedendo à transcrição para a folha de respostas;
ũͿ Ž ŐĂďĂƌŝƚŽ ĚĂƐ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ĚĂ ƉƌŽǀĂ ƐĞƌĄ ƉƵďůŝĐĂĚŽ ŶŽ ŝĄƌŝŽ KĮĐŝĂů͕ Ă
ƉĂƌƟƌĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽĚŝĂƷƟůĂƉſƐĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽǀĂƐ͘
ϭϳ͘ĂYƵĞƐƚĆŽŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂ͗
ĂͿĂƋƵĞƐƚĆŽĚŝƐƐĞƌƚĂƟǀĂƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵĐĂĚĞƌŶŽƉƌſƉƌŝŽ͕ĞŽĐŽƌƌĞƌĄ
ŶŽŵĞƐŵŽůŽĐĂů͕ĚĂƚĂ͕ĞƉĞƌşŽĚŽĚĂƉƌŽǀĂŽďũĞƟǀĂ͕ĚĞǀĞŶĚŽŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽŽďƐĞƌǀĂƌ͕ƚŽtal e atentamente, os itens constantes “Da realização das provas” e seus subitens, não
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento;
b) a redação deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferoŐƌĄĮĐĂĚĞƟŶƚĂĂǌƵůŽƵƉƌĞƚĂ͖
ĐͿĂĨŽůŚĂĚĞƚĞǆƚŽĚĞĮŶŝƟǀŽƐĞƌĄŽƷŶŝĐŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽǀĄůŝĚŽƉĂƌĂĂǀĂůŝĂção da redação;
ĚͿĂĨŽůŚĂƉĂƌĂƌĂƐĐƵŶŚŽƐĞƌĄĚĞƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĨĂĐƵůƚĂƟǀŽĞŶĆŽƐĞƌĄ
considerada para a avaliação da redação.
s///ʹĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͗
ϭ͘ ŽƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ ƐĞƌĆŽ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ ƉŽƌ ĚĞƐƟŶŽ͕ Ğŵ ŶşǀĞů ƌĞŐŝŽŶĂů͕ ĚĞ
acordo com a distribuição de prêmios por Diretoria de Ensino, em ordem decrescente
ĚĞƉŽŶƚƵĂĕĆŽŽďƟĚĂ͕ĞŵůŝƐƚĂĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĮŶĂůĂƐĞƌƉƵďůŝĐĂĚĂŶŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂů͖
Ϯ͘ƐĞũĂƋƵĂůĨŽƌŽŵŽƟǀŽĂůĞŐĂĚŽ͕ŶĆŽŚĂǀĞƌĄǀŝƐƚĂĚĞƉƌŽǀĂ͘
IX – Dos Recursos:
1. o recurso de candidato deverá ser protocolado no CEL em que está
matriculado;
2. os integrantes da Comissão da Diretoria de Ensino, usufruirão, em cada
ĞƚĂƉĂĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͕ĚĞƉůĞŶĂĂƵƚŽŶŽŵŝĂĚĞũƵůŐĂŵĞŶƚŽĚĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕
sendo a única instância, cabendo-lhe analisar e deliberar sobre os recursos, em até 48
horas, após a divulgação da lista dos alunos selecionados;
ϯ͘ĂƉŽŶƚƵĂĕĆŽƌĞůĂƟǀĂă;ƐͿƋƵĞƐƚĆŽ;ƁĞƐͿĂŶƵůĂĚĂ;ƐͿƐĞƌĄĂƚƌŝďƵşĚĂĂƚŽĚŽƐŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚĂƉƌŽǀĂŽďũĞƟǀĂ͖
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4. no caso de provimento do recurso interposto, esse poderá, eventualŵĞŶƚĞ͕ĂůƚĞƌĂƌĂŶŽƚĂͬĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŝŶŝĐŝĂůŽďƟĚĂƉĞůŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĂĐůĂƐƐŝĮcação geral;
5. o recurso interposto deverá apresentar embasamento e se apresentaĚŽĨŽƌĂĚŽƉƌĂǌŽĞƐƟƉƵůĂĚŽŶĞƐƚĂŝŶƐƚƌƵĕĆŽĞƐƉĞĐŝĂůŶĆŽƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ͖
6. não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
X – Do suplente:
1. conforme o item V, subitem 6, serão selecionados, em nível de DireƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ϭ;ƵŵͿĂůƵŶŽŚĂďŝůŝƚĂĚŽĂƐƵƉůĞŶƚĞƉĂƌĂĐĂĚĂĚĞƐƟŶŽ͕ĂůĠŵĚŽƚŽƚĂůĚĞ
ĂůƵŶŽƐƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽŶƷŵĞƌŽĚĞƉƌġŵŝŽƐĂĞůĂĚĞƐƟŶĂĚĂ͘
2. os candidatos indicados pela Diretoria de Ensino como habilitados a
ƐƵƉůĞŶƚĞƐ͕ƐĞƌĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐĞŵŶşǀĞůĞƐƚĂĚƵĂů͕ƉĞůĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂů͕ĂƉſƐĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĮŶĂůĚŽƐƉƌĞŵŝĂĚŽƐƉŽƌŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ĞŵŽƌĚĞŵĚĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚĞƉŽŶƚƵĂĕĆŽĞƉŽƌĚĞƐƟŶŽ͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽŽƐŵĞƐŵŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞĚĞƐĞŵƉĂƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽŝƚĞŵs͕
subitem 5 “i”;
ϯ͘ƐĞƌĆŽĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ͕ĞŵŶşǀĞůĞƐƚĂĚƵĂů͕ĐŽŵƉƵďůŝĐĂĕĆŽĞŵŝĄƌŝŽKĮĐŝĂů͕ĐŽŵŽƐƵƉůĞŶƚĞƐϭϬ;ĚĞǌͿĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐƉĂƌĂĂƌŐĞŶƟŶĂ͕ϱ;ĐŝŶĐŽͿĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐƉĂƌĂ
França e 5 (cinco) candidatos para a Inglaterra.
4. na impossibilidade de embarque do aluno selecionado pela Diretoria
de Ensino, e, ocorrendo essa desistência em até 10 (dez) dias antes da data prevista
ƉĂƌĂŽĞŵďĂƌƋƵĞ͕ĂǀĂŐĂƉĂƐƐĂƌĄĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂŽƐƵƉůĞŶƚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƉĂƌĂŽ
ŵĞƐŵŽƉĂşƐĚĞĚĞƐƟŶŽ͖
5. a Comissão Especial irá contatar os alunos suplentes que deverão conĮƌŵĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƉŽƌĞͲŵĂŝůŽƵǀŝĂƚĞůĞĨƀŶŝĐĂăŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůĞŵ͕ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕
24 horas após contato;
6. caso o suplente não responda ao contato no prazo estabelecido, ou
declare a desistência, ele perderá o Prêmio, e a Comissão Especial entrará em contato
ĐŽŵŽƉƌſǆŝŵŽƐƵƉůĞŶƚĞ͕ŶĂŽƌĚĞŵĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͖
ϳ͘ŶĆŽĐĂďĞƌĄƋƵĂůƋƵĞƌƟƉŽĚĞĐŽŶƚĞƐƚĂĕĆŽĂŽƐƵƉůĞŶƚĞƋƵĞŶĆŽĨŽƌĐŽŶƚĂƚĂĚŽƉĞůĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůƉĂƌĂĂƐƐƵŵŝƌǀĂŐĂĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƉĂƌĂŽƉƌġŵŝŽĞŶĆŽ
ƚĞƌĄĚŝƌĞŝƚŽĂƋƵĂůƋƵĞƌƟƉŽĚĞĂƌŐƵŝĕĆŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂŽĮŶĂůĚŽĞǀĞŶƚŽ͖
8. a lista de suplentes somente será válida para os embarques previstos
nesta Instrução.
XI – Da desistência:
1. deverá ser dada ciência ao aluno, no momento de sua inscrição que,
ĞŵĐĂƐŽĚĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůǀŝƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŽŵŽƟǀŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĐŽŵŽŝŶũƵƐƟĮĐĄvel, o aluno ou seu responsável deverá ressarcir o valor do prêmio;
2. a Comissão da Diretoria de Ensino deverá orientar os candidatos ao
ƉƌġŵŝŽĂƉƌĞĞŶĐŚĞƌŽdĞƌŵŽĚĞĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ŽŶĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄ͕ƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽ͕ƐƵĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂ͖
3. o Termo de Desistência será encaminhado à Comissão Especial que
ĂǀĂůŝĂƌĄĞũƵůŐĂƌĄĂũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͖
ϰ͘ĞŵĐĂƐŽĚĞĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌĂŽĞŵďĂƌƋƵĞ͕ŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƉĞƌĚĞƌĄĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞŽĚŝƌĞŝƚŽĂŽƉƌġŵŝŽĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞŚĂǀĞƌƐƵƉůĞŶƚĞĂƉƚŽ
a embarcar em seu lugar, haverá ressarcimento proporcional ao valor do prêmio até
ĞŶƚĆŽ ŐĂƐƚŽ͕ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚŽ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ ŽƵ ĚŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů͕ ĐĂƐŽ Ă ŽŵŝƐƐĆŽ ƐƉĞĐŝĂů
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĂĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂŝŶũƵƐƟĮĐĄǀĞů͘
ϱ͘ŽĂůƵŶŽƋƵĞĚĞƐŝƐƟƌĚŽƉƌġŵŝŽĚƵƌĂŶƚĞƐƵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ͕ƐŽŵĞŶƚĞƌĞtornará ao Brasil mediante a autorização dos responsáveis, devendo haver ressarci-
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ŵĞŶƚŽĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽǀĂůŽƌĚŽƉƌġŵŝŽ͕ƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞŽƵĚŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů͕
ĐĂƐŽĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůĐŽŶƐŝĚĞƌĞĂĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂŝŶũƵƐƟĮĐĄǀĞů͘
ϲ͘ŽƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽĚĞƐŝƐƚĞŶƚĞŶĆŽƉŽĚĞƌĄƉůĞŝƚĞĂƌƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽďĞŶĞİĐŝŽ͕ĞŵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĂŽƉƌġŵŝŽ͘
ϳ͘ŽǀĂůŽƌĚŽƉƌġŵŝŽ͕ƉŽƌĂůƵŶŽĞƉĂşƐĚĞĚĞƐƟŶŽƐĞƌĄĚŝǀƵůŐĂĚŽ͕ŽƉŽƌtunamente;
8. caso a Diretoria de Ensino não consiga distribuir todos os prêmios disponibilizados, a Comissão da Diretoria de Ensino deverá comunicar à Comissão Especial, que fará a redistribuição das vagas às demais Diretorias de Ensino, de acordo com
ŽŶƷŵĞƌŽĚĞĂůƵŶŽƐŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽƐŶŽ;ƐͿƌĞƐƉĞĐƟǀŽ;ƐͿ>;ƐͿ͖
y//ʹĂĞƐĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͗
ϭ͘ƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĚĞƐĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽƋƵĞ͕ĂŽůŽŶŐŽĚŽƉƌŽĐĞƐso de inscrição e seleção, incorrer nas seguintes situações:
a) deixar de apresentar a totalidade da documentação exigida desde a
inscrição até ao embarque;
b) não realizar uma das fases do processo de seleção;
c) apresentar documentação cujas informações sejam inverídicas;
ĚͿƵƟůŝǌĂƌͲƐĞĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŵĞŝŽŝůşĐŝƚŽƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽǀĂƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͖
e) não cumprir os prazos estabelecidos e/ou não atender às solicitações
da Comissão Especial do Programa;
f) ter o visto negado.
XIII – Das obrigações do premiado:
ϭ͘ŽƐĂůƵŶŽƐƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂƌĆŽƐŽŵĞŶƚĞƵŵĂƷŶŝĐĂǀĞǌĚŽWƌġmio, devendo assumir a responsabilidade e tomar ciência de que:
a) viajarão sem acompanhante familiar, afora a assistência daqueles designados pelo Programa;
b) deverão acompanhar o grupo e o Monitor designado, em todas as
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐ͖
c) representarão a Secretaria da Educação em qualquer evento referente
ĂŽWƌŽŐƌĂŵĂĞĞŵƚŽĚĂƐĂƐĨĂƐĞƐĚĞƐƵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ͕ƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽĂĐƵůƚƵƌĂůůŽĐĂů͖
d) cumprirão todos os compromissos de embarque e desembarque estabelecidos;
ĞͿĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌƉŽŶƚƵĂŝƐ͕ĂƐƐşĚƵŽƐĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽƐŶŽĐƵƌƐŽĞŶĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐ͖
f) divulgarão sua experiência através de relato a ser apresentado no CEL,
unidade escolar ou diretoria de ensino, com duração, de no mínimo, 01 (uma) hora, no
ĂŶŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽWƌġŵŝŽ͖
ŐͿƉĂƌƟĐŝƉĂƌĆŽĚĞǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂƉƌŽŵŽǀŝĚĂƉĞůĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂů͕
ĂƉſƐĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽWƌŽŐƌĂŵĂ͖
ŚͿƉĂƌƟĐŝƉĂƌĆŽĚĞĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐƉƌŽŵŽǀŝĚĂƐƉĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͖
i) divulgarão, durante sua experiência no exterior, através de mensagens
postadas em rede social indicada pela Secretaria da Educação, conteúdo restrito a aspectos pedagógicos abordados no curso e à diversidade cultural, desprovidos de conotação preconceituosa ou desrespeitosa.
XIV – Da homologação:
KƌĞƐƵůƚĂĚŽĮŶĂůĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽƐĞƌĄŚŽŵŽůŽŐĂĚŽƉĞůŽ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ
ĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ƉƵďůŝĐĂĚĂŶŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂů͕ĂƉſƐĂĐŽŶĮƌŵĂĕĆŽĚŽƐƉƌĞŵŝĂĚŽƐƉĞůĂƐŝƌĞtorias de Ensino e dos suplentes pela Comissão Especial.
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XV – Disposições Finais:
ϭ͘ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉŽĚĞƌĄĂŶƵůĂƌƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂção do candidato no processo de seleção, a qualquer tempo, caso venha a ser comprovada qualquer irregularidade;
Ϯ͘ŽƉƌĂǌŽĚĞǀĂůŝĚĂĚĞĚĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽĠĚĞĂƉĞŶĂƐĚĞƵŵĞǀĞŶƚŽ
ĚĞWƌĞŵŝĂĕĆŽ͕ĐŽŶƚĂĚŽĂƉĂƌƟƌĚĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƵĂŚŽŵŽůŽŐĂĕĆŽ͖
ϯ͘ĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐƌĞůĂƟǀĂƐăŝŶƐĐƌŝĕĆŽĞăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽăƉƌŽǀĂ
do processo de seleção correrão às expensas do próprio candidato;
4. a Secretaria da Educação se exime das despesas decorrentes de viaŐĞŶƐĞĞƐƚĂĚĂƐĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐƉĂƌĂĐŽŵƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽŶŽWƌŽĐĞƐƐŽ^ĞůĞƟǀŽĞĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐͬŽďũĞƚŽƐĞƐƋƵĞĐŝĚŽƐŽƵĚĂŶŝĮĐĂĚŽƐŶŽůŽĐĂůŽƵƐĂůĂĚĞƉƌŽǀĂƐ͖
5. distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na hipótese
ĚĞƐĞƌĞŵǀĞƌŝĮĐĂĚĂƐĨĂůŚĂƐĚĞŝŵƉƌĞƐƐĆŽ͕ĂŽŵŝƐƐĆŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ĂŶƚĞƐĞ
durante a prova, providenciará/estabelecerá:
ĂͿƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐĂĚĞƌŶŽƐĚĞYƵĞƐƚƁĞƐĚĞĨĞŝƚƵŽƐŽƐ͖
b) leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando um Caderno de QuesƚƁĞƐĐŽŵƉůĞƚŽ͕ĐĂƐŽŶĆŽŚĂũĂŶƷŵĞƌŽƐƵĮĐŝĞŶƚĞĚĞĂĚĞƌŶŽƐƉĂƌĂĂĚĞǀŝĚĂƐƵďƐƟƚƵŝção;
c) prazo para compensação do tempo usado para regularização do caderŶŽ͕ƐĞĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĨŽƌǀĞƌŝĮĐĂĚĂĂƉſƐŽŝŶşĐŝŽĚĂƉƌŽǀĂ͘
6. toda menção a horário nesta instrução e em outros atos dela decorƌĞŶƚĞƚĞƌĄĐŽŵŽƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŽŚŽƌĄƌŝŽŽĮĐŝĂůĚĞƌĂƐşůŝĂ͘
7. as ocorrências não previstas nesta instrução, os casos omissos e os
casos duvidosos serão resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Comissão Especial do
Prêmio da Secretaria da Educação.
8. Os embarques dos premiados estão previstos para dezembro de 2013
e janeiro de 2014, conforme Anexo II, estando sujeito a alteração em razão do processo
de contratação do curso ou necessidade da Administração.
ϵ͘WĂƌĂŽƐĂůƵŶŽƐƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ĂƉſƐŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽ͕ƐĞƌĄƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ
o preenchimento de Ficha Médica e Termo de Autorização de Uso de Imagem, Voz e
Texto, fornecidos pela Comissão Especial.
de Ensino

ŶĞǆŽ/ʹƌŝƚĠƌŝŽƐƵƟůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽƐƉƌġŵŝŽƐƉŽƌŝƌĞƚŽƌŝĂ

WĂƌĂĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂƐǀĂŐĂƐĨŽŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĂůƵŶŽƐƉŽƌ
DE, de acordo com o cadastro de aluno data-base de Abril/2013, que representa maior
ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞŶĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƚƵƌŵĂƐĚŽ>ĐŽŵƌĞůĂĕĆŽĂƌĞŵĂƚƌşĐƵůĂƐĞƚƌĂŶƐĨĞrências:
ĂͿ^WE,K>͗ŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽƋƵĞĂƚĞŶĚĞŵĂƉĂƌƟƌĚĞϭϬϬĂůƵŶŽƐ
em estágios de nível II;
ďͿ&ZE^͗ŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽƋƵĞĂƚĞŶĚĞŵĂƉĂƌƟƌĚĞϯϬĂůƵŶŽƐĞŵ
estágios de nível II;
ĐͿ/E'>^͗ŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽƋƵĞĂƚĞŶĚĞŵĂƉĂƌƟƌĚĞϭϬϬĂůƵŶŽƐŵĂtriculados e frequentes.
Desta maneira, foi realizada a distribuição das 356 da seguinte forma:
1. ESPANHOL:
Há 11.928 alunos matriculados no Nível II deste idioma, em todo o estado.
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oferecidas:

Ğ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ ĚĞ ĂůƵŶŽƐ ƉŽƌ ŝƌĞƚŽƌŝĂ ĚĞ ŶƐŝŶŽ ƐĞƌĆŽ

a) 75 (setenta e cinco) vagas: 5 (cinco) vagas para cada uma das 15 (quinze) Diretorias de Ensino que atendem entre 200 a 299 alunos: Araçatuba, Araraquara,
ĂƌƌĞƚŽƐ͕ŝƌŝŐƵŝ͕ĞŶƚƌŽ^Ƶů͕'ƵĂƌĂƟŶŐƵĞƚĄ͕:ĂůĞƐ͕:ĂƷ͕>ĞƐƚĞϱ͕DĂƵĄ͕DŽŐŝĚĂƐƌƵǌĞƐ͕
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞWƌƵĚĞŶƚĞ͕^ĂŶƚŽŶĚƌĠ͕^ƵŵĂƌĠĞsŽƚŽƌĂŶƟŵ͖
b) 60 (sessenta) vagas: 10 (dez) vagas para cada uma das 6 (seis) Diretoria
de Ensino que atendem entre 300 e 399 alunos: Carapicuíba, Franca, São José do Rio
Preto, Sorocaba, Sul 3 e Suzano;
c) 17 (dezessete) vagas para a DE Leste 1 que atende mais de 500 alunos
dentro dos critérios do Programa;
d) 26 (vinte e seis) vagas: 13 (treze) vagas para duas Diretorias de Ensino
que atendem entre 400 e 499 alunos: São Bernardo do Campo e São Vicente;
e) 78 (setenta e oito) vagas: 3 (três) vagas para cada uma das 26 Diretorias de Ensino que atendem entre 100 e 190 alunos: Assis, Avaré, Bauru, Caieiras,
Catanduva, Centro, Centro – Oeste, Fernandópolis, Guarulhos Norte, Guarulhos Sul,
Itu, José Bonifácio, Leste 3, Marília, Mogi Mirim, Norte 2, Osasco, Penápolis, Piracicaba,
ZĞŐŝƐƚƌŽ͕^ĆŽĂƌůŽƐ͕^ĆŽ:ŽƐĠĚŽƐĂŵƉŽƐ͕^ƵůϮ͕dĂƋƵĂƌŝƟŶŐĂ͕dĂƵďĂƚĠ͕sŽƚƵƉŽƌĂŶŐĂ͘
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS – ESPANHOL
dŽƚĂůĚĞůƵŶŽƐ

Vagas

DE

dŽƚĂůĚĞsĂŐĂƐ

100 a 190

3

26

78

200 a 299

5

15

75

300 a 399

10

6

60

400 a 499

13

2

26

Acima de 500

17

1

17

dŽƚĂů

Ϯϱϲ

2. FRANCÊS:
Há 666 alunos matriculados no idioma, no Nível II:
a) 24 (vinte e quatro) vagas: 3 (três) vagas para 8 (oito) Diretorias de
Ensino que atendem de 30 (trinta) a 49 (quarenta e nove) alunos: Centro, Centro Sul,
Itapecerica da Serra, Leste 3, Osasco, São José do Rio Preto, Sorocaba e Sul 2;
b) 7 (sete) vagas: 7 (sete) vagas para uma DE que atende de 50 a 69 alunos: Suzano;
c) 9 (nove) vagas: 1 (uma) vaga para uma Diretoria de Ensino que atende
acima de 90 (noventa) alunos: Presidente Prudente.
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DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS – FRANCÊS
dŽƚĂůĚĞůƵŶŽƐ

Vagas

DE

dŽƚĂůĚĞsĂŐĂƐ

30 a 49

3

8

24

50 a 69

7

1

7

Acima de 90

9

1

9

TOTAL

40

ŶĞǆŽ//ʹŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽƐƉƌġŵŝŽƐƉŽƌŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͗
DIRETORIAS DE
ENSINO

ůƵŶŽƐĚĞ
ESPANHOL

ůƵŶŽƐĚĞ
ESPANHOL

ůƵŶŽƐĚĞ
FRANCÊS

ůƵŶŽƐĚĞ
INGLÊS

ARGENTINA
dez/13

ARGENTINA
jan/14

FRANÇA
dez/13

INGLATERRA
dez/13

TOTAL DE
ALUNOS
POR DE

1

D.E. ARACATUBA

5

0

0

1

6

2

D.E. ARARAQUARA

5

0

0

2

7

3

D.E. ASSIS

3

0

0

0

3

4

͘͘sZ

3

0

0

0

3

5

D.E. BARRETOS

5

0

0

0

5

6

D.E. BAURU

3

0

0

0

3

7

D.E. BIRIGUI

5

0

0

1

5

8

D.E. BOTUCATU

0

0

0

1

1

9

D.E. BRAGANÇA
PAULISTA

0

0

0

1

4

10

D.E. CAIEIRAS

3

0

0

1

4

11

D.E. CARAPICUÍBA

10

0

0

2

12

12

D.E. CATANDUVA

3

0

0

0

3

13

D.E. CENTRO

3

0

3

0

6

14

D.E. CENTRO OESTE

3

0

0

0

3

15

D.E. CENTRO SUL

5

0

3

1

9

16

D.E.
FERNANDOPOLIS

3

0

0

1

4

17

D.E. FRANCA

10

0

0

1

11

18

D.E.
GUARATINGUETA

5

0

0

2

7
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DIRETORIAS DE
ENSINO

ůƵŶŽƐĚĞ
ESPANHOL

ůƵŶŽƐĚĞ
ESPANHOL

ůƵŶŽƐĚĞ
FRANCÊS

ůƵŶŽƐĚĞ
INGLÊS

TOTAL DE
ALUNOS
POR DE

19

D.E. GUARULHOS
NORTE

3

0

0

0

3

20

D.E. GUARULHOS
SUL

3

0

0

0

3

21

D.E. ITAPECERICA
SERRA

0

0

3

3

4

22

D.E. ITAPEVA

0

0

0

1

1

23

D.E. ITAPEVI

0

0

0

1

1

24

D.E. ITU

3

0

0

1

4

25

D.E. JALES

5

0

0

1

6

26

D.E. JAU 5

5

0

0

1

6

27

D.E. JOSE
BONIFACIO

3

0

0

1

4

28

D.E. LESTE

10

7

0

1

18

29

D.E. LESTE

0

0

0

1

1

30

D.E. LESTE

3

0

0

2

8

31

D.E. LESTE

0

5

0

2

7

32

D.E. LINS

0

0

0

1

1

33

D.E. MARILIA

3

0

0

1

4

34

D.E. MAUA

0

5

0

0

5

35

D.E. MOGI DAS
CRUZES

0

5

0

0

5

36

D.E. MOGI MIRIM

3

0

0

0

3

37

D.E. NORTE

3

0

0

0

3

38

D.E. OSASCO

0

3

3

1

7

39

D.E. OURINHOS

0

0

0

1

1

40

D.E. PENÁPOLIS

0

3

0

1

4

41

D.E. PIRACICABA

0

3

0

1

4

42

D.E. PRES.
PRUDENTE

0

5

9

1

15

43

D.E. PIRAJU

0

0

0

1

1

44

D.E. REGISTRO

0

3

0

0

3
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DIRETORIAS DE
ENSINO

ůƵŶŽƐĚĞ
ESPANHOL

ůƵŶŽƐĚĞ
ESPANHOL

ůƵŶŽƐĚĞ
FRANCÊS

ůƵŶŽƐĚĞ
INGLÊS

TOTAL DE
ALUNOS
POR DE

45

D.E. SANTO ANDRE

0

5

0

0

5

46

D.E SÃO BERNARDO
DO CAMPO

0

13

0

2

15

47

D.E. SÃO CARLOS

0

3

0

1

4

48

D.E. SÃO JOÃO DA
BOA VISTA

0

0

0

1

1

49

͘͘^K:K^K
RIO PRETO

10

0

3

1

14

50

͘͘^K:K^K^
CAMPOS

0

3

0

2

5

51

D.E. SÃO ROQUE

0

0

0

1

1

52

D.E. SAO VICENTE

0

13

0

5

18

53

D.E. SOROCABA

0

10

3

2

15

54

D.E. SUL 1

0

0

0

1

1

55

D.E. SUL 2

0

3

3

0

6

56

D.E. SUL 3

0

10

0

2

12

57

D.E. SUMARE

0

5

0

1

6

58

D.E. SUZANO

0

10

7

0

17

59

D.E. TAQUARITINGA

0

3

0

1

4

60

D.E. TAUBATE

0

3

0

0

3

61

D.E. VOTORANTIM

0

5

0

6

11

62

D.E.
VOTUPORANGA

0

3

0

0

3

128

128

40

60

ϯϱϲ

TOTAL

ŶĞǆŽ///ͲŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽƋƵĞĂƉůŝĐĂƌĆŽĂƐƉƌŽǀĂƐ͗
a) Espanhol: Araçatuba, Araraquara, Assis, Avaré, Barretos, Bauru, Birigui,
Caieiras, Carapicuíba, Catanduva, Centro, Centro- Oeste, Centro-Sul, Fernandópolis,
&ƌĂŶĐĂ͕'ƵĂƌĂƟŶŐƵĞƚĄ͕'ƵĂƌƵůŚŽƐEŽƌƚĞ͕'ƵĂƌƵůŚŽƐ^Ƶů͕/ƚƵ͕:ĂůĞƐ͕:ĂƷ͕:ŽƐĠŽŶŝĨĄĐŝŽ͕
Leste 1, Leste 3, Leste 5, Marília, Mauá, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Norte 2, Osasco,
Penápolis, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Santo André, São Bernardo do
Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente, Sorocaba,
^ƵůϮ͕^Ƶůϯ͕^ƵŵĂƌĠ͕^ƵǌĂŶŽ͕dĂƋƵĂƌŝƟŶŐĂ͕dĂƵďĂƚĠ͕sŽƚŽƌĂŶƟŵ͕sŽƚƵƉŽƌĂŶŐĂ͘
b) Francês: Centro, Centro Sul, Itapecerica da Serra, Leste 3, Osasco, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Sorocaba, Sul 2, Suzano.
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c) Inglês: Araçatuba, Araraquara, Botucatu, Bragança Paulista, Caieiras, CaƌĂƉŝĐƵşďĂ͕ĞŶƚƌŽ^Ƶů͕&ĞƌŶĂŶĚſƉŽůŝƐ͕&ƌĂŶĐĂ͕'ƵĂƌĂƟŶŐƵĞƚĄ͕/ƚĂƉĞĐĞƌŝĐĂĚĂ^ĞƌƌĂ͕/ƚĂƉĞva, Itapevi, Itu, Jales, Jaú, José Bonifácio, Leste 1, Leste 2, Leste 3, Leste 5, Lins, Marília,
Osasco, Ourinhos, Penápolis, Piracicaba, Piraju, Presidente Prudente, São Bernardo do
Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José do Campos, São
ZŽƋƵĞ͕^ĆŽsŝĐĞŶƚĞ͕^ŽƌŽĐĂďĂ͕^Ƶůϭ͕^Ƶůϯ͕^ƵŵĂƌĠ͕dĂƋƵĂƌŝƟŶŐĂ͕sŽƚŽƌĂŶƟŵ͘
ŶĞǆŽ/sʹƌŽŶŽŐƌĂŵĂ
ϭ͘>͗ĂƚĂ
ŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽWƌŽŐƌĂŵĂ͗ƉĂƌƟƌĚŽĚŝĂϮϱͬϵ
Inscrições, recebimento e conferência de documentos: Até dia 11/10
Encaminhamento dos documentos e Planilhas de Consolidação dos alunos inscritos, para a Diretoria de Ensino: 11/10
2. DE
Formação da Comissão da Diretoria de Ensino: 7/10
Seleção do local de aplicação da avaliação: 7/10
Recebimento e análise da documentação encaminhada pelo CEL: 11/10,
após as 12h
WƌĞǀŝƐĆŽĚĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂůŝƐƚĂĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĂƉƚŽƐĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĂƉƌŽǀĂ͗
16/10
Aplicação e correção da prova: 20/10, às 14h
Análise e deliberação de recursos: 29 e 30/10
ŶǀŝŽ͕ǀŝĂĞͲŵĂŝů͕ĚĂůŝƐƚĂĚĞĮŶŝƟǀĂĚŽƐƉƌĞŵŝĂĚŽƐƉĂƌĂĂ^ϯϭͬϭϬ
Encaminhamento dos Documentos, Provas e Planilhas de Consolidação
de Documentos dos alunos selecionados e habilitados a suplentes, para a SEE 1º/11
WƌĞǀŝƐĆŽĚĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂůŝƐƚĂĚĞĮŶŝƟǀĂĚĞƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽƐĞŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐĂ
ƐƵƉůĞŶƚĞƐ͕ƉŽƌŝĚŝŽŵĂ͗ƉĂƌƟƌĚŽĚŝĂϯϭͬϭϬ
ϯ͘ŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂů^
ZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͕ǀŝĂĞͲŵĂŝů͕ĚĂůŝƐƚĂĚĞĮŶŝƟǀĂƉĂƌĂĂ^ϯϭͬϭϬ
Recebimento dos Documentos, Provas e Planilhas de Consolidação dos
alunos selecionados e habilitados a suplentes, enviados pela Diretoria de Ensino.: 1º/11
WƌĞǀŝƐĆŽĚĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ͕ĞŵŝĄƌŝŽKĮĐŝĂů͕ĚĂůŝƐƚĂĚĞĮŶŝƟǀĂĚĞ^ƵƉůĞŶƚĞƐ͗
6/11
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 14.923/12 à pág. 49 do vol. LXXIV;
Decreto nº 59.504/13 à pág. 90 deste volume.

KDhE/K^Wh>/KDϴ'K^dKϮϬϭϯ
K^ZdZ/KhK͕ăǀŝƐƚĂĚŽƐŽďũĞƟǀŽƐƉƌĞĐŽŶŝǌĂĚŽƐŶŽƵƌƌşĐƵůŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂƋƵĞĮĐĂŝŶƐƟƚƵşĚĂĂs/:ŽƌŶĂĚĂĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂϮϬϭϯĞĚŝǀƵůŐĂŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘
Caberá à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB, juntamente com as Coordenadorias de Orçamento e Finanças - COFI e de Infraestrutura e
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Serviços Escolares- CISE e as Diretorias de Ensino, programar as ações necessárias à
realização desse concurso.
REGULAMENTO DA VI JORNADA DE MATEMÁTICA – 2013
1 – OBJETIVO GERAL
Proporcionar aos alunos das escolas da Rede Pública Estadual de Ensino,
ƵŵĐŽŶƚĞǆƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƉĂƌĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĞŶŽĕƁĞƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŵĂƚĞŵĄƟĐŽƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐƉĂƌĂŽƐĂŶŽƐŝŶŝĐŝĂŝƐĚŽĞŶƐŝŶŽ
fundamental.
2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
WƌŽƉŝĐŝĂƌĂŽƐĂůƵŶŽƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞƐĂĮĂĚŽƌĂƐƋƵĞĞƐƟŵƵůĞŵŽƌĂĐŝŽĐşŶŝŽ
lógico para a resolução de situações-problema que os levem a:
ͲĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌƋƵĞŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚŽƐĐĄůĐƵůŽƐŶƵŵĠƌŝĐŽƐ
são um dos meios para entendimento da realidade;
ͲƵƟůŝǌĂƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞĐĄůĐƵůŽŵĞŶƚĂůĞŶǀŽůǀĞŶĚŽĂƐƋƵĂƚƌŽŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͗
ĂĚŝĕĆŽ͕ƐƵďƚƌĂĕĆŽ͕ŵƵůƟƉůŝĐĂĕĆŽĞĚŝǀŝƐĆŽ͖
ͲŝŶƚĞƌĂŐŝƌĐŽŵƐĞƵƐƉĂƌĞƐ͕ĞŵĂƟǀŝĚĂĚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐŝŶƚĞƌĐůĂƐƐĞĞĞǆƚƌĂĐůĂƐƐĞ͕ĐŽŵƉĂƌƟůŚĂŶĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĂŶĞŝƌĂƐĚĞĐĂůĐƵůĂƌĞĚĞďƵƐĐĂƌƐŽůƵĕƁĞƐƉĂƌĂƐŝƚƵações- problema;
-ampliar o repertório sobre as diferentes maneiras de se resolver situĂĕƁĞƐͲƉƌŽďůĞŵĂ͕ĐŽŵĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐŶƵŵĠƌŝĐĂƐŽƵŶĆŽ͕ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐŽƵŶĆŽ͕ĂŽĐŽƟĚŝĂŶŽ͖
ͲƉĞƌĐĞďĞƌƋƵĞŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŵĂƚĞŵĄƟĐŽĠĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂĞŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚƵĚŽƉĂƌĂŝŶǀĞƐƟŐĂƌƋƵĞƐƚƁĞƐǀŽůƚĂĚĂƐăƐŝŵƉůĞƐĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚĞ͘
3 - PARTICIPANTES
 ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ĚĂ ĞƐĐŽůĂ ĚĂƌͲƐĞͲĄ ƉŽƌ ĂĚĞƐĆŽ ĚĞ ĂůƵŶŽƐ ĚŽ ϱǑ ĂŶŽ ĚŽ
Ensino Fundamental da Rede Estadual de Ensino.
4 - ADESÃO / INSCRIÇÃO
ϰ͘ϭ͘ĞƐĐŽůĂŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂĞŵƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽĐŽŶĐƵƌƐŽĚĞǀĞƌĄĞĨĞƚƵĂƌƐƵĂ
inscrição, no período de 9-8-2013 a 13-8-2013 no Núcleo Pedagógico da Diretoria de
Ensino, observado o ANEXO 1 - “FICHA DE ADESÃO DA ESCOLA” disponível em:
ͰфŚƩƉ͗ͬͬůĞƌĞĞƐĐƌĞǀĞƌ͘ĨĚĞ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ^ǇƐWƵďůŝĐͬ,ŽŵĞ͘ĂƐƉǆͰх
4.2. O Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico – PCNP – dos Anos
/ŶŝĐŝĂŝƐĚŽŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŽWEWĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂs/:ŽƌŶĂĚĂ
ĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ĚĞǀĞƌĆŽĚŝŐŝƚĂƌŽƐĚĂĚŽƐƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐŶĂƚĂďĞůĂĚŽEyKϮʹ͞YhZK
SÍNTESE DA ADESÃO DA DIRETORIA DE ENSINO”, disponível em \< ŚƩƉ͗ͬͬůĞƌĞĞƐĐƌĞǀĞƌ͘
fde.sp.gov.br/SysPublic/,ŽŵĞ͘ĂƐƉǆͰхĞĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌĂƚĠϭϲͲϴͲϮϬϭϯƉĂƌĂŽĞŶĚĞƌĞĕŽ͗
ũŽƌŶĂĚĂĚĞŵĂƚĞŵĂƟĐĂΛĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌ
ϰ͘ϯ͘^ŽŵĞŶƚĞƐĞƌĆŽĂĐĞŝƚĂƐŝŶƐĐƌŝĕƁĞƐƉĂƌĂĂũŽƌŶĂĚĂĚĞŵĂƚĞŵĄƟĐĂŽƌŝŐŝŶĂĚĂƐĚĂĐŽŶƚĂĚĞĞͲŵĂŝůŽĮĐŝĂůĚŽŐĂďŝŶĞƚĞĚŽĚŝƌŝŐĞŶƚĞƌĞŐŝŽŶĂůĚĞĞŶƐŝŶŽ͘
4.4. Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições após as 23h59min
do dia 16-8-2013.
5 – FASES DA JORNADA
5.1. DA ESCOLA: PERÍODO de 9 a 31-8-2013
ϱ͘ϭ͘ϭEĞƐƚĞĂŶŽ͕ĂůĠŵĚĞƵƟůŝǌĂƌŽDĂƚĞƌŝĂů͞>ĞƌĞĞƐĐƌĞǀĞƌ͗:ŽƌŶĂĚĂĚĞ
DĂƚĞŵĄƟĐĂ͕͟ĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĞǀĞƌĆŽŝŐƵĂůŵĞŶƚĞƵƟůŝǌĂƌŽDĂƚĞƌŝĂůĚŽůƵŶŽĞĚŽWƌŽĨĞƐƐŽƌ
ͲϱǑĂŶŽĚŽWƌŽũĞƚŽ͞ĚƵĐĂĕĆŽDĂƚĞŵĄƟĐĂŶŽƐŶŽƐ/ŶŝĐŝĂŝƐͲD/͕͟ĚŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵͰф
ŚƩƉ͗ͬͬůĞƌĞĞƐĐƌĞǀĞƌ͘ĨĚĞ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ^ǇƐWƵďůŝĐͬ,ŽŵĞ͘ĂƐƉǆͰхƉĂƌĂĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐĞŵƐĂůĂĚĞĂƵůĂ͘
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ƐƐĞƉƌŽũĞƚŽƚĞŵĐŽŵŽƵŵĚĞƐĞƵƐŽďũĞƟǀŽƐ͕ŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞŵDĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĐŽŶƚĞŵƉůĂĞŵƐĞƵŵĂƚĞƌŝĂůŶĆŽƐŽŵĞŶƚĞĂƐĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ
de aprendizagem propostas e almejadas para o segmento do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental, como encaminhamentos e orientações que são elementos-chave para
ƉƌŽŵŽĕĆŽĚĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽŵĂƚĞŵĄƟĐĂ͘
ϱ͘ϭ͘ϮĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐĞŵƐĂůĂĚĞĂƵůĂ
e entre classes do mesmo ano;
ϱ͘ϭ͘ϯƋƵĂŶƚŽăƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐͬƉƌŽǀĂƐ͕ǀĞƌŝƚĞŵϲ͖
ϱ͘ϭ͘ϰŶŽĮŶĂůĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐͬƉƌŽǀĂƐ͕ĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌĚĞǀĞƌĄƐĞůĞĐŝŽŶĂƌ
ƵŵĂĞƋƵŝƉĞĐŽŵƉŽƐƚĂƉŽƌĐŝŶĐŽĂůƵŶŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĞĚŽŝƐĂůƵŶŽƐƐƵƉůĞŶƚĞƐ͕ƚŽĚŽƐĚĂŵĞƐma classe, conforme cadastro de alunos GDAE/SEE;
5.1.5 o aluno suplente acompanhará a equipe em todas as fases da JorŶĂĚĂĞƐŽŵĞŶƚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĄĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƐĞŚŽƵǀĞƌŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞĂůŐƵŵƟƚƵůĂƌ͕
ĚĞǀĞŶĚŽĞƐƐĂƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĂƚĠĂ&^^dh>͖
ϱ͘ϭ͘ϲŽŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞĂůƵŶŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞǀĞƌĄƐĞƌĨŽƌŵĂůŝǌĂĚŽăŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ƉŽƌŽİĐŝŽ͕ƉĞůŽŝƌĞƚŽƌĚĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌĞĚĞǀĞƌĄƐĞƌ
anexado ao relatório enviado em todas as fases de realização da Jornada;
ϱ͘ϭ͘ϳ Ă ƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂůŝǌĂĚĂ ƐŽŵĞŶƚĞ ƉŽĚĞƌĄ ŽĐŽƌƌĞƌ
observado o limite de até dois suplentes;
ϱ͘ϭ͘ϴƐĞĂůŐƵŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƟƚƵůĂƌĚĂĞƋƵŝƉĞĨŽƌĂĐŽŵĞƟĚŽƉŽƌĂůŐƵŵ
mal, ou aparentar não estar bem, durante o desenvolvimento de qualquer fase, o mesŵŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƐƵďƐƟƚƵşĚŽ͕ƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟƌŽĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚŽĐŽŶĐƵƌƐŽ͖
5.1.9 a Escola deverá encaminhar devidamente preenchidos à Diretoria
de Ensino, até o dia 2-9-2013, os seguintes documentos:
a) “Ficha de Cadastro de Escolas”, ANEXO 3, disponibilizado pelo site: \<
ŚƩƉ͗ͬͬůĞƌĞĞƐĐƌĞǀĞƌ͘ĨĚĞ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ^ǇƐWƵďůŝĐͬ,ŽŵĞ͘ ĂƐƉǆ Ͱх ĞŶĐĂŵŝŶŚĂŶĚŽͲŽ ĂŽ EƷcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino. Esse anexo deverá ser digitado no próprio
formulário.
b) Relatório contendo:
ď͘ϭ͘ďƌĞǀĞŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐŶĂƵŶŝĚĂde escolar, durante a FASE-ESCOLA, explicitando os critérios adotados no processo de
seleção.
ď͘Ϯ͘ Ž ŵĂƚĞƌŝĂů ĚŽ ďĂŶĐŽ ĚĞ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐͬĞǆĞƌĐşĐŝŽƐͬƉƌŽǀĂƐ͕ ƉƌŽĚƵǌŝĚŽƐ
ƉĞůĂĞƐĐŽůĂƉĂƌĂĂĨĂƐĞĐůĂƐƐŝĮĐĂƚſƌŝĂ͕ĞŵZKDĂƌƋƵŝǀŽtŽƌĚϵϳͲϮϬϬϯ͘
ď͘ϯ͘ĐſƉŝĂĚĞƚŽĚĂƐĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐͬƉƌŽǀĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ŶĂĞƚĂƉĂĚĞĐůĂƐƐŝĮcação, pelos alunos da equipe vencedora.
5.2. DA DIRETORIA DE ENSINO: PERÍODO DE 9 A 28-9-2013
WĂƌƟĐŝƉĂƌĆŽ͕ĚĂ&^Ͳ/ZdKZ/͕ĂƐĞƋƵŝƉĞƐƐĞůĞĐŝŽŶĂĚĂƐŶĂ&^Ͳ^K>͘ƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐͬƉƌŽǀĂƐƐĞƌĆŽĞůĂďŽƌĂĚĂƐƉŽƌƵŵĂŽŵŝƐƐĆŽĨŽƌŵĂĚĂƉŽƌ͗WEWĚŽƐ
ŶŽƐ/ŶŝĐŝĂŝƐĚŽŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕WEWĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂĞƉĞůŽ^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌĚĞŶƐŝŶŽ
responsável pelos anos iniciais do Ensino Fundamental, de acordo com o item 6.
ŽĮŶĂůĚĞƐƐĂĨĂƐĞ͕ŽEƷĐůĞŽWĞĚĂŐſŐŝĐŽĚĞǀĞƌĄĚŝǀƵůŐĂƌŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕
ĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽ Ă ĞƐĐŽůĂ ǀĞŶĐĞĚŽƌĂ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ ĚĞ ŶƐŝŶŽ Ğ ŶŽƟĮĐĂŶĚŽʹĂ ă ŝƌĞƚŽƌŝĂ
responsável pela fase SEMIFINAL de polos de sua região.
5.3. SEMIFINAL DE POLOS – PERÍODO DE 7 a 25-10-2013.
Na FASE SEMIFINAL DE POLOS, as equipes vencedoras de cada Diretoria
ĚĞŶƐŝŶŽƐĞƌĆŽĂŐƌƵƉĂĚĂƐĞŵƉŽůŽƐĂƐƐŝŵĐŽŶƐƟƚƵşĚŽƐ͗
Capital e Grande São Paulo:
Polo 1- DE Centro, DE Centro Oeste, DE Norte 1, DE Norte 2.

447

Polo 2- DE Leste 1, DE Leste 2, DE Leste 3, DE Leste 4, DE Leste 5.
Polo 3- DE Sul 1, DE Sul 2, DE Sul 3.
Polo 4- DE Guarulhos Norte, DE Guarulhos Sul, DE Itaquaquecetuba, DE
Mogi das Cruzes, DE Suzano.
Polo 5- DE Diadema, DE Mauá, DE Santo André, DE Centro Sul.
Polo 6- DE Caieiras, DE Carapicuíba, DE Itapecerica da Serra, DE Taboão
da Serra.
Interior do Estado:
Polo 1- DE Penápolis, DE Assis, DE Mirante do Paranapanema,
DE Ourinhos, DE Presidente Prudente, DE Santo Anastácio, DE Tupã.
Polo 2- DE Araraquara, DE José Bonifácio, DE São José do Rio Preto, DE
dĂƋƵĂƌŝƟŶŐĂ͕WŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂ͕^ĆŽĂƌůŽƐ͘
Polo 3- DE Fernandópolis, DE Jales, DE Franca, DE Sertãozinho, DE São
Joaquim da Barra, DE Ribeirão Preto, DE Votuporanga.
WŽůŽϰͲƉŝĂş͕/ƚĂƌĂƌĠ͕/ƚĂƉĞƟŶŝŶŐĂ͕/ƚƵ͕^ĆŽZŽƋƵĞ͕
ĂŵƉŝŶĂƐ>ĞƐƚĞ͕sŽƚŽƌĂŶƟŵ͘
Polo 5- DE Bragança Paulista, DE Campinas Oeste, DE Sorocaba, DE Sumaré.
Polo 6- DE Miracatu, DE São Vicente, DE Santos, DE Registro.
WŽůŽϳͲ'ƵĂƌĂƟŶŐƵĞƚĄ͕:ĂĐĂƌĞş͕^ĆŽ:ŽƐĠĚŽƐĂŵƉŽƐ͘
Polo 8- DE Americana, DE Limeira, DE Mogi Mirim, DE Piracicaba, DE São
João da Boa Vista.
Polo 9- DE Bauru, DE Botucatu, DE Jau, DE Lins, DE Marília.
As Diretorias de Ensino que compõem cada polo decidirão entre si, o local de realização da FASE SEMIFINAL, podendo, nesse momento, ocorrer revezamento
entre as Diretorias de Ensino envolvidas, comunicando ao grupo de trabalho do Centro
de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais-CEFAI, da CGEB, por meio do e-mail \< jornaĚĂĚĞŵĂƚĞŵĂƟĐĂΛĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͰх͕ŽůŽĐĂůĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂ&^^D/&/E>͕ďĞŵ
ĐŽŵŽĂƌĞůĂĕĆŽĚĂƐŝƌĞƚŽƌŝĂƐƐĞŵŝĮŶĂůŝƐƚĂƐ͘
Para esta fase, uma comissão formada pelos PCNP responsáveis pela realização da Jornada de cada Diretoria de Ensino envolvida no polo, deverá elaborar as
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐͬƉƌŽǀĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞŝƚĞŵϲ͘
5.4. FINAL de POLOS: PERÍODO DE 4 a 14-11-2013
ϱ͘ϰ͘ϭEĞƐƚĂ&^ĐŽŶĐŽƌƌĞƌĆŽĂƐĞƋƵŝƉĞƐĮŶĂůŝƐƚĂƐĚĂ&^
SEMIFINAL DE POLOS, que serão reagrupadas em seis pólos assim consƟƚƵşĚŽƐ͗
Capital e Grande São Paulo:
Polo 1- DE Centro, DE Centro Oeste, DE Norte 1, DE Norte 2, DE Leste 1,
DE Leste 2, DE Leste 3, DE Leste 4, DE Leste 5.
Polo 2- DE Sul 1, DE Sul 2, DE Sul 3, DE Caieiras, DE Carapicuíba, DE Itapecerica da Serra, DE Taboão da Serra.
Polo 3- DE Centro Sul, DE Diadema, DE Guarulhos Norte, DE Guarulhos
Sul, DE Itaquaquecetuba, DE Mogi das Cruzes, DE Suzano, DE Santo André, DE Mauá.
Interior do Estado:
Polo 1- DE Penápolis, DE Assis, DE Mirante do Paranapanema, DE Ourinhos, DE Presidente Prudente, DE Santo Anastácio, DE Tupã, DE Fernandópolis, DE
Jales, DE Franca, DE Sertãozinho, DE São Joaquim da Barra, DE Ribeirão Preto, DE Votuporanga, DE Bauru, DE Botucatu, DE Jau, DE Lins, DE Marília.
Polo 2- DE Araraquara, DE José Bonifácio, DE São José do Rio Preto, DE
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dĂƋƵĂƌŝƟŶŐĂ͕WŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂ͕^ĆŽĂƌůŽƐ͕ƌĂŐĂŶĕĂWĂƵůŝƐƚĂ͕ĂŵƉŝŶĂƐKĞƐte, DE Sorocaba, DE Sumaré, DE Americana, DE Limeira, DE Mogi Mirim, DE Piracicaba,
DE São João da Boa Vista.
WŽůŽϯͲƉŝĂş͕/ƚĂƌĂƌĠ͕/ƚĂƉĞƟŶŝŶŐĂ͕/ƚƵ͕^ĆŽZŽƋƵĞ͕
ĂŵƉŝŶĂƐ>ĞƐƚĞ͕sŽƚŽƌĂŶƟŵ͕DŝƌĂĐĂƚƵ͕^ĆŽsŝĐĞŶƚĞ͕^ĂŶƚŽƐ͕'ƵĂƌĂƟŶguetá, DE Jacareí, DE São José dos Campos, DE Registro.
As Diretorias de Ensino que compõem cada polo decidirão entre si, o
local de realização da FASE FINAL DE POLOS, podendo, nesse momento, ocorrer revezamento entre as Diretorias de Ensino envolvidas, comunicando ao grupo de trabalho
do Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais-CEFAI, da CGEB, por meio do e-mail
ͰфũŽƌŶĂĚĂĚĞŵĂƚĞŵĂƟĐĂΛĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͰх͕ŽůŽĐĂůĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂ&^&/E>
WK>K^͕ďĞŵĐŽŵŽĂƌĞůĂĕĆŽĚĂƐŝƌĞƚŽƌŝĂƐƐĞŵŝĮŶĂůŝƐƚĂƐ͘
Esta fase será implementada por uma comissão de especialistas pertenĐĞŶƚĞƐĂƚƌġƐŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽĚĞĐĂĚĂWK>K&^^D/&/E>͕ƋƵĞEKĞƐƟǀĞƌĞŵĞŶǀŽůǀŝĚĂƐŶĂ&^&/E>WK>K^͘ƐƚĂĐŽŵŝƐƐĆŽĚĞǀĞƌĄĞůĂďŽƌĂƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐͬ
provas conforme item 6.
ƐƐĞŝƐĞƋƵŝƉĞƐŵĂŝƐďĞŵƉŽŶƚƵĂĚĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂƌĆŽĚĂ&^^dh>ĂƐĞ
realizar na cidade de São Paulo.
5.4.2 Sarau da FASE FINAL DE POLOS
ŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞƉƌŽŵŽǀĞƌƵŵĞƐƉĂĕŽĚĞŝŶƚĞƌĐąŵďŝŽĞŶƚƌĞŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚĂs/:ŽƌŶĂĚĂĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ƉƌŽƉşĐŝŽĂŽĐŽŵƉĂƌƟůŚĂŵĞŶƚŽĞăƐŽŵĂĚĞĞǆƉĞriências, ao conhecimento da diversidade cultural de outras regiões do Estado de São
WĂƵůŽ͕ăŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ͕ăƐŽĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĞĂŽĐŽŶǀşǀŝŽƉĂĐşĮĐŽĞĐƌŝĂƟǀŽĞŶƚƌĞŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĂƐĞƋƵŝƉĞƐĮŶĂůŝƐƚĂƐ͕Ăs/ĚŝĕĆŽĚĂ:ŽƌŶĂĚĂĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂĐŽŶƚĂƌĄĐŽŵ
o Sarau da FASE FINAL DE POLOS.
Para promover esse espaço de integração e socialização, antes do moŵĞŶƚŽĮŶĂůĚĂĨĂƐĞĚĞƉŽůŽ͕ĐĂĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞǀĞƌĄŽƌŐĂŶŝǌĂƌƉĞƋƵĞŶĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐ
que poderão permear temas ligados à literatura, como recitar poesias, contar histórias,
ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͕ĂůĠŵĚĞĚĂŶĕĂƐĞĚƌĂŵĂƟǌĂĕƁĞƐ͘
O Sarau e a FASE FINAL DE POLOS deverão ocorrer no mesmo dia. A orŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽƌŽƚĞŝƌŽĚŽ^ĂƌĂƵĞĂŽƌĚĞŵĚĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐĮĐĂƌĆŽĂĐĂƌŐŽĚĂƐŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ĚĞǀĞŶĚŽĐĂĚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽŶĆŽƵůƚƌĂƉĂƐƐĂƌϭϱ;ƋƵŝŶǌĞͿ
minutos de duração.
ϱ͘ϰ͘ϯŶǀŝŽĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĞƋƵŝƉĞƐĮŶĂůŝƐƚĂƐ͗
ƐƐĞŝƐŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽĚĂƐĞƋƵŝƉĞƐĮŶĂůŝƐƚĂƐ͕ĚĞǀĞƌĆŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌ
pelo Correio, até dia 18-11-2013, via SEDEX com AR, envelope para o seguinte endereço:
VI JORNADA DE MATEMÁTICA - Secretaria da Educação de São Paulo –
Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores “Professor Paulo Renato Costa
Souza– EFAP - Rua João Ramalho, nº 1546, Perdizes (Sala 15 – Equipe CEFAI – Centro de
Ensino Fundamental dos Anos Iniciais) - São Paulo, SP-CEP 05008-002.
O envelope deverá conter:
a) As “FICHAS DE CADASTRO DE ESCOLAS” – ANEXO
3 - disponibilizado pelo site: \< ŚƩƉ͗ͬͬůĞƌĞĞƐĐƌĞǀĞƌ͘ĨĚĞ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ SysPuďůŝĐͬ,ŽŵĞ͘ĂƐƉǆͰхƐĞŶĚŽƋƵĞŽĂŶĞǆŽ͕ĐŽŵĂĚĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽĚĂĞƋƵŝƉĞƉĂƌĂĂ&^^TADUAL, deverá ser digitado no próprio formulário.
b) Relatório contendo:
ď͘ϭ͘ďƌĞǀĞŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐŶĂƐĨĂƐĞƐ
anteriores, contendo os critérios adotados no processo de seleção;
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ď͘Ϯ͘ Ž ŵĂƚĞƌŝĂů ĚŽ ďĂŶĐŽ ĚĞ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐͬĞǆĞƌĐşĐŝŽƐͬƉƌŽǀĂƐ͕ ƉƌŽĚƵǌŝĚŽƐ
ƉĞůĂĞƐĐŽůĂƉĂƌĂĂĨĂƐĞĐůĂƐƐŝĮĐĂƚſƌŝĂ͕ĞŵZKDĂƌƋƵŝǀŽtŽƌĚϵϳͲϮϬϬϯ͖
ďϯ͘ĐſƉŝĂĚĞƚŽĚĂƐĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐͬƉƌŽǀĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉĞůŽƐĂůƵŶŽƐĚĂĞƋƵŝƉĞǀĞŶĐĞĚŽƌĂ͕ŶĂĞƚĂƉĂĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͘
5.5. ESTADUAL: DEZEMBRO DE 2013.
ϱ͘ϱ͘ϭĂ&^^dh>ĐŽŶƚĂƌĄĐŽŵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĂƐƐĞŝƐĞƋƵŝƉĞƐĮnalistas da FASE FINAL DE POLOS e ocorrerá na cidade de São Paulo, em data e local a
ƐĞƌĞŵŽĮĐŝĂůŵĞŶƚĞĚŝǀƵůŐĂĚŽƐ͖
ϱ͘ϱ͘ϮĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐͬƉƌŽǀĂƐĂƐĞƌĞŵƉƌŽƉŽƐƚĂƐĂƚĞŶĚĞƌĆŽĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽ
item 6 deste regulamento e serão preparadas e conduzidas, bem como validadas e corrigidas na ocasião da FINAL ESTADUAL, por uma equipe de especialistas indicada pela
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽĂƐĞƌ͕ŽƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐƟƚƵşĚĂ͖
ϱ͘ϱ͘ϯ ŶĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ŚĂǀĞƌĄ ƐĞŝƐ ĚĞƐĂĮŽƐ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ͕ Ă ĐĂĚĂ ĚŽŝƐ ĚĞƐĂĮŽƐ
realizados, ocorrerá um tempo técnico, com duração de dois minutos cada, conforme
esquema a seguir:
ĞƐĂĮŽϭ
ĞƐĂĮŽϮ
Tempo técnico de 2 minutos
ĞƐĂĮŽϯ
Intervalo – 15 minutos
ĞƐĂĮŽϰ
Tempo técnico de 2 minutos
ĞƐĂĮŽϱ
ĞƐĂĮŽϲ
5.5.4 neste período de tempo técnico, o professor orientador de cada
ĞƋƵŝƉĞ ƉŽĚĞƌĄ ƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂƌ ŽƐ ŐƌƵƉŽƐ Ğ ŵŽƟǀĂƌ ŽƐ ĂůƵŶŽƐ͕ ŝŶƐƚƌƵŝŶĚŽͲŽƐ ƋƵĂŶƚŽ ĂŽ
ƚƌĂďĂůŚŽĞŵŐƌƵƉŽĞĂŽƐĚĞƐĂĮŽƐ͖
ϱ͘ϱ͘ϱŶĆŽƐĞƌĄƉĞƌŵŝƟĚŽ͕ŶŽƉĞƌşŽĚŽĚŽŝŶƚĞƌǀĂůŽ͕ĐŽŶƚĂƚŽĞŶƚƌĞĂůƵŶŽƐ
e professores orientadores.
5.5.6 Sarau da FASE FINAL ESTADUAL
ŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞƉƌŽŵŽǀĞƌƵŵĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞŝŶƚĞƌĐąŵďŝŽ͕ĞŵƋƵĞƐĞ
ƉŽƐƐĂĐŽŵƉĂƌƟůŚĂƌĞƐŽŵĂƌĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͕ĐŽŶŚĞĐĞƌĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĐƵůƚƵƌĂůĚĞŽƵƚƌĂƐ
regiões do Estado de São Paulo, oferecer uma situação de integração e socialização
ĞŶƚƌĞĂƐĞƋƵŝƉĞƐĮŶĂůŝƐƚĂƐĞǀĂůŽƌŝǌĂƌŽĐŽŶǀşǀŝŽƉĂĐşĮĐŽĞĐƌŝĂƟǀŽĚŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͕Ăs/ĚŝĕĆŽĚĂ:ŽƌŶĂĚĂĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂĐŽŶƚĂƌĄŶŽǀĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽ^ĂƌĂƵŶĂ
FINAL ESTADUAL.
K ^ĂƌĂƵ ĚĂ :ŽƌŶĂĚĂ ĚĞ DĂƚĞŵĄƟĐĂ ĐŽŶƐƟƚƵŝͲƐĞ ŵĂŝƐ Ƶŵ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽ Ğ ƐŽĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĞƋƵŝƉĞƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ ĐŽŝŶĐŝĚŝŶĚŽ ĐŽŵ Ă ĐŚĞŐĂĚĂ ĚŽƐ
ĂůƵŶŽƐăĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽŶĂǀĠƐƉĞƌĂĚĂĂƟǀŝĚĂĚĞͬƉƌŽǀĂĨĂƐĞĮŶĂů͕ĂŐĞŶĚĂĚĂƉĂƌĂĂ
ƉƌŝŵĞŝƌĂƐĞŵĂŶĂĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯ͕ƋƵĞĮĐĂƌĆŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽƐĞŵƵŵŚŽƚĞů͖
EŽĚŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌăĂƟǀŝĚĂĚĞͬƉƌŽǀĂĚĂĨĂƐĞĮŶĂů͕ĂƐĞƋƵŝƉĞƐƚĞƌĆŽƚĞŵƉŽ
ƉĂƌĂƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌŽƐĚĞŵĂŝƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚĂƐŽƵƚƌĂƐĞƋƵŝƉĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ͘
Para assegurar essa integração, o sarau contará com apresentações de cada equipe
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞ͕ ĐƵũĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ĮĐĂƌĄ Ă ĐĂƌŐŽ ĚĂƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ ŝƌĞƚŽƌŝĂƐ ĮŶĂůŝƐƚĂƐ ƋƵĞ
poderão permear as pequenas apresentações com temas ligados à literatura, como:
ƌĞĐŝƚĂƌƉŽĞƐŝĂƐ͕ĐŽŶƚĂƌŚŝƐƚſƌŝĂƐ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͕ĂůĠŵĚĞĚĂŶĕĂƐĞĚƌĂŵĂƟǌĂĕƁĞƐ͘
ŽƌĚĞŵĚĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƐƉĞůĂƐĞƋƵŝƉĞƐĮĐĂƌĄĂĐĂƌŐŽĚŽ
Centro de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais - CEFAI, não podendo cada apresentação ultrapassar a 15 minutos de duração.
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No período de realização do Sarau, a equipe responsável pela Jornada de
DĂƚĞŵĄƟĐĂĚĂƐŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽĮŶĂůŝƐƚĂƐĚĞǀĞƌĄƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌĮĐŚĂĚĞŚŽƐƉĞĚĂŐĞŵ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĂƐƐŝŶĂĚĂƉĞůŽƐƉĂŝƐĞŽƵƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐĚŽƐĂůƵŶŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ŶĂ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚŽŵŽĚĞůŽĚĞĮĐŚĂĂƐĞƌŽƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽ͘
6 - CONSTITUIÇÃO DAS PROVAS
ϲ͘ϭƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐͬƉƌŽǀĂƐĚĞǀĞƌĆŽƚĞƌĐĂƌĄƚĞƌĐŽůĂďŽƌĂƟǀŽ͕ĐŽŵƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĚĂĚĂĂŽƚƌĂďĂůŚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽĞŵŐƌƵƉŽĞƉĞůŽŐƌƵƉŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽƚĂŝƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐƚĞƌ
prioridade em todas as fases da Jornada.
ϲ͘ϮEĞƐƚĞĂŶŽ͕ĂůĠŵĚĞƵƟůŝǌĂƌŽDĂƚĞƌŝĂů͞>ĞƌĞƐĐƌĞǀĞƌʹ:ŽƌŶĂĚĂĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂ͕͟ĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĞǀĞƌĆŽƚĂŵďĠŵƵƟůŝǌĂƌŽDĂƚĞƌŝĂůĚŽůƵŶŽĞĚŽWƌŽĨĞƐƐŽƌĚŽϱǑ
ĂŶŽĚŽWƌŽũĞƚŽD/ƉĂƌĂĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐͬƉƌŽǀĂƐ͘ƐƐĞWƌŽũĞƚŽƚĞŵĐŽŵŽƵŵ
ĚĞƐĞƵƐŽďũĞƟǀŽƐŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞŵDĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ĐŽŶƚĞŵƉůĂĞŵ
ƐĞƵŵĂƚĞƌŝĂůŶĆŽƐŽŵĞŶƚĞĂƐĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵƉƌŽƉŽƐƚĂƐĞĂůŵĞũĂĚĂƐƉĂƌĂŽ
segmento do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, com encaminhamentos e orientações
ƋƵĞƐĆŽĞůĞŵĞŶƚŽƐͲĐŚĂǀĞƉĂƌĂƉƌŽŵŽĕĆŽĚĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽŵĂƚĞŵĄƟĐĂ͘
ϲ͘ϯ Ɛ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐͬƉƌŽǀĂƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ĞůĂďŽƌĂĚĂƐ ƵƟůŝǌĂŶĚŽ ĐŽŵŽ ďĂƐĞ
ŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ ĚĞƐĐƌŝƚŽƐ ĂĐŝŵĂ͕ Ž ďĂŶĐŽ ĚĞ ĚĂĚŽƐ ĚĞ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐͬƉƌŽǀĂƐ ĚĂƐ ŝƌĞƚŽƌŝĂƐ
ĚĞŶƐŝŶŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽƉŽůŽ͕ŽƵĂŝŶĚĂ͕ĞůĂďŽƌĂŶĚŽŽƵƚƌĂƐ͕ĂĐƌŝƚĠƌŝŽĚĂĐŽŵŝƐƐĆŽ͘
ϲ͘ϰWĂƌĂĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐͬƉƌŽǀĂƐ͕ĂƐĐŽŵŝƐƐƁĞƐĚĞǀĞƌĆŽ͗
6.4.1 contemplar os quatro blocos de conteúdos: Números e Operações,
Espaço e Forma, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação.
ϲ͘ϰ͘Ϯ ĐŽŶƚĞƌ ƐĞŝƐ ŝƚĞŶƐ Ͳ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ŽďũĞƟǀĂƐ ŽƵ ĂďĞƌƚĂƐ Ͳ ŶĂƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ͗ƵŵĂĂƟǀŝĚĂĚĞĚĞĐĄůĐƵůŽĞǆĂƚŽ͕ƵŵĂĂƟǀŝĚĂĚĞĚĞĞƐƟŵĂƟǀĂ͕ƵŵĂĂƟǀŝdade de lógica e três situações-problema que poderão ou não conter mais de um item
(exemplo, a e b ou a, b e c).
ϲ͘ϱ͘KŐƌĂƵĚĞĚŝĮĐƵůĚĂĚĞĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƚŽĚĂƐĂƐĨĂƐĞƐĚĞǀĞƌĄƌĞƐƉĞŝƚĂƌĂƐŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐĐŽŶƟĚĂƐŶĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽŝŵƉƌĞƐƐĂEWͬ^ʹϮϬϭϬͲ:ŽƌŶĂĚĂĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂ͗KƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐĞǀĞƌƐĆŽĚŝŐŝƚĂůĚŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵͰфŚƩƉ͗ͬͬůĞƌĞĞƐĐƌĞǀĞƌ͘ĨĚĞ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ
SysPublic/Home.aspx .
7 - PREMIAÇÃO
SERÃO PREMIADOS:
7. 1- ALUNOS
ϳ͘ϭ͘ϭĐĂĚĂƵŵĚŽƐĐŝŶĐŽĂůƵŶŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĂĞƋƵŝƉĞǀĞŶĐĞĚŽƌĂĞĐĂĚĂƵŵ
dos dois alunos suplentes da equipe vencedora receberão um tablet e um acervo de livros;
ϳ͘ϭ͘ϮĐĂĚĂƵŵĚŽƐĐŝŶĐŽĂůƵŶŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĂƐĚĞŵĂŝƐĞƋƵŝƉĞƐĮŶĂůŝƐƚĂƐĞ
ĐĂĚĂƵŵĚŽƐĚŽŝƐĂůƵŶŽƐƐƵƉůĞŶƚĞƐĚĂƐĚĞŵĂŝƐĞƋƵŝƉĞƐĮŶĂůŝƐƚĂƐƌĞĐĞďĞƌĆŽƵŵĂŵĄƋƵŝŶĂĨŽƚŽŐƌĄĮĐĂĚŝŐŝƚĂůĞƵŵĂĐĞƌǀŽĚĞůŝǀƌŽƐ͘
7. 2- PROFESSORES
7.2.1 o Professor Orientador, ou seja, o professor responsável pela equipe vencedora da FASE FINAL ESTADUAL receberá um tablet e um acervo de livros;
7.2.2 o Professor Orientador, ou seja, o professor responsável pelas deŵĂŝƐ ĞƋƵŝƉĞƐ ĮŶĂůŝƐƚĂƐ ĚĂ &^ &/E> ^dh> ƌĞĐĞďĞƌĄ ƵŵĂ ŵĄƋƵŝŶĂ ĨŽƚŽŐƌĄĮĐĂ
digital e um acervo de livros;
7.2.3 o Professor Coordenador da escola da equipe vencedora da FASE
&/E>^dh>ƌĞĐĞďĞƌĄƵŵĂŵĄƋƵŝŶĂĨŽƚŽŐƌĄĮĐĂĚŝŐŝƚĂůĞƵŵĂĐĞƌǀŽĚĞůŝǀƌŽƐ͖
ϳ͘Ϯ͘ϰŽWƌŽĨĞƐƐŽƌŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĚĞĞƐĐŽůĂĚĂƐĚĞŵĂŝƐĞƋƵŝƉĞƐĮŶĂůŝƐƚĂƐĚĂ
FASE FINAL ESTADUAL receberá um HD-Externo de 500GB e um acervo de livros;
7.2.5 o PCNP do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais e o PCNP de MatemáƟĐĂĚĂĞƋƵŝƉĞǀĞŶĐĞĚŽƌĂƌĞĐĞďĞƌĆŽƵŵĂŵĄƋƵŝŶĂĨŽƚŽŐƌĄĮĐĂĚŝŐŝƚĂůĞƵŵĂĐĞƌǀŽĚĞůŝǀƌŽƐ͖
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7.2.6 o PCNP do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais e o PCNP de MaƚĞŵĄƟĐĂ ĚĂƐ ĚĞŵĂŝƐ ĞƋƵŝƉĞƐ ĮŶĂůŝƐƚĂƐ ĚĂ &^ &/E> ^dh> ƌĞĐĞďĞƌĆŽ Ƶŵ ,-Externo de 500GB e um acervo de livros.
7. 3- ESCOLA
A Escola da equipe vencedora receberá material de recreação para uso
ĐŽůĞƟǀŽĚŽƐĂůƵŶŽƐ͘
8 – DISPOSIÇÕES GERAIS
ϴ͘ϭƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĂƐĞƐĐŽůĂƐĞĚŽƐĂůƵŶŽƐŝŵƉůŝĐĂĂĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂĐŽŵŽ
disposto no presente regulamento;
8.2 ocorrendo, em qualquer fase do concurso, impedimento de um dos
ƟƚƵůĂƌĞƐĚĂĞƋƵŝƉĞ͕ŽƐƵďƐƟƚƵƚŽƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĄƐĞƌŽĂůƵŶŽƐƵƉůĞŶƚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐŽŶƟĚŽŶŽŝƚĞŵϱ͘ϭ͘ϱĚĞƐƚĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͖
8.3 os dois alunos suplentes deverão ser cadastrados juntamente com os
ƟƚƵůĂƌĞƐĚĂĞƋƵŝƉĞŶĂ&^^K>͖
ϴ͘ϰ ŶŽ ĂƚŽ ĚĂ ŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͕ Ă ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ĚƵĐĂĕĆŽ ĮĐĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ Ă ĚŝǀƵůŐĂƌ͕ƐĞŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌƀŶƵƐ͕ĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ŶŽŵĞƐĞŝŵĂŐĞŶƐĚŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚĂs/
:ŽƌŶĂĚĂĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂϮϬϭϯ͖
ϴ͘ϱ ĂƐ ĐŽŵŝƐƐƁĞƐ ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƐ Ğŵ ĐĂĚĂ ĨĂƐĞ ƚĞƌĆŽ ƉůĞŶĂ ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ ĚĞ
julgamento, não cabendo recursos contra suas decisões;
ϴ͘ϲĂƋƵŝƉĞ'ĞƐƚŽƌĂĚĂs/:ŽƌŶĂĚĂĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂϮϬϭϯƚĞƌĄƉůĞŶĂĂƵƚŽnomia para decisão de casos omissos no presente regulamento;
8.7 o material de apoio necessário à realização das diversas fases da
s/:ŽƌŶĂĚĂĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂϮϬϭϯ͕ƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂĚŝƐƉŽŶşǀĞů͕ĞŵǀĞƌƐĆŽĚŝŐŝƚĂůEWͬ^
ͲϮϬϭϬͲ͞>ĞƌĞƐĐƌĞǀĞƌ͗:ŽƌŶĂĚĂĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂ͟ŶŽƐŝƚĞ
\< ŚƩƉ͗ͬͬůĞƌĞĞƐĐƌĞǀĞƌ͘ĨĚĞ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ^ǇƐWƵďůŝĐͬ,ŽŵĞ͘ĂƐƉǆ;
8.8 os esclarecimentos sobre este Regulamento poderão ser solicitados
^KDEdƉĞůŽĞͲŵĂŝů͗ũŽƌŶĂĚĂĚĞŵĂƚĞŵĂƟĐĂΛĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌ͖
ϴ͘ϵŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐĞƌĆŽƉƵďůŝĐĂĚŽƐŶŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽĞŶŽWŽƌƚĂů
do site da Secretaria da Educação: ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĚƵĐĂĐĂŽ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌ .
9. CRONOGRAMA: IV JORNADA DE MATEMÁTICA – 2013
FASE
ADESÃO-INSCRIÇÃO
/ŶƐĐƌŝĕĆŽĚĂ
ŝƌĞƚŽƌŝĂ
ESCOLA

PERÍODO
9/8/2013 a 13/3/2013

OBSERVAÇÕES
Orientações disponíveis em
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƌŵĂƌŝŽĐŽǀĂƐ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬŐƌƉͺů͘

Até 16/8/2013

php?t=044
Digitação de acordo com o item 4.2 deste
regulamento

De 9/8/2013

DIRETORIAS DE ENSINO
SEMIFINAL/POLOS

De 9/9/2013 a 28/9/2013
De 7/10/2013 a 25/10/2013

FINAL/POLOS

De 4/11/2013 a 14/11/2013

6 - ESTADUAL
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1ª semana de Dezembro de
2013

Envio até 02 de setembro de 2013 à Diretoria de Ensino,
a composição da equipe selecionada.

Envio até 18 de novembro de 2013 à Equipe do CEFAI, a
ĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂĞƋƵŝƉĞƐĞůĞĐŝŽŶĂĚĂ͘

ANEXO 1
FICHA DE ADESÃO DA ESCOLA
;ŶǀŝĂƌƉĂƌĂĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĂƚĠϭϯͬϬϴͬϮϬϭϯͿ
Eu .................................................................... ..................................................................
.... RG ............................................................
Diretor(a) da EE...................................................................................................................
..................................................................
(CIE............)DE...................................................................................Município e...............
.....................................,..........................
com ............ (..........) classes de 5º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental I, ĐŽŶĮƌŵŽ
a adesão  ŶĂ /s :ŽƌŶĂĚĂ ĚĞ DĂƚĞŵĄƟĐĂ ʹ ϮϬϭϯ ĐŽŵ ͘͘͘͘͘ ;͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϳ ĐůĂƐƐĞ;ƐͿ͕ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ
............ (..............................) alunos .
Data: ...../....../2013
Assinatura do Diretor de Escola.....................................................................

ANEXO 2
QUADRO SÍNTESE DA ADESÃO DE ESCOLAS – 2013
(Deverá ser digitado, mantendo a formatação original e encaminhado para jornadadeŵĂƚĞŵĂƟĐĂΛĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌ até 16/08/2013)
Diretoria de Ensino: .........................................................................................................
Nome do Dirigente: .........................................................................................................
ZĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐŶĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽƉĞůĂ:ŽƌŶĂĚĂĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂ͗
Professor Coordenador do Ensino Fundamental Anos Iniciais Nome:. ..............................................................................................................................
RG............................Tel.(......)......................e-mail ...........................................................
WƌŽĨĞƐƐŽƌŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂ
Nome: ...............................................................................................................................
RG..............................l.(......)......................e-mail.............................................................
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6.

5.

4.

3.

2.

1.

Nº

DIRETORIA
DE ENSINO

MUNICÍPIO

CODIGO
CIE DA
ESCOLA
NOME DA ESCOLA

Nº DE
CLASSES DE
5º ANO

Nº DE
CLASSES
INSCRITAS NA
JORNADA
Nº DE ALUNOS
ENVOLVIDOS

IV JORNADA DE MATEMATICA
FICHA DE CADASTRO DE ESCOLAS– 2013
;ĞǀĞƌĄƐĞƌĚŝŐŝƚĂĚĂŶĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚĂĨŽƌŵĂƚĂĕĆŽŽƌŝŐŝŶĂůͿ
Dados da escola e alunos:
Nome: ...............................................................................................................................
RG(......)......................e-mail ............................................................................................
Nome da Escola: ........................................................................................(CIE..............)
Nome do (a) Diretor (a): ..................................................................................................
RG. ............................................................ CPF. ...............................................................
Nome do Professor Coordenador .................................................................................. .
RG. ............................................................ CPF. ...............................................................
Nome do Professor Responsável pela equipe: .................................................................
RG. ............................................................ CPF. ...............................................................
Pseudônimo da Equipe ...................................................................................................
Aluno Titular 1 - ...............................................................................................................
Aluno Titular 2 - ................................................................................................................
Aluno Titular 3 - .............................................................................................................. .
Aluno Titular 4 - ...............................................................................................................
Aluno Titular 5 - ..............................................................................................................
Aluno Suplente 1 - ............................................................................................................
Aluno Suplente 2 - ...........................................................................................................

ALUNO TITULAR 1

(Deverá ser digitada, mantendo a formatação original.)

Nome: ................................................................................................................................
Nascimento......./...../...........................R.A nº ....................................................................
Endereço:....................................................................................................nº.....................
Complemento.........................................
Bairro:................................................. Cidade:...................................................................
CEP: ..............................
Tel. Residencial: (....)............................... Cel. (....).............................. Tel. Contato: ..........
AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DO RESPONSÁVEL
ƵƚŽƌŝǌŽŵĞƵ;ŵŝŶŚĂͿĮůŚŽ;ĂͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ZͬZ'͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŵƚŽĚĂƐĂƐĨĂƐĞƐĚĂ:ŽƌŶĂĚĂĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂ
Ğ͕ŶŽĐĂƐŽĚĂƋƵŝƉĞsĞŶĐĞĚŽƌĂ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌĞŵŝĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͘
Cidade................................................................................... Data ............/.........../20.......
Nome completo e legível do responsável .........................................................................
Assinatura.................................................................................................

455

ALUNO TITULAR 2

(Deverá ser digitada, mantendo a formatação original.)

Nome: ................................................................................................................................
Nascimento......./...../...........................R.A nº ....................................................................
Endereço:....................................................................................................nº.....................
Complemento.........................................
Bairro:................................................. Cidade:...................................................................
CEP: ..............................
Tel. Residencial: (....)............................... Cel. (....).............................. Tel. Contato: ..........
AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DO RESPONSÁVEL
ƵƚŽƌŝǌŽŵĞƵ;ŵŝŶŚĂͿĮůŚŽ;ĂͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ZͬZ'͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŵƚŽĚĂƐĂƐĨĂƐĞƐĚĂ:ŽƌŶĂĚĂĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂ
Ğ͕ŶŽĐĂƐŽĚĂƋƵŝƉĞsĞŶĐĞĚŽƌĂ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌĞŵŝĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͘
Cidade................................................................................... Data ............/.........../20.......
Nome completo e legível do responsável .........................................................................
Assinatura.................................................................................................

ALUNO TITULAR 3

(Deverá ser digitada, mantendo a formatação original.)

Nome: ................................................................................................................................
Nascimento......./...../...........................R.A nº .....................................................................
Endereço:..........................................................................nº.................
Complemento.........................................
Bairro:..................................................... Cidade:.................................................................
CEP: .............................
Tel. Residencial: (....)................................. Cel. (....)............................... Tel. Contato: .......
...................................
AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DO RESPONSÁVEL
ƵƚŽƌŝǌŽŵĞƵ;ŵŝŶŚĂͿĮůŚŽ;ĂͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ZͬZ'͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŵƚŽĚĂƐĂƐĨĂƐĞƐĚĂ:ŽƌŶĂĚĂĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂĞ͕
ŶŽĐĂƐŽĚĂƋƵŝƉĞsĞŶĐĞĚŽƌĂ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌĞŵŝĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͘
Cidade.................................................................................Data ............/.........../20..........
Nome completo e legível do responsável .........................................................................
....................................
Assinatura...................................................................................
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ALUNO TITULAR 4

(Deverá ser digitada, mantendo a formatação original.)

Nome: ................................................................................................................................
Nascimento......./...../...........................R.A nº ....................................................................
Endereço:....................................................................................................nº.....................
Complemento.........................................
Bairro:................................................. Cidade:...................................................................
CEP: ..............................
Tel. Residencial: (....)............................... Cel. (....).............................. Tel. Contato: ..........
AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DO RESPONSÁVEL
ƵƚŽƌŝǌŽŵĞƵ;ŵŝŶŚĂͿĮůŚŽ;ĂͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ZͬZ'͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŵƚŽĚĂƐĂƐĨĂƐĞƐĚĂ:ŽƌŶĂĚĂĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂ
Ğ͕ŶŽĐĂƐŽĚĂƋƵŝƉĞsĞŶĐĞĚŽƌĂ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌĞŵŝĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͘
Cidade................................................................................... Data ............/.........../20.......
Nome completo e legível do responsável .........................................................................
Assinatura.................................................................................................

ALUNO TITULAR ϱ

(Deverá ser digitada, mantendo a formatação original.)

Nome: ................................................................................................................................
Nascimento......./...../...........................R.A nº ....................................................................
Endereço:....................................................................................................nº.....................
Complemento.........................................
Bairro:................................................. Cidade:...................................................................
CEP: ..............................
Tel. Residencial: (....)............................... Cel. (....).............................. Tel. Contato: ..........
AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DO RESPONSÁVEL
ƵƚŽƌŝǌŽŵĞƵ;ŵŝŶŚĂͿĮůŚŽ;ĂͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ZͬZ'͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŵƚŽĚĂƐĂƐĨĂƐĞƐĚĂ:ŽƌŶĂĚĂĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂ
Ğ͕ŶŽĐĂƐŽĚĂƋƵŝƉĞsĞŶĐĞĚŽƌĂ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌĞŵŝĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͘
Cidade................................................................................... Data ............/.........../20.......
Nome completo e legível do responsável .........................................................................
Assinatura.................................................................................................
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ůƵŶŽ^ƵƉůĞŶƚĞϭ

(Deverá ser digitada, mantendo a formatação original.)

Nome: ................................................................................................................................
Nascimento......./...../...........................R.A nº ....................................................................
Endereço:....................................................................................................nº.....................
Complemento.........................................
Bairro:................................................. Cidade:...................................................................
CEP: ..............................
Tel. Residencial: (....)............................... Cel. (....).............................. Tel. Contato: ..........
AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DO RESPONSÁVEL
ƵƚŽƌŝǌŽŵĞƵ;ŵŝŶŚĂͿĮůŚŽ;ĂͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ZͬZ'͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŵƚŽĚĂƐĂƐĨĂƐĞƐĚĂ:ŽƌŶĂĚĂĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂ
Ğ͕ŶŽĐĂƐŽĚĂƋƵŝƉĞsĞŶĐĞĚŽƌĂ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌĞŵŝĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͘
Cidade................................................................................... Data ............/.........../20.......
Nome completo e legível do responsável .........................................................................
Assinatura.................................................................................................

ůƵŶŽ^ƵƉůĞŶƚĞϮ

(Deverá ser digitada, mantendo a formatação original.)

Nome: ................................................................................................................................
Nascimento......./...../...........................R.A nº ....................................................................
Endereço:....................................................................................................nº.....................
Complemento.........................................
Bairro:................................................. Cidade:...................................................................
CEP: ..............................
Tel. Residencial: (....)............................... Cel. (....).............................. Tel. Contato: ..........
AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DO RESPONSÁVEL
ƵƚŽƌŝǌŽŵĞƵ;ŵŝŶŚĂͿĮůŚŽ;ĂͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ZͬZ'͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŵƚŽĚĂƐĂƐĨĂƐĞƐĚĂ:ŽƌŶĂĚĂĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂ
Ğ͕ŶŽĐĂƐŽĚĂƋƵŝƉĞsĞŶĐĞĚŽƌĂ͕ĞŵƚŽĚĂƐĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌĞŵŝĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͘
Cidade................................................................................... Data ............/.........../20.......
Nome completo e legível do responsável .........................................................................
Assinatura.................................................................................................
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COMUNICADO SE PUBLICADO EM 14 DE DEZEMBRO DE 2013
WƌĞŵŝĂĕĆŽĚŽƐĂůƵŶŽƐĚŽ^Z^W
Aos Coordenadores, Dirigentes Regionais, Supervisores de Ensino
e Diretores de Escola
O Chefe de Gabinete, Respondendo pelo expediente da Secretaria da
ĚƵĐĂĕĆŽ͕ăǀŝƐƚĂĚŽƋƵĞůŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚŽƵĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂů͕ĐŽŶƐƟƚƵşĚĂƉĞůĂZĞƐŽlução SE nº 26, de 29 de abril de 2013, para acompanhamento das ações de premiaĕĆŽĂĂůƵŶŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽ^Z^WͬϮϬϭϭĞĚĂKůŝŵƉşĂĚĂĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂͬϮϬϭϭ͕Ğ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϰǑĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϭϰ͕ĚĞϭϯĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϯ͕
COMUNICA aos dirigentes de órgãos centrais, regionais e locais desta Pasta que a
premiação dos alunos do SARESP/2011 e dos alunos medalhistas de ouro e respecƟǀŽƐ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ ĚĂ KůŝŵƉşĂĚĂ ĚĞ DĂƚĞŵĄƟĐĂͬϮϬϭϭ ĚĂƌͲƐĞͲĄ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ
ĚĂƌĞůĂĕĆŽĚŽƐƉƌĞŵŝĂĚŽƐ͕ŶŽŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕ĂƚĠŽƷůƟŵŽŵġƐĚŽĐŽƌƌĞŶƚĞ
ĂŶŽůĞƟǀŽ͘
ĂďĞƌĄĂŽŝƌĞƚŽƌĚĂƐĐŽůĂ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞϲϬĚŝĂƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌĚĂ
ĚĂƚĂĚĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂůŝƐƚĂĚĞƉƌĞŵŝĂĚŽƐ͕ŶŽƟĮĐĂƌŽƐĂůƵŶŽƐƐƵũĞŝƚŽƐăƉƌĞŵŝĂĕĆŽ͕ĚĞ
sua unidade escolar, mediante procedimento devidamente registrado em documento, para comprovação posterior dessa providência, se for o caso. Os alunos sujeitos
ăƉƌĞŵŝĂĕĆŽ͕ŶĆŽůŽĐĂůŝǌĂĚŽƐ͕ŶĆŽŵĂŝƐƉŽĚĞƌĆŽƌĞĐůĂŵĂƌŽƉƌġŵŝŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚŽƉƌĂǌŽ
ĐŝƚĂĚŽ͕ĞƐĞƌĆŽƐƵďƐƟƚƵşĚŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉĂƌĂĂƉƌĞŵŝĂĕĆŽ͕
constantes da Resolução SE nº 14/2013.
Os demais procedimentos, necessários ao cumprimento do disposto
nas Resoluções SE nº 14 e 26 de 2013, incluindo a entrega dos prêmios, serão informados por Comunicados e Instruções das Coordenadorias de Gestão da Educação
Básica e de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional, ouvida a Comissão Especial.
_____
NOTA:
A Resolução SE nº 14/13 encontra-se à pág. 113 do vol. LXXV;

COMUNICADO SE PUBLICADO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2013
ĕƁĞƐƋƵĞƉƌĞĐĞĚĞŵŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ
Aos Dirigentes Regionais, Supervisores, Diretores de Centros e
Núcleos das DE, Diretores e Equipes Escolares

2014;

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, considerando:
ͲĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƉƌĞƉĂƌĂƌĂƐhŶŝĚĂĚĞƐƐĐŽůĂƌĞƐƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞ

Ͳ Ă ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂĕƁĞƐ ĚĞ ĐĂƌĄƚĞƌ ƉƌĞǀĞŶƟǀŽ͕ ǀŽůƚĂĚĂƐ ƉĂƌĂ
a melhor organização das escolas, em todos os aspectos de seu funcionamento, com
ênfase para o acolhimento dos alunos e suas famílias no primeiro dia de aula;
- a responsabilidade dos órgãos centrais e das Diretorias Regionais de
Ensino no apoio e orientação ao trabalho de organização das escolas, preparando o
ĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͖
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COMUNICA Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores, Diretores
de Núcleos, Diretores e demais integrantes das equipes escolares que, no período de
ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϯĂϮϲͬϬϭͬϮϬϭϰ͕ƋƵĞƉƌĞĐĞĚĞŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĂĚŽƚĂĚĂƐ
as providências abaixo indicadas, com o apoio das Coordenadorias e demais órgãos da
Administração Central.
1. INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES
1.1 Reparos de Urgência/Emergência * providenciar ainda em dezembro
ůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐŽďƌĞĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐİƐŝĐĂƐĚĂƐĞƐĐŽůĂƐ͕ƉĂƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌƌĞƉĂƌŽƐĚĞƉĞƋƵĞno porte que possam ser executados pelas unidades móveis, bem como necessidades
de intervenções de urgência, que impeçam o funcionamento dos prédios escolares no
ŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͖
* organizar um cronograma de atendimento com as unidades móveis anƚĞƐĚŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͖
ΎŶĂƐŽĐŽƌƌġŶĐŝĂƐƋƵĞŝŵƉĞĕĂŵŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ĂĐŝŽŶĂƌŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞŽ'/E&ͬW>ƉĂƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƋƵĞƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐƉĞůĂ
própria DE e quais deverão ser encaminhadas à FDE;
ΎhƟůŝǌĂƌŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĂĂĕĆŽ͞dƌĂƚŽŶĂƐĐŽůĂ͟ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶĂĐŽŶƚĂĚĂ
APM em 10/01/2014, como complemento às ações de atendimento às necessidades
mais imediatas de pequenos reparos;
* para as escolas sem APM, ou com APM bloqueada, ou ainda APM com
pendência na prestação de contas, os recursos do Trato na Escola serão repassados às
ŝƌĞƚŽƌŝĂƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽ͖ƉĂƌĂƚĂŶƚŽ͕ĂĚĞǀĞƌĄǀĞƌŝĮĐĂƌĂƌĞůĂĕĆŽĚĞĞƐcolas nessas situações junto à FDE, e acionar a COFI para imediato envio dos recursos;
* ao longo de dezembro/2013 e janeiro/2014, a DE deverá também monitorar quaisquer intercorrências provenientes das chuvas, buscando rapidamente os
mecanismos de solução: unidade móvel / contratação pela DE / acionamento da FDE;
* caso algum prédio escolar apresente problemas que não possam ser
ƌĞƐŽůǀŝĚŽƐĂŶƚĞƐĚŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽĞƋƵĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŝŵƉĞĚŝƌĆŽŽŝŶşĐŝŽĚĂƐĂƵůĂƐ͕
a DE deverá buscar soluções de remanejamento dos alunos ou outras, junto à CGEB,
ŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽĂ^Z'ƐŽďƌĞĂƐŝƚƵĂĕĆŽĞĂƐƐŽůƵĕƁĞƐŽƵĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĂĚŽƚĂĚĂƐƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟƌŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽƐĂůƵŶŽƐ͖
ΎŝŶƐƚĂůĂƌďŽƌƌĂĐŚĂǀĞĚĂŶƚĞŶĂƐƉŽƌƚĂƐĞƚĞůĂƐĚĞŵĂůŚĂĮŶĂ;ŵŝůŝŵĠƚƌŝĐĂƐͿŶĂƐũĂŶĞůĂƐĚŽĞƐƚŽƋƵĞĞĐŽǌŝŶŚĂ͕ĂĮŵĚĞĞǀŝƚĂƌĂĞŶƚƌĂĚĂĚĞŝŶƐĞƚŽƐĞƌŽĞĚŽƌĞƐ͘
1.2 Organização e Conservação do Espaço Escolar * limpeza escolar realiǌĂĚĂƉŽƌĞŵƉƌĞƐĂƚĞƌĐĞŝƌŝǌĂĚĂʹŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞĮƐĐĂůŝǌĂƌŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐĂƚĞŶƚĂŶĚŽ
para o desempenho e qualidade exigidos no contrato, bem como para os serviços cuja
peculiaridade requer execução no períodos de férias e/ou de recesso escolar (de acorĚŽĐŽŵĐſƉŝĂĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽŵĂŶƟĚĂŶĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌͿ͖
* limpeza escolar efetuada por equipe própria da Secretaria da Educação
;ŐĞŶƚĞƐ ĚĞ ^ĞƌǀŝĕŽƐ ƐĐŽůĂƌĞƐͿ ʹ ƵƟůŝǌĂƌ Ă ŵĞƐŵĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ĚĞ ůŝŵƉĞǌĂ ĂĚŽƚĂĚĂ
pelas empresas, aproveitando este período para efetuar a limpeza geral e demais proĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞƉŽĚĂͬĐŽƌƚĞĚĂŐƌĂŵĂ͕ůĂǀĂŐĞŵĚĞĐĂŝǆĂƐĚ͛ĄŐƵĂĞĚĞƐƌĂƟǌĂĕĆŽ͖
1.3 MOBILIÁRIO ESCOLAR
ΎĐĞƌƟĮĐĂƌͲƐĞĚĞƋƵĞĂĞƐĐŽůĂũĄƌĞĐĞďĞƵŽŵŽďŝůŝĄƌŝŽĚĞĂůƵŶŽ;ĐŽŶũƵŶƚŽ
ĐĂĚĞŝƌĂĞĐĂƌƚĞŝƌĂͿƌĞƋƵĞƌŝĚŽƉĂƌĂŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͖
* conferir e dar baixa de todo o mobiliário recebido no sistema de controle no link ŚƩƉ͗ͬͬŵĂƚƉĞĚĂŐŽŐŝĐŽ͘ĨĚĞ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌ, apontando eventuais divergências na
ƋƵĂŶƟĚĂĚĞƉůĂŶĞũĂĚĂͬƌĞĐĞďŝĚĂƉĂƌĂƋƵĞĂ&ƉƌŽĐĞĚĂĂĞŶƚƌĞŐĂĚŽŵĂƚĞƌŝĂůĐŽŵƉůĞmentar e/ou remanejamento do material excedente;
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ΎĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂƌĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞĚĞĐĂƌƚĞŝƌĂƐĚĂƐƐĂůĂƐĚĞĂƵůĂĂŽŶƷŵĞƌŽ
ĚĞĂůƵŶŽƐŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽƐƉŽƌĐůĂƐƐĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞİƐŝĐĂĚĂƐĂůĂ͕ĞǀŝƚĂŶĚŽ
ƋƵĞĐĂƌƚĞŝƌĂƐĮƋƵĞŵĞŵƉŝůŚĂĚĂƐŽƵŽĐŝŽƐĂƐŶŽĂŵďŝĞŶƚĞ͖
ΎǀĞƌŝĮĐĂƌĂĐŽůŽĐĂĕĆŽĂĚĞƋƵĂĚĂĚŽŵŽďŝůŝĄƌŝŽŶĂƐƐĂůĂƐĚĞĂƵůĂ͕ĞŵĞƐƉĞĐŝĂů ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽƐ ĐŽŶũƵŶƚŽƐ ĚĞ ĐĂƌƚĞŝƌĂƐͬĐĂĚĞŝƌĂƐ͕ ǀŝƐĂŶĚŽ Ž ŵĞůŚŽƌ ŇƵǆŽ ĚŽƐ
alunos e melhor aproveitamento possível do espaço;
ΎŝĚĞŶƟĮĐĂƌĂƐĐĂƌƚĞŝƌĂƐƉĂƐƐşǀĞŝƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͕ƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌƐƵĂĂĐŽmodação em ambiente adequado e acionar a DE para que sejam tomadas as providências necessárias.
2. SERVIÇOS DE APOIO AO ALUNO
Ϯ͘ϭDĞƌĞŶĚĂƐĐŽůĂƌʹĐƵŝĚĂĚŽƐďĄƐŝĐŽƐƐƚĂďĞůĞĐĞƌƵŵŇƵǆŽĚĞĂĐŽŵpanhamento das escolas, por meio da Nutricionista da DE, para atender as necessidades das escolas e facilitar a comunicação e o apoio do DAAA no processo.
ĞŶƚƌĞŐĂĚĞŐġŶĞƌŽƐĂůŝŵĞŶơĐŝŽƐƐĞƌĄŝŶŝĐŝĂĚĂĞŵϬϮͬϬϭͬϮϬϭϰ͕ƉŽƌƚĂŶto, a escola deverá manter uma pessoa responsável para receber, conferir e armazenar
os produtos:
ΎŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůůŽĐĂůƉĞůŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞǀĞƌĄǀĞƌŝĮĐĂƌĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞĚĂ
ĞŵďĂůĂŐĞŵĚĞƚŽĚŽƐŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐĞƐĞĂƐƋƵĂŶƟĚĂĚĞƐĞǀĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶĨĞƌĞŵĐŽŵŽĚĞƐĐƌŝƚŽŶŽďŽůĞƚŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽ͕ĞŵĐĂƐŽƉŽƐŝƟǀŽ͕ĂĚŝƌĞĕĆŽĚĂĞƐĐŽůĂĂƐƐŝŶĂƌĞĐĂƌŝŵďĂƌƚŽĚĂƐ
as vias e, caso haja alguma divergência/inadequação, devolver o produto e anotar a
ocorrência no verso de todas as vias do boleto;
ΎĚĞƚĞĐƚĂĚĂĂůŐƵŵĂĚŝǀĞƌŐġŶĐŝĂͬŝŶĂĚĞƋƵĂĕĆŽƌĞůĂƟǀĂĂŽƉƌŽĚƵƚŽĂƉſƐŽ
ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞŶǀŝĂĚŽŽİĐŝŽƉĂƌĂŽͬEhdƐŽůŝĐŝƚĂŶĚŽĂƚƌŽĐĂ͕ĐŽŵ
os seguintes dados:
ŶŽŵĞĚŽƉƌŽĚƵƚŽ͕ǀĂůŝĚĂĚĞ͕ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ͕ŵĂƌĐĂ͕ůŽƚĞĞƉƌŽďůĞŵĂĞŶĐŽŶtrado;
* organizar o armazenamento/estoque dos produtos, respeitando o méƚŽĚŽWsW^͟;WƌŝŵĞŝƌŽƋƵĞǀĞŶĐĞʹWƌŝŵĞŝƌŽƋƵĞ^ĂŝͿ͕ĂĮŵĚĞĚĞŝǆĂƌƐĞŵƉƌĞŶĂĨƌĞŶƚĞ
aquele com data de vencimento mais próxima;
* destacar a data da validade (dia/mês/ano) nas caixas de papelão, orgaŶŝǌĂŶĚŽŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐƉŽƌŐƌƵƉŽŽƵƟƉŽĞƌĞƐƉĞŝƚĂŶĚŽŽĞŵƉŝůŚĂŵĞŶƚŽŵĄǆŝŵŽ͕ŵĂŶtendo as caixas distantes das paredes e piso;
* realizar o armazenamento adequado de perecíveis (freezer e geladeira), observando que, nesse caso, as embalagens deverão ser acondicionadas fora da
caixa de papelão;
* caso haja prestação terceirizada de serviços de preparo e manipulação
de merenda, atentar às responsabilidades da empresa quanto à limpeza e organização
dos equipamentos e ambientes afetos à merenda, antes do início das aulas;
* preencher o “Quadro de Estoque Online”, por meio do site estoquedse.
edunet.sp.gov.br, (respeitando as datas do cronograma divulgado anualmente), inforŵĂŶĚŽ Ă ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ Ğ ǀĂůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ƉƌŽĚƵƚŽƐ͕ ĂůƵŶŽƐ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͕ ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ ĚĞ
produto servido no dia e cardápio oferecido (escolas do sistema centralizado ao DAAA)
ΎǀĞƌŝĮĐĂƌĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞĞĞƐƚĂĚŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞ
ƵƚĞŶƐşůŝŽƐ͕ƐŽůŝĐŝƚĂŶĚŽŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽŽƵƌĞƉŽƐŝĕĆŽŝŵĞĚŝĂƚĂ͕ĂĮŵĚĞŶĆŽĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌ
o início das aulas;
ΎƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌĂƐĂŶŝƟǌĂĕĆŽ͗ůŝŵƉĞǌĂĚĞĐĂŝǆĂĚ͛ĄŐƵĂ͕ĚĞƐƌĂƟǌĂĕĆŽĞĚĞƐŝŶƐĞƟǌĂĕĆŽ͕ŶĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐƋƵĞŶĆŽĐŽŶƚĂŵĐŽŵƐĞƌǀŝĕŽƐƚĞƌĐĞŝƌŝǌĂĚŽƐĚĞŵĂŶŝƉƵůĂĕĆŽ
da merenda.
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2.2.Transporte Escolar
* registrar os alunos que necessitam de transporte no sistema de CadasƚƌŽĚĞůƵŶŽƐ^͕ŶĂŽƉĕĆŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĞƐĐŽůĂƌ͕ŐĂƌĂŶƟŶĚŽƋƵĞŽƐĚĂĚŽƐ
correspondam às reais demandas da escola;
ΎŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞĮƐĐĂůŝǌĂƌĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽƐĞƌǀŝĕŽƉƌĞƐƚĂĚŽ͕ƐĞũĂƉĞůĂƉƌĞĨĞŝtura, seja por empresa contratada, conforme Resolução 28/2011,
(ŚƩƉ͗ͬͬƐŝĂƵ͘ĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ/ƚĞŵ>ŝƐĞͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬϮϴͺϭϭ. HTM), visando a
ŐĂƌĂŶƟƌĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚŽƐĂůƵŶŽƐ͖
* atentar para os seguintes aspectos: - atraso dos alunos no horário de
entrada das aulas; - chegada muito antecipada em relação à abertura dos portões da
escola;
- demora na chegada dos veículos na saída dos alunos;
- alunos sendo transportados em pé;
- alunos sendo transportados sem cinto de segurança;
- alunos com até 12 anos sendo transportados sem o serviço de monitoria;
ͲŵŽƚŽƌŝƐƚĂƐĞŵŽŶŝƚŽƌĞƐƐĞŵĂĚĞǀŝĚĂŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽ͖
- veículos sem condições de higiene e segurança (pneus carecas, bancos
soltos, sem cinto de segurança, janelas quebradas, entre outras irregularidades).
* Alunos com necessidades especiais das regiões metropolitanas que
não possuem convênio:
- consultar a EMTU sobre a possibilidade de atendimento por meio do
SEC/LIGADO;
ͲĐĂƐŽĂƌĞƐƉŽƐƚĂƐĞũĂŶĞŐĂƟǀĂƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽƉŽƌŵĞŝŽĚĂ
ŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƉƌĠǀŝŽĂƐĞƌŵĂŶƟĚŽĐŽŵ/^ͬĄƌĞĂĚĞ
Transporte Escolar e COFI;
* As Diretorias de Ensino que fazem a aquisição de passe escolar por
ŝŶĞǆŝŐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞǀĞŵŐĂƌĂŶƟƌĂĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐƉĂƐƐĞƐŶŽƉƌŝŵĞŝƌŽĚŝĂĚĞĂƵůĂ͕ŝŵƉƌĞƚĞrivelmente.
No caso de ocorrência de qualquer irregularidade, a direção da escola
deverá informar o Gestor do Transporte na Diretoria de Ensino, por meio do documento Declaração Mensal de Execução do Transporte Escolar (constante do Anexo I que
integra a Resolução SE nº 28/2011).
3. MATRÍCULA E ACOMODAÇÃO DA DEMANDA ESCOLAR
* matricular todos os candidatos inscritos pelo processo da Matrícula
Antecipada, tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino Médio, até 13 de
dezembro de 2013 (U.E./C.I.E./N.R.M. - D.E.);
* organizar as classes, de acordo com a Resolução SE nº 86/08, para que
ƐĞũĂŵŚŽŵŽůŽŐĂĚĂƐƉĞůĂ^;'ͬ'ZDͬWͿĞĐŽŶƐƟƚƵĂŵĂƵůĂƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
de atribuição de classes/aulas, promovido pela CGRH, no período de 16 de dezembro
de 2013 a 10 de janeiro de 2014 (C.I.E./N.R.M. - D.E.);
ΎŝĚĞŶƟĮĐĂƌĂƐĐůĂƐƐĞƐƉĂƌĂŵĞůŚŽƌĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăƐƉĂƌƟĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐĚŽƐ
alunos (Classes de Recuperação, Sala de Recurso, Classes Hospitalares, entre outras),
(C.I.E./N.R.M. - D.E.);
* atender, com a máxima atenção, a população que recorre à secretaria
ĚĂĞƐĐŽůĂĞŵďƵƐĐĂĚĞƵŵĂǀĂŐĂŽƵƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽƌĞůĂƟǀĂĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶto escolar (U.E.);
* inscrever os candidatos ao ingresso, deslocamento, transferência e intenção de transferência na escola pública (U.E./C.I.E./N.R.M. - D.E.);
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ΎĐŽŵƉĂƌƟůŚĂƌĞŵĂƚƌŝĐƵůĂƌĂĚĞŵĂŶĚĂŝŶƐĐƌŝƚĂĚĞĨŽƌŵĂĂŐĂƌĂŶƟƌĂƚĞŶdimento a todos os demandantes por uma vaga na rede pública (C.I.E./N.R.M. - D.E.);
ΎĂƚĞŶƚĂƌ͕ŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂĚĞŵĂŶĚĂ͕ăƐƉĂƌƟĐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ
de matrícula ( necessidades especiais, gêmeos, indígenas, quilombolas, entre outros),
(C.I.E./N.R.M. - D.E.);
ΎƐŽůŝĐŝƚĂƌĚĞƐŵĞŵďƌĂŵĞŶƚŽƐŽƵŵƵůƟƐƐĞƌŝĂĕƁĞƐĚĞĐůĂƐƐĞƐŶĂƐĞƐĐŽůĂƐ͕
devido às movimentações ocorridas após a homologação das classes. Período para solicitação: de 13 a 17 de janeiro de 2014 (C.I.E./N.R.M. - D.E.);
* informar à comunidade os critérios de distribuição dos alunos (matrículas) e as possibilidades e prazos para eventuais movimentações de matrícula (U.E./
C.I.E./N.R.M. - D.E.);
* indicar a necessidade de adequação e ou ampliação de espaços para
acomodação de demanda dentro das possibilidades estruturais existentes na escola
(C.I.E./N.R.M. - D.E.);
ΎŽƌŝĞŶƚĂƌĂƚŽĚĂƐĂƐĞƐĐŽůĂƐƋƵĞĐŽŵƉĂƌƟůŚĂŵƉƌĠĚŝŽŽƵĐĞĚĞŵƐĂůĂƐ
para rede municipal e ou outras pastas do Estado que estabeleçam um clima harmonioƐŽĚĞĐŽŶǀŝǀġŶĐŝĂ͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽŽŵĞůŚŽƌĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽĂůƵŶŽƐĚĂƌĞĚĞƉƷďůŝĐĂ;͘͘Ϳ͘
4. EQUIPAMENTOS DE TI E SUAS FUNCIONALIDADES
4.1 Acessa Escola:
* monitorar as condições do rack, cabeamento, computadores e acesso
à internet;
* no caso de quaisquer intercorrências que impeçam o funcionamento
da sala, acionar a equipe de suporte técnico na FDE, no telefone 0800-7770333;
Ύ ŝŶĨŽƌŵĂƌ ŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ ĂŽ ŝƌĞƚŽƌ dĠĐŶŝĐŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů
pelo Núcleo de Informação Educacional e Tecnologia - NIT, da Diretoria de Ensino para
o devido acompanhamento.
4.2 Patrimoniados:
ΎŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞƌĞŐŝƐƚƌĂƌƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞƵƐŽĚŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂĚŽƐƉĂƌĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽŽƵƚƌŽĐĂ;^ĂůĂƐŵďŝĞŶƚĞƐĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƟĐĂ͕ĐĞƐƐĂ
Escola, secretarias, sala do diretor, entre outros);
Ύ ŝŶĨŽƌŵĂƌ ŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ ĂŽ ŝƌĞƚŽƌ dĠĐŶŝĐŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů
pelo Núcleo de Informação Educacional e Tecnologia - NIT, da Diretoria de Ensino para
providências e acompanhamentos.
4.3 Outsourcing de computadores
* acionar a equipe de suporte técnico na FDE no telefone 0800-7770333
quando necessário;
Ύ ŝŶĨŽƌŵĂƌ ŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ ĂŽ ŝƌĞƚŽƌ dĠĐŶŝĐŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů
pelo Núcleo de Informação Educacional e Tecnologia - NIT, da Diretoria de Ensino para
acompanhamento.
5. ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĄǀĞůŽďƐĞƌǀĂƌĂƚĞŶƚĂŵĞŶƚĞŽƐƚĞǆƚŽƐůĞŐĂŝƐĞŶŽƌŵĂƟǀŽƐ͕ĐŽŵ
destaque para:
Resolução SE nº 75/2013, que dispõe sobre o processo anual de atribuição de classes e aulas aos docentes do Quadro do Magistério;
* Resolução SE nº 10/2012 dispõe sobre o processo de atribuições de
classes, turmas e aulas de Projetos da Pasta aos docentes do Quadro do Magistério e
Comunicado CGEB/CGRH de 18/12/2013;
* Portaria CGRH nº 6, de 20/12/2013 - DOE 20/12/2013, que trata dos
prazos e datas das diversas etapas do processo inicial de atribuição de classes/aulas;
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* atender os prazos determinados no cronograma mensal, para que não
ocorra corte de pagamento de professores;
* conferir, com rigor, a documentação do docente ingressante, principalmente quanto à conferência da habilitação exigida no Edital do concurso, quanto
à necessidade de prorrogação de posse ou de exercício e quanto à publicação de Ato
Decisório
(anterior ao exercício), nos casos declarados de acumulação remunerada
de cargos/funções;
ΎŝŶƚƌŽĚƵǌŝƌŽƵĂƚƵĂůŝǌĂƌŽƐĚĂĚŽƐƉĞƐƐŽĂŝƐĞĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽͬƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽ
do docente ingressante no sistema PAEC, conforme o caso;
* enviar documentação exigida pelo órgão de recursos humanos à Diretoria de Ensino, para a devida inclusão da nomeação do professor no Cadastro da
Educação;
* incluir a Carga Horária do professor;
* agilizar a conferência da documentação do docente a ser contratado,
ƋƵĂŶƚŽĂŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĐŽŵƉƌŽďĂƚſƌŝŽƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽͬƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽĞƋƵĂŶƚŽăĚĞǀŝĚĂ
ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽWƌŽĐĞƐƐŽ^ĞůĞƟǀŽϮϬϭϯĞăƐƵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĂŶƵĂůĚĞĂƚƌŝbuição de classes e aulas;
ΎĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐŝŶĨŽƌŵĂƟǌĂĚŽƐĂƵƚŽŵĄƟĐŽƐƋƵĞŐĞƌĂŵŽƉĂgamento, nas transações PAEC - opção: 7.8 e PAPC - opções: 11.2. e 11.3.1.
6. MATERIAIS DIDÁTICOS DE USO ESCOLAR E SERVIÇOS DE APOIO
Ύ'ĂƌĂŶƟƌĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚŝĄƌŝĂĚĞĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůŽƌĞĐĞďŝŵĞŶto, acompanhamento das entregas e armazenagem de materiais;
* conferir todo material entregue dando baixas diárias no sistema de
ĐŽŶƚƌŽůĞ͕ĂƉŽŶƚĂŶĚŽĂƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐŝŶĐŽƌƌĞĕƁĞƐŽƵĚŝǀĞƌŐġŶĐŝĂƐŶĂƋƵĂŶƟĚĂĚĞƉůĂŶĞũĂda/recebida para que as equipes responsáveis procedam à entrega do material complementar e/ou remanejamento do material excedente. Esse procedimento é único
e serve para o atendimento das demandas do “kit escolar”, “rede de suprimentos”,
͞ŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽͲƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐ͟;Ğǆ͗ĂĚĞƌŶŽĚŽůƵŶŽͿ͕ĞǆĐĞƚŽůŝǀƌŽƐ͖
Ύ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌ Ă ƵƟůŝǌĂĕĆŽ ĂĚĞƋƵĂĚĂ ĚŽ ŵĂƚĞƌŝĂů ĞƐĐŽůĂƌ ĂŽ  ůŽŶŐŽ ĚŽ
ĂŶŽůĞƟǀŽ͘
* atender os prestadores de serviços que realizarão reparos, instalações/
ƌĞƟƌĂĚĂƐ ĚĞ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͕ ĂĚĞƋƵĂĕĆŽ ĚĞ ĂŵďŝĞŶƚĞƐ͕ ĞƚĐ͕ ŐĂƌĂŶƟŶĚŽ ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ Ă
presença de funcionário responsável pelo acompanhamento dessas ações no horário
das 08:00 às 17:00hs.
7. ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AOS ALUNOS E A COMUNIDADE
As escolas deverão, manter, diariamente, funcionários para realizar o
atendimento ao público e à comunidade da escola, zelando pela cordialidade, clareza e
ŽďũĞƟǀŝĚĂĚĞĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐƚƌĂŶƐŵŝƟĚĂƐ͘
ĞǀĞƌĄƐĞƌĂĮǆĂĚŽĞŵůŽĐĂůǀŝƐşǀĞůĂƚŽĚŽƐ͗
ΎƉƌŽŝďŝĚĂĂĐŽďƌĂŶĕĂĚĞǀĂůŽƌĞƐƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĐſƉŝĂƐƌĞƉƌŽŐƌĄĮĐĂƐ;ƉƌŽǀĂƐ͕ĂƉŽƐƟůĂƐ͕ĞƚĐͿŽƵŽƵƚƌŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĞƚĂǆĂƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŶĂƚƵƌĞǌĂ͘
* Nenhum membro da equipe escolar ou da APM poderá exigir qualquer
contribuição dos pais ou responsáveis dos alunos, por ocasião da matrícula ou rematríĐƵůĂ͕ĚĞǀĞŶĚŽƐĞƌĂŵƉůĂŵĞŶƚĞĚŝǀƵůŐĂĚŽŽĐĂƌĄƚĞƌĨĂĐƵůƚĂƟǀŽĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ͘
ΎEĞŶŚƵŵĂůƵŶŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌŝŵƉĞĚŝĚŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞƐĐŽlares pelo fato de não trajar uniforme ou por falta de material escolar.
ΎƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞŵĞŶƚĞƉƌŽŝďŝĚĂĂǀĞŶĚĂĚĞƵŶŝĨŽƌŵĞĞƐĐŽůĂƌŶĂƐĚĞƉĞŶdências da escola.
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ΎƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞŵĞŶƚĞƉƌŽŝďŝĚŽŽƵƐŽĚŽĐĞůƵůĂƌĞŵƐĂůĂĚĞĂƵůĂ;>ĞŝŶǑ
12.730/07, Decreto nº 52.625/08)
8. AÇÕES DO PRIMEIRO DIA DE AULA
KĂŶŽůĞƟǀŽƐĞƌĄŝŶŝĐŝĂĚŽĞŵϮϳͬϬϭͬϮϬϭϰ͘ZĞĐŽŵĞŶĚĂͲƐĞƋƵĞĂƐĞƋƵŝƉĞƐ
escolares planejem ações para:
* Acolher a todos os alunos e suas famílias com alegria, atenção e respeito;
* Acolher os professores e demais funcionários, oferecendo-lhes as informações indispensáveis a sua integração;
* Organizar e sinalizar os ambientes para orientar a circulação dos alunos
novos e demais integrantes da comunidade;
ΎWƌĞƉĂƌĂƌĂƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞĞƐƟŵƵůĞŵĂƐŽĐŝĂďŝůŝǌĂĕĆŽ͕ŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĞĐŽŶǀşǀŝŽ͘ WƌŽŵŽǀĞƌ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĂƌơƐƟĐĂƐ͕ ŝŶĐĞŶƟǀĂƌ Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ Ğ Ă ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽ ĚŽƐ
alunos, criar ambiente agradável que aproxime alunos, professores e demais funcionários da escola.
ΎŽŶǀŝĚĂƌŽƐ'ƌġŵŝŽƐƐƚƵĚĂŶƟƐƉĂƌĂƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĞŵĚŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ
ĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚŽϭǑĚŝĂĚĞĂƵůĂ͕ŝŶĐĞŶƟǀĂŶĚŽƐƵĂĐŽůĂďŽƌĂĕĆŽ͘
* Promover jogos e brincadeiras na hora do lanche, que deverá ser espeĐŝĂůŵĞŶƚĞƉůĂŶĞũĂĚŽĞĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƉĂƌĂŝŶĐĞŶƟǀĂƌƐƵĂĂĐĞŝƚĂĕĆŽƉĞůŽƐĂůƵŶŽƐ͘
ΎĐŽůŚĞƌĞŝŶĨŽƌŵĂƌĂƐĨĂŵşůŝĂƐƐŽďƌĞĂƚŽĚĂƐĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵĂĚĂƐ͕
horários de entrada e saída, normas de convívio escolar e outros aspectos que facilitem
a integração dos alunos

NAS ESCOLAS

Anexo do Comunicado _________/13
CALENDÁRIO DE ENTREGA DE MATERIAIS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM PROGRAMADO PARA ENTREGA
PERÍODO
UNIDADE DE RECEBIMENTO
Kit escolar
Até 24 de janeiro/14
Diretoria de Ensino e/ou Escola
DĂƚĞƌŝĂŝƐŝĚĄƟĐŽWĞĚĂŐſŐŝĐŽƐ;͞>ĞƌĞƐĐƌĞǀĞƌ͟Ϳ
Até 24 de janeiro/14
Diretoria de Ensino e/ou Escola
DĂƚĞƌŝĂŝƐŝĚĄƟĐŽWĞĚĂŐſŐŝĐŽƐ;͞^ĆŽWĂƵůŽ&ĂǌƐĐŽůĂ͟Ϳ
Caderno do Aluno:
Volume 1 - Até 15/02/2014
Volume 2 - Até 30/07/2014
Diretoria de Ensino e/ou Escola
Rede de Suprimentos
Entrega permanente e mediante solicitação da Unidade Escolar.
Escola
Mobiliário escolar
Entrega permanente mediante a programação 2014 e novas solicitações.
Escola
Todas os problemas detectados pelas unidades escolares deverão ser raƉŝĚĂŵĞŶƚĞƌĞƉŽƌƚĂĚŽƐăƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐƐ͕ƉĂƌĂĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĞͬŽƵƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ͘
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NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 12.730/07 à pág. 65 do vol. LXIV;
Decreto nº 52.625/08 à pág. 80 do vol. LXV;
Resolução SE nº 86/08 à pág. 196 do vol. LXVI;
Resolução SE nº 28/11 à pág. 107 do vol. LXXI;
Resolução SE nº 10/12 à pág. 167 do vol. LXXIII;
Resolução SE nº 75/13 à pág. 321 deste volume;
Portaria CGRH nº 6/13 à pág. 478 deste volume.

/E^dZhKKD/^^K^W/>͕/E^d/dh1W>
Z^K>hK^ϳϯ͕ϮϮͲϭϬͲϮϬϭϯ
ƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăƐĞŶƟĚĂĚĞƐƉĂƵůŝƐƚĂƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ƐĞŵĮŶƐůƵĐƌĂƟǀŽƐ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂƐĞŵ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞƐơŵƵůŽăŝĚĂĚĂŶŝĂ&ŝƐĐĂů
A Comissão Especial, criada na Secretaria da Educação (CE/PECF), com
ĂĮŶĂůŝĚĂĚĞĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞƐơŵƵůŽăŝĚĂĚĂŶŝĂ
&ŝƐĐĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŝŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϲϴϱ͕ĚĞϮϴ͘ϴ͘ϮϬϬϳ͕ĞǆƉĞĚĞĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶƐƚƌƵĕĆŽƉĂƌĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăƐĞŶƟĚĂĚĞƐƉĂƵůŝƐƚĂƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ƐĞŵĮŶƐ
ůƵĐƌĂƟǀŽƐ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂƐĞŵƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞƐơŵƵůŽăŝĚĂĚĂŶŝĂ&ŝƐĐĂů͘
I - Para a implementação do Programa observar-se-ão os seguintes procedimentos:
ͲWĞůĂŶƟĚĂĚĞĞŶĞĮĐĞŶƚĞ͗
ĞŶƟĚĂĚĞƉĂƵůŝƐƚĂĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽƐĞŵĮŶƐůƵĐƌĂƟǀŽƐ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂĞŵƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽWƌŽŐƌĂŵĂ͕ĚĞǀĞƌĄƐŽůŝĐŝƚĄͲůŽăŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĚĂƌĞŐŝĆŽŽŶĚĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂ
instalada, apresentando os seguintes documentos:
ĂͿŽİĐŝŽĚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůĚĂĞŶƟĚĂĚĞ͕ĐŽŵW&͕ĚŝƌŝŐŝĚŽĂŽ^ĞĐƌĞtário da Educação solicitando sua inclusão no referido Programa;
b) cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
:ƵƌşĚŝĐĂͲEW:͕ĐŽŶƐƚĂŶĚŽĂĞĚƵĐĂĕĆŽĐŽŵŽĂƟǀŝĚĂĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂů͖
ĐͿĐſƉŝĂĂƚƵĂůŝǌĂĚĂĚĂĞƌƟĮĐĂĕĆŽĚĂƐŶƟĚĂĚĞƐĞŶĞĮĐĞŶƚĞƐĚĞƐƐŝƐtência Social na Área da Educação – CEBAS - Educação/MEC;
ĚͿĐſƉŝĂĚŽĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞZĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĂĚĂƐƚƌĂůĚĞŶƟĚĂĚĞƐʹZ͕
ůŝďĞƌĂĚŽŶŽĂĚĂƐƚƌŽƐƚĂĚƵĂůĚĞŶƟĚĂĚĞƐͲ͖
ĞͿĐſƉŝĂĚŽĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĞƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞŶŽĂĚĂƐƚƌŽ/ŶĨŽƌŵĂƟǀŽ ĚŽƐ
ĠďŝƚŽƐŶĆŽYƵŝƚĂĚŽƐĚĞMƌŐĆŽƐĞŶƟĚĂĚĞƐƐƚĂĚƵĂŝƐͲ/EƐƚĂĚƵĂů͖
ĨͿĮĐŚĂĐĂĚĂƐƚƌĂůŵŽĚĞůŽĂŶĞǆŽ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƉƌĞĞŶĐŚŝĚĂ͖ͲWĞůĂŝƌĞtoria de Ensino:
a) indicar servidor responsável pelo Programa, que deverá:
ϭ͘ƌĞĐĞďĞƌĞĞǆĂŵŝŶĂƌŽƉĞĚŝĚŽĚĂĞŶƟĚĂĚĞ͕ƐŽďƌĞŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐ
ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĐŽŶƟĚĂƐŶĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϳϯͬϮϬϭϯ͖
Ϯ͘ŶŽĂƚŽĚĂĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ƉĞůĂĞŶƟĚĂĚĞ͕ŽƐĞƌǀŝĚŽƌƌĞƐƉŽŶsável deverá comparar os originais com as cópias dos documentos;
3. conferir e informar o número do Código CIE;
ϰ͘ĐŽŶĮƌŵĂƌŶŽůŝŶŬŚƚƉƉ͗ͬͬĐĞďĂƐ͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌ͕ŽƌĞŐŝƐƚƌŽŶŽD͖
ϱ͘ĐŽŶĨĞƌŝƌŽƐĚĂĚŽƐĚĂĮĐŚĂĐĂĚĂƐƚƌĂů͖
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ϲ͘ĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌƉĂƌĂŽEƷĐůĞŽĚĞƉŽŝŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽʹE͕ĂƵƚƵĂƌĞ
ƉƌŽƚŽĐŽůĂƌĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂĞŶƟĚĂĚĞ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŶŽ͞^ŝƐƚĞŵĂEW͕͟ŽĐſĚŝŐŽĚŽ
assunto será 375 (Programa Cidadania Fiscal);
ϳ͘ĞŵŝƟƌƉĂƌĞĐĞƌ͕ŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽ͗
ϳ͘ϭ͘ƐĞĂĞƐĐŽůĂĞƐƚĄĂƟǀĂĞĐĂĚĂƐƚƌĂĚĂŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽƐĚĞƐĐŽlas, do Departamento de Informação e Monitoramento, da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional-SCE/DEINF/CIMA;
ϳ͘Ϯ͘ƐĞĂĞƐĐŽůĂĞƐƚĄĂƟǀĂ͖
7.3. se a escola recebe supervisão da Diretoria de Ensino ou da supervisão municipal;
8. encaminhar o processo ao Dirigente Regional de Ensino;
C - Pelo Dirigente Regional de Ensino: dar o “de acordo” e encaminhar à
Comissão Especial da Secretaria da Educação, na Praça da República nº 53 - sala 210;
D - Pela Comissão Especial:
a) fazer nova conferência dos documentos encaminhados pelas Diretorias de Ensino;
ďͿĞŵŝƟƌƉĂƌĞĐĞƌĐŽŶĐůƵƐŝǀŽƐŽďƌĞĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽŽƵŶĆŽĚĂĞŶƟĚĂĚĞƉĂƌĂ
ser incluída no Programa;
c) encaminhar para o Departamento de Informação e Monitoramento,
da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional-SCE/DEINF/
CIMA, órgão responsável pelo Sistema de Cadastro de Escolas, que migrará a informaĕĆŽĚĂĞŶƟĚĂĚĞďĞŶĞĮĐĞŶƚĞ͕ĂƉƌŽǀĂĚĂ͕ƉĂƌĂŽWƌŽŐƌĂŵĂƐơŵƵůŽăŝĚĂĚĂŶŝĂ&ŝƐĐĂů͕
da Secretaria da Fazenda, mediante arquivo digital.
II - Para a execução dos procedimentos previstos, observarse- á o cronograma que se segue:
a) o servidor responsável na Diretoria de Ensino terá o prazo de 15 dias,
ƷƚĞŝƐ͕ Ă ƉĂƌƟƌ ĚĂ ĚĂƚĂ ĚŽ ƉƌŽƚŽĐŽůŽ͕ ƉĂƌĂ ĂŶĂůŝƐĂƌ͕ ĞŵŝƟƌ ƉĂƌĞĐĞƌ͕ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂŶĚŽͲŽƐ
após o “de acordo” do Dirigente Regional de Ensino, à Comissão Especial;
ďͿĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůƚĞƌĄŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞϲϬ;ƐĞƐƐĞŶƚĂͿĚŝĂƐƉĂƌĂĞŵŝƟƌ
parecer conclusivo e encaminhar para a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional - SCE/DEINF/CIMA;
ĐͿĂŽŵŝƐƐĆŽƐƉĞĐŝĂůĨĂƌĄ͕ĞŵŶŽǀĞŵďƌŽĚĞĐĂĚĂĂŶŽ͕ĂǀĞƌŝĮĐĂĕĆŽĚĂ
ǀĂůŝĚĂĚĞĚĂĞƌƟĮĐĂĕĆŽ^ͬDĚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐďĞŶĞĮĐŝĂĚĂƐ͘
III - Disposições Gerais
ĂͿĂƉſƐĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĂĞŶƟĚĂĚĞŶŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞƐơŵƵůŽăŝĚĂĚĂŶŝĂ
Fiscal do Estado de São Paulo, os processos serão devolvidos pela Comissão Especial às
ƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐŽƌŝŐĞŶƐ͖
ďͿŶŽĐĂƐŽĚĞƉĂƌĂůŝƐĂĕĆŽƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂͬƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐͬĞǆƟŶĕĆŽͬ
ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽŽƵĐĂƐƐĂĕĆŽ͕ĂĞŶƟĚĂĚĞƚĞƌĄƐƵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶŽWƌŽŐƌĂŵĂĐĂŶĐĞůĂĚĂ͖
ĐͿĐĂƐŽĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌƐĞũĂƌĞĂƟǀĂĚĂůĞŐĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞǀĞƌĄƐŽůŝĐŝƚĂƌƐƵĂ
inclusão no Programa novamente;
ĚͿĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐƋƵĞƟǀĞƌĞŵĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵŵĂŝƐĚĞ
um Código CIE, deverão solicitar sua inclusão no Programa individualmente, para cada
unidade escolar, devem o a Diretoria de Ensino protocolar processos separados, para
cada uma;
ĞͿĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐƋƵĞƉŽƐƐƵşƌĞŵƵŵƷŶŝĐŽEW:͕ĞŵďŽƌĂƚĞŶŚĂŵŵĂŝƐĚĞ
ƵŵſĚŝŐŽ/͕ƚĞƌĆŽŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŽďƟĚŽƐŶŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞƐƟŶĂĚŽƐĂŽƷŶŝĐŽEW:ĐĂdastrado;
ĨͿĂĞŶƟĚĂĚĞƉŽĚĞƌĄ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĂƌƟŐŽϰǑĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽŽŶũƵŶƚĂ
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^&ͬ^ŶǑϭ͕ĚĞϭϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯ͕ĐŽŶƐƵůƚĂƌŶĂƌĞůĂĕĆŽĚĞĞŶƟĚĂĚĞƐĐĂĚĂƐƚƌĂĚĂƐ͕
no endereço eletrônico htpp://www.nfp.fazenda.sp.gov.br, a sua inclusão no Programa.
ANEXO
FICHA CADASTRAL
CÓDIGO CIE:
NOME DA ESCOLA:
DATA DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA:
Nº DO CNPJ:
RAZÃO SOCIAL/MANTENEDOR:
NOME DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
CPF DO RESPONSÁVEL LEGAL:
ENDEREÇO COMPLETO DA ESCOLA:
E-MAIL DE CONTATO DA ENTIDADE:
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 12.685/07 à pág. 59 do vol. LXIV;
Resolução Conj. SF/SE nº 1/13 à pág. 418 deste volume;
Resolução SE nº 73/13 à pág. 317 deste volume.

KKZEKZ//E&KZDK͕DKE/dKZDEdKs>/K
EDUCACIONAL – CIMA
KDhE/K/D͕ϯϬKhdhZKϮϬϭϯ
ŽŵƵŶŝĐĂĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĚĞdĠĐŶŝĐŽƐĚĞd/ƉĂƌĂŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽ
Kdͬ/DŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞĂĚŽƚŽƵƵŵĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŝŶŝĐŝĂƟǀĂƉĂƌĂĂƉĞƌfeiçoar a prestação de serviços na área de Tecnologia da Informação e Comunicação
- TIC - nas 91 Diretorias de Ensino do Estado.
ƉĂƌƟƌĚŽƉƌſǆŝŵŽŵġƐƐĞƌĄĂůŽĐĂĚŽĞŵĐĂĚĂƵŵƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůƚĠĐŶŝĐŽ
especializado em Tecnologia da Informação e Comunicação para atuar em conjunto
com o Diretor Técnico do Núcleo de Informação Educacional e Tecnologia (NIT), conforŵĞĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĂŶĞǆŽ͘ƐƐĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůĚĞǀĞƌĄĂƚƵĂƌƚĂŶƚŽŶŽƉƌĠĚŝŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞ
Ensino quanto nas escolas de sua jurisdição.
ϭ͘^ĆŽƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚĞƐƐĞWƌŽĮƐƐŝŽŶĂů͗
ΎĞƚĞĐƚĂƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĂƌƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞŚĂƌĚǁĂƌĞĞƐŽŌǁĂƌĞ͖
* Atender e resolver problemas na LAN (Cabeamento, Switch, Firewall,
etc);
Ύ/ŶƐƚĂůĂƌ͕ĐŽŶĮŐƵƌĂƌ͕ĞĨĞƚƵĂƌƚƌŽĐĂĚĞƐƵƉƌŝŵĞŶƚŽƐĞŝĚĞŶƟĮĐĂƌƉƌŽďůĞmas em impressoras e computadores, isolados ou rede;
* Abrir, acompanhar, validar e solucionar chamados para manutenção
dos equipamentos, infraestrutura e internet, quando necessário, através de console de
sistema disponibilizado pela SEE;
* Acompanhar técnicos de fornecedores para reparos e manutenções;
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* Incluir novas máquinas no domínio de rede;
ΎƉůŝĐĂƌŝŵĂŐĞŵƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĚĞĮŶŝĚĂ͖
ΎŽŶƚƌŽůĂƌĞǌĞůĂƌƉĞůĂĐŽƌƌĞƚĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚŽƐĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
;/ŶǀĞŶƚĄƌŝŽ͕/ŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĞ^ŽŌǁĂƌĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ͖
ΎƵǆŝůŝĂƌŽĚŝƌĞƚŽƌƚĠĐŶŝĐŽĚŽE/dĂĂǀĂůŝĂƌĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ
ou mesmo de atualização do parque tecnológico das Diretorias de Ensino e Escolas;
ΎǆĞĐƵƚĂƌƐƵƉŽƌƚĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟƌŽďŽŵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƐ
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ Ğ ĚĂ ƌĞĚĞ͕ ĐŽŵ ƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ ĐŽŶĮŐƵƌĂĕĆŽ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ ĚĞ ƐŽŌǁĂƌĞƐ͕
inclusive sistema operacional, hardware, internet;
Ύ/ŶƐƚĂůĂƌĞƉƌĞƐƚĂƌĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂŶŽƐĂƉůŝĐĂƟǀŽƐĂƉĂƌƟƌĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƐ
necessidades dos usuários e da SEE;
* Auxiliar na execução de planos de manutenção dos equipamentos, dos
ĂƉůŝĐĂƟǀŽƐ͕ ĚĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͕ ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ Ğ ĚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕
com devida anuência da SEE;
ΎWĂƌƟĐŝƉĂƌĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐăƐĂƟǀŝdades quando convocado.
ΎZĞĂůŝǌĂƌŽƵƚƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĂƐĞƌĞŵĚĞĮŶŝĚĂƐĞĂƉƌŽǀĂĚĂƐ
pelo responsável local, diretor técnico do NIT;
Nota:
Para as Escolas, além dos itens acima, o técnico deverá atuar como um
ŵƵůƟƉůŝĐĂĚŽƌĞĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂĨŽŵĞŶƚĂƌĞŝŶĐĞŶƟǀĂƌŽƵƐŽĚĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƉĞůŽƐ
WƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ͕ĞŵƐĂůĂĚĞĂƵůĂĞŽƵƚƌŽƐĂŵďŝĞŶƚĞƐĚĂĞƐĐŽůĂ͕ƉĂƌĂĂƉŽŝĂƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
com alunos.
O técnico residente NÃO ATUARÁ nos seguintes casos:
* Gestão de Suprimentos (Solicitação é realizada pela escola junto à SEE);
* Guarda dos equipamentos (Responsabilidade da Diretoria de Ensino) –
ĞĮŶŝƌůŽĐĂůƐĞŐƵƌŽ;ƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĂͿ͖
ΎůƚĞƌĂĕĆŽĚĞůĂǇŽƵƚİƐŝĐŽŽƵŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂ͕ŽƚĠĐŶŝĐŽĚĞǀĞƌĄƚĞƌĂĂƵtorização da SEE;
* Solução de problemas elétricos, ampliações de tomadas ou “Benjamin”
sem anuência da SEE;
* Instalação de equipamentos novos e de rede sem autorização da SEE.
Exemplo: Hubs, tomadas, extensões, etc.
Ύ/ŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂŽƵĂƉůŝĐĂƟǀŽƐĞŵĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂ^͖
* Alteração no cabeamento estruturado da Escola, sem autorização de SEE;
Ύ&ŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽŽƵƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞƉĂƌƚĞƐĞƉĞĕĂƐĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ͖
* Abertura de equipamentos sem autorização da SEE;
Ύ^ƵƉŽƌƚĞĂĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ͖
* Armazenamento ou transporte de dados de usuários, permanente ou
provisoriamente;
Ύ>ŽŐşƐƟĐĂĚĞĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞŶƚƌĞƐĐŽůĂƐĞͬŽƵŝƌĞƚŽƌŝĂƐͬ^͖
ΎKƵƚƌĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞŶĆŽĨĂĕĂŵƉĂƌƚĞĚŽĞƐĐŽƉŽĚĞd/
ĞƋƵĞƐĞƌĆŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐĂƉĞŶĂƐƋƵĂŶĚŽĚĞĮŶŝĚĂƐĞĂƉƌŽǀĂĚĂƐƉĞůŽƌĞƐponsável local, diretor técnico do NIT.
2. Forma de Contratação
ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞƐƐĞƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐƐĞƌĄĞĨĞƚƵĂĚĂĞŐĞƌĞŶĐŝĂĚĂ͕ŶŽƐƐĞƵƐ
aspectos técnicos e formais, pela SEE/CIMA, que orientará as equipes das DEs quanto
ao acompanhamento do trabalho, frequência, carga horária e avaliação técnica mensal
dos serviços executados.
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Dúvidas devem ser encaminhadas para o email: comunica-detec-cima@
edunet.sp.gov.br

COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – CGRH
;ΎͿWKZdZ/'Z,EǑϯ͕ϴEKsDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŽƐƉĞƌĮƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐĚŽƐ
ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĚŽYƵĂĚƌŽĚĞƉŽŝŽƐĐŽůĂƌĚĂZĞĚĞWƷďůŝĐĂƐƚĂĚƵĂůĚĞŶƐŝŶŽĞŽƐ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐďŝďůŝŽŐƌĄĮĐŽƐƋƵĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŵĂƉƌŽǀĂĚĞWƌŽŵŽĕĆŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŵŽƐ
ĂƌƟŐŽƐϮϱĂϮϳĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϭϰϰĚĞϭϭĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϭ
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos,
considerando a necessidade de estabelecer diretrizes para o preparo dos servidores
do Quadro de Apoio Escolar para o processo de Promoção do ano de 2013, expede a
presente Portaria:
ƌƟŐŽϭǑͲĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ͕ĞŶƚĞŶĚŝĚĂĐŽŵŽŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞ
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͕ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ Ğ ĂƟƚƵĚĞƐ ƋƵĞ Ž ƐĞƌǀŝĚŽƌ ƉŽƐƐƵŝ Ğ ƵƟůŝǌĂ ŶĂƐ ĂƟǀŝĚĂĚĞƐ
desenvolvidas no ambiente de trabalho, será dividida na seguinte forma:
I - a prova para Agente de Serviços Escolares versará sobre Gestão da
Merenda, Limpeza e da Conservação;
II - 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:
a) Área de Atendimento aos Alunos;
b) Área de Gestão Estratégica de Pessoas e de Recursos Humanos;
III - a prova para Secretário de Escola versará sobre Gestão Estratégica de
Pessoas e de Recursos Humanos.
ƌƟŐŽϮǑͲWĂƌĂĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĚŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĚŽƋƵĂĚƌŽ
ĚĞ ƉŽŝŽ ƐĐŽůĂƌ ĚĞ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ Ž ĂƌƟŐŽ ϭǑ ĚĞƐƚĂ WŽƌƚĂƌŝĂ ƐĞƌĄ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ƐĞŐƵŝŶƚĞ
sumário:
I. Agente de Serviços Escolares
ŝďůŝŽŐƌĂĮĂ
1. Manuais
ϭ͘ϭDĂŶƵĂůĚĞŽĂƐWƌĄƟĐĂƐʹŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬĚƐĞ͘ĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌ
1.2 Bullying - Disponível em: ŚƩƉ͗ͬͬďƵůůǇŶŽďƵůůǇŝŶŐ͘ďůŽŐƐƉŽƚ͘ĐŽŵ͘ďƌͬƉͬ
bullying.html
1.3 Ministério da Educação: Brasília, 2008. Programa Profuncionário
– Curso Técnico de Formação para Funcionários da Educação: Módulo
6 – Gestão Escolar, unidades 4 e 5:
hŶŝĚĂĚĞϰʹĞŵŽĐƌĂƟǌĂĕĆŽĚĂ'ĞƐƚĆŽƐĐŽůĂƌ͗ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞƉĂƌƟĐŝpação e autonomia da Unidade Escolar;

* Com as alterações introduzidas pela Portaria CGRH nº 4/2013.
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hŶŝĚĂĚĞϱʹ'ĞƐƚĆŽĞŵŽĐƌĄƟĐĂĞŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͘
Disponível em: ŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞďͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬƉƌŽĨƵŶĐͬϬϲͺ
gest_edu_esc.pdf
1.4 Ministério da Educação: Brasília, 2008. Programa Profuncionário –
Curso Técnico de Formação para Funcionários
da Educação: Módulo 12 – Higiene e Segurança nas Escolas, unidades 2,
3, 4, 6 e 8:
Unidade 2 – Higiene e Educação;
Unidade 3 – Higiene no trabalho do funcionário;
Unidade 4 – Segurança: construção histórica do conceito;
Unidade 6 – Segurança na Escola;
Unidade 8 – O Estatuto da Criança e do Adolescente.
ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞďͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬƉƌŽĨƵŶĐͬŚŝgiene.pdf
1.5 Ministério da Educação: Brasília, 2008. Programa Profuncionário
– Curso Técnico de Formação para Funcionários da
ĚƵĐĂĕĆŽ͗WŽůşƟĐĂƐĚĞůŝŵĞŶƚĂĕĆŽƐĐŽůĂƌ͕ƵŶŝĚĂĚĞƐϮ͕ϯĞϱ͗
hŶŝĚĂĚĞϮʹůŝŵĞŶƚĂĕĆŽƐĐŽůĂƌĞƐĞƵƐďĞŶĞİĐŝŽƐ͗ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂ
educação de qualidade;
hŶŝĚĂĚĞϯʹĞŶƟĚĂĚĞĞǆĞĐƵƚŽƌĂ͖
Unidade 5 – Da(o) merendeira(o) à educadora(o) alimentar.
Disponível em: ŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞďͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬƉƌŽĨƵŶĐͬϭϮͺ
pol_aliment_escol.pdf

ce_cad5.pdf

1.6 Ministério da Educação: Brasília, 2004. Programa
Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, caderno 5.
Disponível em: ŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞďͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬŽŶƐĞƐĐŽů ͬ

1.7 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação:
São Paulo, 2009. Normas Gerais da Conduta Escolar
– Sistema de Proteção Escolar
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ĮůĞ͘ĨĚĞ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƉŽƌƚĂůĨĚĞͬĂƌƋƵŝǀŽͬŶŽƌŵĂƐͺŐĞƌĂŝƐͺĐŽŶduta _web.pdf
2) Legislação
Ϯ͘ϭƌĂƐŝů͘ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂZĞƉƷďůŝĐĂ&ĞĚĞƌĂƟǀĂĚŽƌĂƐŝů͕ϭϵϴϴͲƌƟŐŽ
208.
ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũƵƐďƌĂƐŝů͘ĐŽŵ͘ďƌͬƚŽƉŝĐŽƐͬϭϬϲϱϬϬϰϬͬĂƌƟŐŽͲϮϬϴͲĚĂͲĐŽŶƐƟƚƵŝĐĂŽͲĨĞĚĞƌĂůͲĚĞͲϭϵϴϴ
2.2 Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 13 de
julho 1990 - Título I e Título II:
Capítulo I;
ĂƉşƚƵůŽ/s͗ĂƌƟŐŽƐϱϯĂϱϵ͖
ĂƉşƚƵůŽs͗ĂƌƟŐŽƐϲϬĂϲϵ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉůĂŶĂůƚŽ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĐĐŝǀŝůͺϬϯͬůĞŝƐͬůϴϬϲϵ͘Śƚŵ
Ϯ͘ϯ^ĆŽWĂƵůŽ͘ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ϭϵϴϵ
- Título VII:
ĂƉşƚƵůŽ///͕^ĞĕĆŽ/͗ĂƌƟŐŽƐϮϯϳĂϮϱϴ͖
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ĂƉşƚƵůŽs//͕^ĞĕĆŽ/͗ĂƌƟŐŽƐϮϳϳĂϮϴϭ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŐĞ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĐĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚƵĚŽƐͬďŝďůŝŽƚĞĐĂǀŝƌƚƵĂůͬĚŚͬǀŽůƵŵĞйϮϬŝͬĐŽŶƐƟƚƵŝĐĂŽйϮϬĞƐƚĂĚƵĂů͘Śƚŵ
2.4 São Paulo. Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 - Título VI:
ĂƉşƚƵůŽ/͕^ĞĕĆŽ/͗ĂƌƟŐŽϮϰϭ͖
^ĞĕĆŽ//͗ĂƌƟŐŽƐϮϰϮ͕Ϯϰϯ͕Ϯϰϰ͖
ĂƉşƚƵůŽ//͗ĂƌƟŐŽƐϮϰϱĂϮϱϬ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƵŶĂƉ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬůĞŐŝƐůĂĐĂŽͬĞƐƚĂƚƵƚŽͬĞƐƚĂƚƵto_ func_public_esp.pdf
2.5 São Paulo. Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011.
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬŐŽǀĞƌŶŽͲƐƉ͘ũƵƐďƌĂƐŝů͘ĐŽŵ͘ďƌͬůĞŐŝƐůĂĐĂŽͬ
1028343/lei-complementar-1144-11
2.6
Brasil. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 – Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da Educação Básica.
ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨŶĚĞ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĨŶĚĞͬůĞŐŝƐůĂĐĂŽͬƌĞƐŽůƵĐŽĞƐͬ
item/ 4620-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnden% C2%BA-26,-de-17-de-junho-de-2013
2.7 Parecer CEE 67/98 – Dispõe sobre Normas Regimentais Básicas para
as Escolas Estaduais:
Título I, Capítulo I;
Título II, Capítulo I,
ĂƉşƚƵůŽ/s͗ĂƌƟŐŽƐϮϰĂϮϴ͖
Título V, Capítulo V.
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƌŵĂƌŝŽĐŽǀĂƐ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƉĚĨͬĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐƉϭϬϮϮ-1048_c.pdf
II. Agente de Organização Escolar - Área de Atendimento aos Alunos
ŝďůŝŽŐƌĂĮĂ
1) Manuais
ϭ͘ϭƵůůǇŝŶŐͲŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬďƵůůǇŶŽďƵůůǇŝŶŐ͘ďůŽŐƐƉŽƚ͘ĐŽŵ͘ďƌͬƉͬ
bullying.html
1.2 Ministério da Educação: Brasília, 2008. Programa Profuncionário
– Curso Técnico de Formação para Funcionários da Educação: Módulo
6 – Gestão Escolar, unidades 4 e 5:
hŶŝĚĂĚĞϰʹĞŵŽĐƌĂƟǌĂĕĆŽĚĂ'ĞƐƚĆŽƐĐŽůĂƌ͗ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞƉĂƌƟĐŝpação e autonomia da Unidade Escolar;
hŶŝĚĂĚĞϱʹ'ĞƐƚĆŽĞŵŽĐƌĄƟĐĂĞŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞďͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬƉƌŽĨƵŶĐͬϬϲͺ
gest _edu_esc.pdf
1.3 Ministério da Educação: Brasília, 2004. Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, caderno 5.
ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞďͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬŽŶƐĞƐĐŽůͬ
ce_ cad5.pdf
1.4 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Fazenda:
^ĆŽWĂƵůŽ͕ϮϬϬϴ͘DĂŶƵĂůĚĞZĞĚĂĕĆŽĚĞƚŽƐŽĮĐŝĂŝƐ͘
Disponível: www.casavil.sp.gov.br/biblioteca
1.5 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação:
São Paulo, 2013. Manual de Procedimentos e Padronização de Documentos Escolares.
Disponível em: www.intranet.educacao.sp.gov.br – CGEB – Biblioteca –
Vida Escolar – Manual versão 2013.
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1.6 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação:
São Paulo, 2009. Normas Gerais da Conduta Escolar
– Sistema de Proteção Escolar
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ĮůĞ͘ĨĚĞ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƉŽƌƚĂůĨĚĞͬĂƌƋƵŝǀŽͬŶŽƌŵĂƐͺŐĞƌĂŝƐͺĐŽŶduta_ web.pdf
1.7 Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de
São Paulo – AFUSE, agosto/2013: Manual de Direitos dos Funcionários e Servidores da
Educação do Estado de São Paulo.
ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĨƵƐĞ͘ŽƌŐ͘ďƌͬDEh>ͺ/Z/dK^ͺϮϬϭϯͺZVISADO. pdf
1.8 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Gestão Pública. Unidade Central de Recursos Humanos:
Manual do Servidor Público Estadual.
ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬŵĂŶƵĂŝƐŝŶƚƌŽducao. html
2) Livro
2.1 MACEDO, Lino. Ensaios Pedagógicos: Como construir uma escola
para todos?
Porto Alegre. Artmed, 2005.
ϯͿƌƟŐŽ
3.1 IAVELBERG, Catarina. Publicado em Gestao Escolar, Edição 12, fevereiro/março 2011: O papel do monitor, inspetor ou bedel na formação dos alunos.
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬŐĞƐƚĂŽĞƐĐŽůĂƌ͘Ăďƌŝů͘ĐŽŵ͘ďƌͬĞƋƵŝƉĞͬƉĂƉĞůͲŵŽŶŝƚŽƌ-inspetor-ou-bedel-formacao-alunos-623663.shtml
4) Legislação
ϰ͘ϭƌĂƐŝů͘ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂZĞƉƷďůŝĐĂ&ĞĚĞƌĂƟǀĂĚŽƌĂƐŝů͕ϭϵϴϴͲƌƟŐŽϮϬϴ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞů Ğŵ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũƵƐďƌĂƐŝů͘ĐŽŵ͘ďƌͬƚŽƉŝĐŽƐͬϭϬϲϱϬϬϰϬͬĂƌƟŐŽͲϮϬϴͲĚĂͲĐŽŶƐƟƚƵŝĐĂŽͲĨĞĚĞƌĂůͲĚĞͲϭϵϴϴ
4.2 Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 13 de
julho 1990 - Título I e Título II:
Capítulo I;
ĂƉşƚƵůŽ/s͗ĂƌƟŐŽƐϱϯĂϱϵ͖
ĂƉşƚƵůŽs͗ĂƌƟŐŽƐϲϬĂϲϵ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉůĂŶĂůƚŽ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĐĐŝǀŝůͺϬϯͬůĞŝƐͬůϴϬϲϵ͘Śƚŵ
ϰ͘ϯ^ĆŽWĂƵůŽ͘ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ϭϵϴϵ
- Título VII:
ĂƉşƚƵůŽ///͕^ĞĕĆŽ/͗ĂƌƟŐŽƐϮϯϳĂϮϱϴ͖
ĂƉşƚƵůŽs//͕^ĞĕĆŽ/͗ĂƌƟŐŽƐϮϳϳĂϮϴϭ͘
Disponível em: ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŐĞ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĐĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚƵĚŽƐͬ bibliotecaǀŝƌƚƵĂůͬĚŚͬǀŽůƵŵĞйϮϬŝͬĐŽŶƐƟƚƵŝĐĂŽйϮϬĞƐƚĂĚƵĂů͘Śƚŵ
4.4 São Paulo. Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 - Título VI:
ĂƉşƚƵůŽ/͕^ĞĕĆŽ/͗ĂƌƟŐŽϮϰϭ͖
^ĞĕĆŽ//͗ĂƌƟŐŽƐϮϰϮ͕Ϯϰϯ͕Ϯϰϰ͖
ĂƉşƚƵůŽ//͗ĂƌƟŐŽƐϮϰϱĂϮϱϬ͘
Disponível em: ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƵŶĂƉ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬůĞŐŝƐůĂĐĂŽͬĞƐƚĂƚƵƚŽͬ estatuto_func_public_esp.pdf
ϰ͘ϱ^ĆŽWĂƵůŽ͘>ĞŝŶǑϱϬϬ͕ĚĞϭϯĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϭϵϳϰʹ/ŶƐƟƚƵŝŽƌĞŐŝŵĞ
ũƵƌşĚŝĐŽĚŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĂĚŵŝƟĚŽƐĞŵĐĂƌĄƚĞƌƚĞŵƉŽƌĄƌŝŽĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ͘
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lei_500.htm

Disponível

em:

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ăů͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ^ƚĂƟĐ&ŝůĞͬĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐĂŽͬ

4.6 São Paulo. Decreto nº 58.648, de 03 de dezembro de 2012 - Regulamenta a promoção dos integrantes das classes do Quadro de Apoio Escolar;
4.7 Parecer CEE 67/98 – Dispõe sobre Normas Regimentais
Básicas para as Escolas Estaduais:
Título I, Capítulo I;
Título II, Capítulo I,
ĂƉşƚƵůŽ/s͗ĂƌƟŐŽƐϮϰĂϮϴ͖
Título V, Capítulo V.
Disponível em: ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƌŵĂƌŝŽĐŽǀĂƐ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƉĚĨͬĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐͺ
p1022-1048_c.pdf
ϱ͘EŽĕƁĞƐĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƟĐĂĄƐŝĐĂ͗
- Documentação técnica disponível nas telas de ajuda dos navegadores
Google Chrome e Mozilla Firefox.
- Windows XP/Vista7
ͲDŝĐƌŽƐŽŌͲKĸĐĞZϮϬϬϳͬϮϬϭϬ͘
- Internet
III. Secretário de Escola e Agente de Organização Escolar – Gestão Estratégica de Pessoas e de Recursos Humanos
ŝďůŝŽŐƌĂĮĂ
1) Manuais
1.1 Bullying - Disponível em: ŚƩƉ͗ͬͬďƵůůǇŶŽďƵůůǇŝŶŐ͘ďůŽŐƐƉŽƚ. com.br/p/
bullying.html
1.2 Ministério da Educação: Brasília, 2008. Programa Profuncionário
– Curso Técnico de Formação para Funcionários da Educação: Módulo
6 – Gestão Escolar, unidades 4 e 5:
hŶŝĚĂĚĞϰʹĞŵŽĐƌĂƟǌĂĕĆŽĚĂ'ĞƐƚĆŽƐĐŽůĂƌ͗ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞƉĂƌƟĐŝpação e autonomia da Unidade Escolar;
hŶŝĚĂĚĞϱʹ'ĞƐƚĆŽĞŵŽĐƌĄƟĐĂĞŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͘
Disponível em: ŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞďͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬ profunc/06_
gest_edu_esc.pdf
1.3 Ministério da Educação: Brasília, 2004. Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, caderno 5.
Disponível em: ŚƩƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƐĞďͬĂƌƋƵŝǀŽƐͬƉĚĨͬ Consescol/
ce_cad5.pdf
1.5 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação:
São Paulo, 2013. Manual de Procedimentos e Padronização de Documentos Escolares.
Disponível em: www.intranet.educacao.sp.gov.br – CGEB – Biblioteca –
Vida Escolar – Manual versão 2013.
1.6 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação:
São Paulo, 2009. Normas Gerais da Conduta Escolar
– Sistema de Proteção Escolar
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ĮůĞ͘ĨĚĞ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƉŽƌƚĂůĨĚĞͬĂƌƋƵŝǀŽͬŶŽƌŵĂƐͺŐĞƌĂŝƐͺĐŽŶduta_web.pdf
1.7 Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de
São Paulo – AFUSE, agosto/2013: Manual de
Direitos dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de São
Paulo.
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ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĨƵƐĞ͘ŽƌŐ͘ďƌͬDEh>ͺ/Z/dK^ͺ
2013_REVISADO.pdf
1.8 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação:
São Paulo, 2013: Manual de Perícias Médicas
Disponível em: www.intranet.educacao.sp.gov.br – CGRH – Biblioteca –
Perícias Médicas -Manuais.
1.9 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Educação:
São Paulo, 2013: Livro Ponto
Disponível em: www.intranet.educacao.sp.gov.br – CGRH – Biblioteca –
Livro Ponto -Manual.
1.10 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Gestão
Pública. Unidade Central de Recursos Humanos:
Manual Licença Prêmio.
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ
manualPremio.html
1.11 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Gestão
Pública. Unidade Central de Recursos Humanos:
Manual Contagem de Tempo.
Disponível em: ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ manuaisContagem.html
1.12 Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Estado da Saúde:
ĂƌƟůŚĂϭʹKĂŵŝŶŚŽĚĂWƌĞǀŝĚġŶĐŝĂĚŽƐ^ĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
Públicos – Aposentadoria.
Disponível em: ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂƵĚĞ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬĐƌŚͬ ŐŐƉͬĐĂƌƟlhas/aposentadoria.pdf
2. Livro
2.1 TEIXEIRA Janny Helio, BASSOTTI Ivani Maria, SANTOS Souza Thiago.
Contribuições para a Gestão de Pessoas na Administração Pública, Capítulo 2: Gestão
ĚĞWĞƐƐŽĂƐƌƟĐƵůĂĚĂƉŽƌŵĞŝŽĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ;ƉĂŐ͘ϲϱĂϴϱͿʹϭǐĞĚ͘^ĆŽWĂƵůŽ͗
FIA/USP, 2013.
ϯ͘ƌƟŐŽ
ϯ͘ϭ'Kdd//͕DŽĂĐŝƌ͘'ĞƐƚĆŽĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂĐŽŵƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽƉŽƉƵůĂƌŶŽ
planejamento e na organização educacional.
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ĐŽŶĂĞϮϬϭϰ͘ŵĞĐ͘ŐŽǀ͘ďƌͬŝŵĂŐĞƐͬƉĚĨͬĂƌƟŐŽŐĂĚŽƫͺĮŶĂů͘ƉĚĨ
4. Legislação
ϰ͘ϭƌĂƐŝů͘ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂZĞƉƷďůŝĐĂ&ĞĚĞƌĂƟǀĂĚŽƌĂƐŝů͕ϭϵϴϴ͘
ĂƉşƚƵůŽs//͗ĂƌƟŐŽƐϯϳĞϯϴ͖
^ĞĕĆŽ//͗ĂƌƟŐŽƐϯϵ͕ϰϬĞϰϭ͖
ĂƉşƚƵůŽ///Ͳ^ĞĕĆŽ/͗ĂƌƟŐŽƐϮϬϱăϮϭϰ͘
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũƵƐďƌĂƐŝů͘ĐŽŵ͘ďƌͬƚŽƉŝĐŽƐͬ
ϭϬϲϱϬϬϰϬͬĂƌƟŐŽͲϮϬϴͲĚĂͲĐŽŶƐƟƚƵŝĐĂŽͲĨĞĚĞƌĂůͲĚĞͲϭϵϴϴ
4.2 Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 de 13 de
julho 1990 - Título I e Título II:
Capítulo I;
ĂƉşƚƵůŽ/s͗ĂƌƟŐŽƐϱϯĂϱϵ͖
ĂƉşƚƵůŽs͗ĂƌƟŐŽƐϲϬĂϲϵ͘
Disponível em: ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉůĂŶĂůƚŽ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĐĐŝǀŝůͺϬϯͬůĞŝƐͬ l8069.htm
ϰ͘ϯ^ĆŽWĂƵůŽ͘ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ϭϵϴϵ
- Título VII:

475

ĂƉşƚƵůŽ///͕^ĞĕĆŽ/͗ĂƌƟŐŽƐϮϯϳĂϮϱϴ͖
ĂƉşƚƵůŽs//͕^ĞĕĆŽ/͗ĂƌƟŐŽƐϮϳϳĂϮϴϭ͘
Disponível em: ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŐĞ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬĐĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚƵĚŽƐͬ bibliotecaǀŝƌƚƵĂůͬĚŚͬǀŽůƵŵĞйϮϬŝͬĐŽŶƐƟƚƵŝĐĂŽйϮϬĞƐƚĂĚƵĂů͘Śƚŵ
4.4 São Paulo. Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968
Disponível em:
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƵŶĂƉ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬůĞŐŝƐůĂĐĂŽͬĞƐƚĂƚƵƚŽͬĞƐƚĂƚƵƚŽͺĨƵŶĐͺƉƵďůŝĐͺ
esp.pdf
ϰ͘ϱ^ĆŽWĂƵůŽ͘>ĞŝŶǑϱϬϬ͕ĚĞϭϯĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϭϵϳϰʹ/ŶƐƟƚƵŝŽƌĞŐŝŵĞ
ũƵƌşĚŝĐŽĚŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĂĚŵŝƟĚŽƐĞŵĐĂƌĄƚĞƌƚĞŵƉŽƌĄƌŝŽĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ͘
Disponível em: ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ăů͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ^ƚĂƟĐ&ŝůĞͬĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐĂŽͬ
lei_500.htm
4.6 São Paulo. Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011.
Disponível em: ŚƩƉ͗ͬͬŐŽǀĞƌŶŽͲƐƉ͘ũƵƐďƌĂƐŝů͘ĐŽŵ͘ďƌͬůĞŐŝƐůĂĐĂŽͬ 1028343/
lei-complementar-1144-11
4.7 São Paulo. Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007 – Dispõe sobre a criação da São Paulo Previdência ^WWZs͕ĞŶƟĚĂĚĞŐĞƐƚŽƌĂĚŽZĞŐŝŵĞWƌſƉƌŝŽĚĞWƌĞǀŝĚġŶĐŝĂĚŽƐ^ĞƌǀŝĚŽres Públicos - RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São
Paulo - RPPM, e dá providências correlatas;
Disponível em: ŚƩƉ͗ͬͬŐŽǀĞƌŶŽͲƐƉ͘ũƵƐďƌĂƐŝů͘ĐŽŵ͘ďƌͬůĞŐŝƐůĂĐĂŽͬ1028343/
lei-complementar-1144-11
4.8 São Paulo. Lei Complementar nº 1.041, de 14 de abril de 2008 - Dispõe sobre vencimento, remuneração ou salário do servidor que deixar de comparecer
ao expediente em virtude de consulta ou seção de tratamento de saúde.
4.9 São Paulo. Lei Complementar nº 1.054, de 07 de julho de 2008 - Amplia os períodos da licença à gestante, da licença paternidade e da licença por adoção.
4.10 São Paulo. Decreto nº 58.648, de 03 de dezembro de 2012 - Regulamenta a promoção dos integrantes das classes do Quadro de Apoio Escolar.
4.11 São Paulo. Decreto nº 52.054, de 14 de agosto de 2007 - Dispõe
sobre o horário de trabalho e registro de ponto dos servidores públicos estaduais da
Administração Direta e das Autarquias.
Disponível em: ŚƩƉ͗ͬͬƐŝĂƵ͘ĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬ/ƚĞŵ&ĂƋtĞďͬ arquivos/notas/DEC52054_07.HTM
4.12 São Paulo. Decreto nº 57.462, de 26 de outubro de 2011 - ReguůĂŵĞŶƚĂ ŶĂ ^ Ž ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽ ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ Ă ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ 'ĞƌĞŶƚĞ ĚĞ
Organização Escolar.
4.13 São Paulo. Decreto nº 58.855, de 23 de janeiro de 2013 - RegulaŵĞŶƚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽƐƉĞĐŝĂůĚĞĞƐĞŵƉĞŶŚŽƉĂƌĂĮŶƐĚĞƐƚĄŐŝŽWƌŽďĂƚſƌŝŽĚŽƐ/ŶƚĞgrantes das Classes dos Cargos abrangidos pela Lei Complementar nº 1.144/2011.
ϰ͘ϭϰ^ĆŽWĂƵůŽ͘ZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϴϱ͕ĚĞϮϰͬϬϴͬϮϬϭϮʹŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĚĞ'ĞƌĞŶƚĞĚĞKƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽƐĐŽůĂƌ͘
4.15 Parecer CEE 67/98 – Dispõe sobre Normas Regimentais Básicas para
as Escolas Estaduais:
Título I, Capítulo I;
Título II, Capítulo I,
ĂƉşƚƵůŽ/s͗ĂƌƟŐŽƐϮϰĂϮϴ͖
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Título V, Capítulo V.
Disponível em: ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƌŵĂƌŝŽĐŽǀĂƐ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƉĚĨͬĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐͺ
p1022-1048_c.pdf
ϱ͘ŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƟĐĂ͗
Ͳ DĂŶƵĂŝƐ dĠĐŶŝĐŽƐ ĚĞ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐͬƉĞƌŝĨĠƌŝĐŽƐ͕ ƐŽŌǁĂƌĞ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
tŝŶĚŽǁƐyWͬsŝƐƚĂϳĞD^KĸĐĞďƌϮϬϬϳͬϮϬϭϬ͘
Ͳs>>K^K͕&ĞƌŶĂŶĚŽĚĞĂƐƚƌŽ͘/ŶĨŽƌŵĄƟĐĂʹŽŶĐĞŝƚŽƐĄƐŝĐŽƐʹϴǐĚ͘
Campus,2011.
ͲĂƌƟůŚĂĚĞ^ĞŐƵƌĂŶĕĂƉĂƌĂ/ŶƚĞƌŶĞƚ;ƉĂƌƚĞ/Ăs//Ϳ͘^ĆŽWĂƵůŽ͖Zd͘Z͕
2005.
ŝƐƉŽŶşǀĞůĞŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬĐĂƌƟůŚĂ͘ĐĞƌƚ͘ďƌ
ƌƟŐŽϯǑͲƐƚĂWŽƌƚĂƌŝĂĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůăƉĄŐ͘ϮϱĚŽǀŽů͘ϭϱ͖
Lei nº 8.069/90 à pág. 34 do vol. 17;
Lei nº 11.947/09 à pág. 36 do vol. 36.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽƐƚĂĚƵĂůăƉĄŐ͘ϮϵĚŽǀŽů͘yys///͖
Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII;
Lei Complementar nº 1.041/08 à pág. 31 do vol. LXV;
Lei Complementar nº 1.054/08 à pág. 30 do LXVI;
Lei Complementar nº 1.144/11 à pág. 54 do vol. LXXII;
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV;
Lei nº 500/74 à pág. 493 do vol. 2;
Decreto nº 52.054/07 à pág. 103 do vol. LXIV;
Decreto nº 57.462/11 à pág. 212 do vol. LXXII;
Decreto nº 58.648/12 à pág. 67 do vol. LXXIV;
Decreto nº 58.855/13 à pág. 49 do vol. LXXV;
Resolução SE nº 85/12 à pág. 124 do vol. LXXIV.
Parecer CEE nº 67/98 à pág. 184 do vol. XLV.

WKZdZ/'Z,EǑϱ͕ϰDZKϮϬϭϯ
ƐƚĂďĞůĞĐĞĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂƉĂƌĂĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
ŝŶŝĐŝĂůĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐĚĞϮϬϭϰ
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos,
considerando a necessidade de estabelecer datas e prazos para a divulgação da classiĮĐĂĕĆŽĚŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐ͕ŶŽƌĞĨĞƌŝĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ĞǆƉĞĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞWŽƌƚĂƌŝĂ͘
ƌƟŐŽϭǑͲĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐĞƐƚĂƌĄĚŝƐƉŽŶşǀĞů͕
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŶŽ ĞŶĚĞƌĞĕŽ ŚƩƉ͗ͬͬĚƌŚƵŶĞƚ͘ĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬWŽƌƚĂůŶĞƚ͕ ŶĂ ƐĞŐƵŝŶƚĞ
conformidade:
I - Titulares de Cargo:
ĂͿϬϲͬϭϮͬϮϬϭϯͲĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŶĂt͕ĂƉſƐϭϯŚ͖
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b) 06 a 11/12/2013 - prazo para interposição de recursos no endereço eleƚƌƀŶŝĐŽŚƩƉ͗ͬͬĚƌŚƵŶĞƚ͘ĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬWŽƌƚĂůŶĞƚ͕ĂƚĠăƐϮϯŚŽƌĂƐĚŽĚŝĂϭϭͬϭϮͬϮϬϭϯ͖
c) 06 a 13/12/2013 - deferimento/indeferimento dos recursos no endereço acima pela DE;
ĚͿϭϴͬϭϮͬϮϬϭϯͲĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ&ŝŶĂůƉſƐͲƌĞĐƵƌƐŽƐ͖
ĞͿϭϴͬϭϮͬϮϬϭϯͲĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽͲƌƟŐŽϮϮ͘
II - Docentes das Categorias “P”, “N”, “F”, “O”e Candidatos à contratação:
ĂͿϭϮͬϭϮͬϮϬϭϯͲĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŶĂt͕ĂƉſƐϭϯŚ͖
b) 12 a 16/12/2013 - prazo para interposição de recursos, no endereço
ŚƩƉ͗ͬͬĚƌŚƵŶĞƚ͘ĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬWŽƌƚĂůŶĞƚ͕ĂƚĠăƐϮϯŚŽƌĂƐĚŽĚŝĂϭϲͬϭϮͬϮϬϭϯ͖
c) de 12 a 18/12/2013 - deferimento/indeferimento dos recursos no endereço acima pela DE;
ĚͿϮϬͬϭϮͬϮϬϭϯͲĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽƉſƐͲƌĞĐƵƌƐŽƐ͘
ƌƟŐŽϮǑͲKƐĚŽĐĞŶƚĞƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚĞĂƌŐŽ͕ŽĐĞŶƚĞƐĚĂƐĂƚĞŐŽƌŝĂƐ͞W͕͟
“N”, “F”, “O” e Candidatos à contratação poderão interpor recurso referente à pontuaĕĆŽ͕ŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽĞƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽ͗EŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƐƟŶĂĚŽĂŽƌĞĐƵƌƐŽ͕ŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐăĐŽŶtratação deverão apresentar documentação comprobatória na Diretoria de Ensino de
ŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͕ŽĚŽĐĞŶƚĞĨĞƟǀŽ͕ĚŽĐĞŶƚĞƐƐƚĄǀĞŝƐ;ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůͬϴϴ
e nos Termos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT) e o abrangido pelas disposiĕƁĞƐĚŽΑϮǑĚŽƌƚ͘ϮǑĚĂ>ϭ͘ϬϭϬͬϮϬϬϳ͕ŶĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͘
ƌƟŐŽϯǑͲKĂůƵŶŽĚĞƷůƟŵŽĂŶŽŝŶƐĐƌŝƚŽŶŽWƌŽĐĞƐƐŽĚĞƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞ
ůĂƐƐĞƐͬƵůĂƐƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰƉŽĚĞƌĄŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮĂϴ͘ϭ͘ϮϬϭϰĞŶƚƌĞŐĂƌ͕ŶĂ
Diretoria de Ensino de inscrição, documentos comprobatórios de conclusão do CursoͲŝƉůŽŵĂĞͬŽƵĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĐŽŶĐůƵƐĆŽ͕ĞǆĐĞƚŽŽĂůƵŶŽĚĞƷůƟŵŽĂŶŽĚŽƵƌƐŽĚĞĚƵcação Física que somente poderá comprovar a conclusão do Curso mediante Diploma e
credenciamento no Conselho Regional de Educação Física - CREF.
ƌƟŐŽϰǑͲŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĚĞǀĞƌĄƌĞŐŝƐƚƌĂƌĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐŶŽĂƌƟŐŽϯ͘Ǒ͕ŶŽƐŝƐƚĞŵĂW&ͬ:d͕ŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϬϮĂϬϵͬϬϭͬϮϬϭϰ͕
ƉĂƌĂĮŶƐĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͘
ƌƟŐŽϱǑͲƐƚĂWŽƌƚĂƌŝĂĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
_____
NOTA:
A Lei Complementar nº 1.010/07 encontra-se à pág. 25 do vol. LXIII.

WKZdZ/'Z,EǑϲ͕ϭϵDZKϮϬϭϯ
&ŝǆĂĚĂƚĂƐĞƉƌĂǌŽƐƉĂƌĂĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞ
ĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĞĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐƉĂƌĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ
ĚĞϮϬϭϰ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^EǑϳϱͬϮϬϭϯ
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos,
considerando a necessidade de estabelecer datas, prazos e diretrizes para o desenvolǀŝŵĞŶƚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐĚŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ĞǆƉĞĚĞĂ
presente Portaria.
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ƌƟŐŽϭǑͲƉſƐĂĞŶƚƌĞŐĂĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐ
ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŵŽƐĂƌƟŐŽƐϯǑĞϰǑda Portaria CGRH nº 5/2013, dar-se-á a publicação da
ŶŽǀĂ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ ĚŽƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ƋƵĞ ĞƐƚĂƌĄ ĚŝƐƉŽŶşǀĞů͕ Ğŵ
16.1.2013, no endereço: ŚƩƉ͗ͬͬĚƌŚƵŶĞƚ͘ĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬWŽƌƚĂůEĞƚ
Parágrafo único – O docente que se encontra na condição de aluno, caso
ƉĂƌƟĐŝƉĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞͬĂƵůĂƐĚĞǀĞƌĄĐŽŵƉƌŽǀĂƌŵĂƚƌşĐƵůĂĞĨƌĞƋƵġŶĐŝĂŶŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽĐƵƌƐŽŶŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ͘
ƌƟŐŽϮǑͲĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐͬĂŶŽƐŝŶŝĐŝĂŝƐĚŽŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕
ĂƵůĂƐĚŽƐĂŶŽƐĮŶĂŝƐĚŽŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞDĠĚŝŽĞĚƵĐĂĕĆŽƐƉĞĐŝĂůʹ^WĐŽŵ
classes de educação especial exclusiva e aulas de sala de recurso, na Etapa I, a docentes
ŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽΑϭǑĚŽĂƌƟŐŽϳǑĞŽĂƌƟŐŽϴǑĚĂResolução SE nº 75/2013,
obedecerá ao seguinte cronograma:
/ͲĚŝĂϮϬͬϬϭͬϮϬϭϰͲ&ĂƐĞϭͲŶĂhŶŝĚĂĚĞƐĐŽůĂƌ͕ĂŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽ͕
para:
ĂͿŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞũŽƌŶĂĚĂ͖
b) Ampliação de Jornada;
c) Carga Suplementar de Trabalho Docente.
//ʹĚŝĂϮϭͬϬϭͬϮϬϭϰʹDE,Ͳ&ĂƐĞϮͲŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ĂŽƐƟƚƵůĂƌĞƐ
de cargo, não atendidos, parcial ou integralmente em nível de Unidade Escolar, para:
ĂͿŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞ:ŽƌŶĂĚĂ͕ŶĂƐĞŐƵŝŶƚĞŽƌĚĞŵ͗
a.1 - aos docentes não atendidos totalmente, na Fase 1;
a.2 - aos adidos em caráter obrigatório.
b) Composição de Jornada, na seguinte ordem:
ď͘ϭͲĂŽƐƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞĂƚĞŶĚŝĚŽƐŶĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ͖
b.2 - aos adidos, em caráter obrigatório.
///ʹĚŝĂϮϭͬϬϭͬϮϬϭϰʹdZͲ&ĂƐĞϮͲŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽͲĂŽƐƟƚƵůĂƌĞƐ
de cargo não atendidos na Unidade Escolar, para Carga Suplementar de Trabalho Docente.
IV – dia 22/01/2014 – MANHÃ - Fase 2 - Diretoria de Ensino, para:
ĂͿĞƐŝŐŶĂĕĆŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϮϮĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌEǑϰϰϰͬϭϵϴϱ,
ĂŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽ͖
b) Atribuição para o Centro de Estudos de Educação de Jovens e Adultos
– CEEJA;
c) Atribuição para o Centro de Estudos de Línguas – CEL.
ΑϭǑͲŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĚĂĂůşŶĞĂ͞Ă͕͟ĚĞǀĞƌĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŝƐƉŽŶşǀĞůŶŽ'͕ƉĂƌĂĐŽŵƉƌŽǀĂƌĂƐŚĂďŝůŝƚĂĕƁĞƐͬƋƵĂůŝĮĐĂĕƁĞƐ͘ĂƐŽĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽĚŽcente não esteja contemplada com as disciplinas de sua habilitação, o mesmo deverá
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĐŽŵƉƌŽďĂƚſƌŝŽƐƉĂƌĂĮŶƐĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ͘
§ 2.º - As Diretorias de Ensino deverão comunicar à Diretoria de Ensino/
ƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽĚŽĐĞŶƚĞ͕ƋƵĞŽŵĞƐŵŽĨŽŝĂƚĞŶĚŝĚŽŶĂĂƚƌŝďƵŝĕĆŽ
ƉĂƌĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϮϮĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌEǑϰϰϰͬϭϵϴϱ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
orientação a ser expedida pela CGRH.
ƌƟŐŽϯǑͲĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐͬĂŶŽƐŝŶŝĐŝĂŝƐĚŽŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕
ĂƵůĂƐĚŽƐĂŶŽƐĮŶĂŝƐĚŽŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞDĠĚŝŽĞĚƵĐĂĕĆŽƐƉĞĐŝĂůʹ^WĐŽŵ
classes de educação especial exclusiva e aulas de sala de recurso, na Etapa I, a docentes
ĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞƚƌĂƚĂŽΑϭǑĚŽĂƌƟŐŽϳǑĞŽĂƌƟŐŽϴǑ
da Resolução SE nº 75/2013͕ĞƐĞƌĄĞĨĞƚƵĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞĮŶŝĚŽ
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ƉĞůĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ĐŽŵŝŶşĐŝŽĞŵϮϯͬϭͬϮϬϭϰ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƐƵĂĞƐƉĞĐŝĮĐŝdade, devendo ser amplamente divulgado e obedecendo à seguinte ordem:
I) Fase 1 – Unidade Escolar - de carga horária aos docentes ocupantes de
ĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͕ŶĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ͗
ĂͿĚĞĐůĂƌĂĚŽƐĞƐƚĄǀĞŝƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞϭϵϴϴ͖
ďͿĐĞůĞƟƐƚĂƐ͖
ĐͿŽĐƵƉĂŶƚĞƐĚĞĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͘
II) Fase 2 – Diretoria de Ensino - de carga horária aos docentes ocupantes
ĚĞĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͕ŶĂƐĞŐƵŝŶƚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ͗
ĂͿĚĞĐůĂƌĂĚŽƐĞƐƚĄǀĞŝƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞϭϵϴϴ͖
ďͿĐĞůĞƟƐƚĂƐ͖
ĐͿŽĐƵƉĂŶƚĞƐĚĞĨƵŶĕĆŽͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͘
III) Fase 2 – Diretoria de Ensino – para atribuição da carga horária aos
candidatos à contratação.
IV - A atribuição de classes e aulas na Etapa II aos docentes e candidatos
ƋƵĂůŝĮĐĂĚŽƐ͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƐΑΑϲǑĞϳǑĚŽĂƌƟŐŽϳǑĞŶŽΑϭǑĚŽ
ĂƌƟŐŽϴǑĚĂResolução SE Nº 75/2013 se processará na seguinte conformidade:
§ 1º – Unidade Escolar - Fase 1 – aos docentes da unidade escolar na
seguinte ordem:
ĂͿĨĞƟǀŽƐ͖
ďͿĞĐůĂƌĂĚŽƐĞƐƚĄǀĞŝƐƉĞůĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞϭϵϴϴ͖
ĐͿĞůĞƟƐƚĂƐ͖
ĚͿKĐƵƉĂŶƚĞƐĚĞ&ƵŶĕĆŽͲƟǀŝĚĂĚĞ͖
e) Candidatos à docência já atendidos na Etapa I, com aulas atribuídas na
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƵŶŝĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌ͘
§ 2º – Diretoria de Ensino - Fase 2 – observada a sequência:
a) Os docentes de que trata o inciso anterior, não atendida totalmente
nas unidades escolares, observada a mesma ordem;
b) Candidatos à contratação.
§ 3º – Diretoria de Ensino - Fase 2 – atribuição para Projetos da Pasta,
ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐZĞƐŽůƵĕƁĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ĞǆĐĞƚŽ>Ğ:ʹŝŶĐŝƐŽ/sĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚĞƐƚĂ
Portaria.
ƌƟŐŽϰǑͲEŽĐĂƐŽĚĞĂůŐƵŵĂĚĂƐĚĂƚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƐŝŶĐŝƐŽƐ/Ă/sĚŽ
ĂƌƟŐŽϮǑĚĞƐƚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽƌĞĐĂŝƌĞŵĨĞƌŝĂĚŽŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽͲƐĞĚĞĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕Ž
evento poderá ser adequado, desde que seja amplamente divulgado.
ƌƟŐŽϱǑͲƉĂƌƟƌĚĞϮϵͬϬϭͬϮϬϭϰ͕ĂƐŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽƉŽĚĞƌĆŽƉƌŽĐĞĚĞƌăĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞͬĂƵůĂƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϮϭĚĂResolução SE nº 75/2013,
aos docentes cadastrados no período de inscrição para atribuição de classes e aulas.
Parágrafo único – Observadas as peculiaridades de cada região e havendo classes/aulas disponíveis para atribuição, as Diretorias Regionais de Ensino poderão,
ĂƉĂƌƟƌĚĞϯϬͬϬϭͬϮϬϭϰ͕ĂďƌŝƌƉĞƌşŽĚŽĚĞĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽ͘
ƌƟŐŽϲǑͲĂƐŽŶĆŽĐŽŶƐƚĞŶŽ^ŝƐƚĞŵĂĂYƵĂůŝĮĐĂĕĆŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂĂƐ
aulas pretendidas, a atribuição das aulas poderá ocorrer mediante documento comprobatório, a ser apresentado pelo docente.
ƌƟŐŽϳǑͲƐƚĂWŽƌƚĂƌŝĂĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ĮĐĂŶĚŽ
revogadas as disposições em contrário.
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_______
NOTA:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞăƉĄŐ͘ϮϱĚŽǀŽů͘ ϭϱĚĂŽů͘ ĚĞ>ĞŐ͘Ɛƚ͘ĚĞŶƐ͘
Fundamental e Médio – CENP/SE:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei complementar nº 444/85 à pág. 344 do LXI;
Resolução SE nº 75/13 à pág. 321 deste volume;
Portaria CGRH nº 5/13 à pág. 477 deste volume.

WKZdZ/'Z,EǑϭϭ͕ϱ'K^dKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƐŝŶƐĐƌŝĕƁĞƐƉĂƌĂŽWƌŽĐĞƐƐŽĚĞƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞůĂƐƐĞƐĞƵůĂƐĞĂ
ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂĚŽWƌŽĐĞƐƐŽ^ĞůĞƟǀŽ^ŝŵƉůŝĮĐĂĚŽƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos,
considerando a necessidade de estabelecer datas, prazos e diretrizes para as inscrições
do processo de atribuição de classes e aulas e a prova de avaliação referente ao ano
ůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ĞǆƉĞĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞWŽƌƚĂƌŝĂ͘
ĚĞĮŶŝĕĆŽĚĞƉĞƌĮƐĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐƉĂƌĂŽƐ
integrantes do Quadro do Magistério (QM) da rede pública estadual, como também a
ďŝďůŝŽŐƌĂĮĂĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐĐĂŵƉŽƐĚĞĂƚƵĂĕĆŽĚŽWƌŽĐĞƐƐŽ^ĞůĞƟǀŽ^ŝŵƉůŝĮĐĂĚŽ͕ĐŽŶƐƚĂŵŶĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^EǑϳϬͬϮϬϭϬ͕ZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϭϯͬϮϬϭϭ e Resolução
SE nº 37/2013.
ƌƟŐŽϭǑͲƐĐůĂƐƐĞƐĞĂƐĂƵůĂƐĚĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĂƌĞĚĞĞƐƚĂĚƵĂůĚĞĞŶƐŝŶŽ͕
ŽďĞĚĞĐŝĚĂăůĞŐŝƐůĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞ͕ƐĞƌĆŽĂƚƌŝďƵşĚĂƐĞŵϮϬϭϰĂ͗
/ʹĚŽĐĞŶƚĞƐĞĨĞƟǀŽƐ͖
//ʹĚŽĐĞŶƚĞƐĞƐƚĄǀĞŝƐƉĞůĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞϭϵϴϴ͖
///ʹĚŽĐĞŶƚĞƐĐĞůĞƟƐƚĂƐ͖
IV – docentes com vínculo assegurado em lei, a que se refere o § 2º do
ĂƌƟŐŽϮǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌϭ͘ϬϭϬͬϮϬϬϳ͖
V – docentes contratados e candidatos à contratação temporária, nos
termos da Lei Complementar nº 1.093/2009.
ƌƟŐŽ ϮǑ Ͳ KƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂ ƐĞƌĆŽ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĚŽƐ
ƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽŝŶŝĐŝĂůĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞ͕ƉĂƌƟĐŝpem da Prova de Avaliação - 2013, a ser realizada pela Secretaria da Educação.
ΑϭǑͲKƐĚŽĐĞŶƚĞƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŵŽƐŝŶĐŝƐŽƐ/͕//͕///Ğ/sĚŽĂƌƟŐŽĂŶƚĞrior, conforme estabelece a Lei Complementar 1.207, de 05 de julho de 2013, poderão
ŽƉƚĂƌƉŽƌƐĞŝŶƐĐƌĞǀĞƌƉĂƌĂŽWƌŽĐĞƐƐŽ^ĞůĞƟǀŽ^ŝŵƉůŝĮĐĂĚŽͲϮϬϭϯĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽWƌŽcesso Anual de Atribuição de Classes/Aulas – 2014, como candidato à contratação temporária, nos termos da Lei Complementar 1.093/2009, no mesmo campo de atuação
ĞͬŽƵĞŵĐĂŵƉŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽĚŝǀĞƌƐŽ͕ĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂĂŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽͬƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽĚŽĐĞŶƚĞ͘
Α ϮǑ Ͳ  ƉŽŶƚƵĂĕĆŽ ƋƵĞ Ž ĚŽĐĞŶƚĞͬĐĂŶĚŝĚĂƚŽ ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ŽďƟǀĞƌ ŶĂ
ƉƌŽǀĂƐĞƌĄƐŽŵĂĚĂăƐĚĞŵĂŝƐƉŽŶƚƵĂĕƁĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƚĞŵƉŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽĞĂŽƐơƚƵůŽƐ͕
ƉĂƌĂĚĞĮŶŝƌƐƵĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͘
ΑϯǑͲKƚĞŵƉŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƵƟůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĮŶƐĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŶŽĐĂƌŐŽͬĨƵŶĕĆŽĚŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐŶŽƐŝŶĐŝƐŽƐ/͕//͕///Ğ/sĚŽĂƌƟŐŽϭǑ͕ŶĆŽƐĞƌĆŽĐŽŵƉƵƚĂĚŽƐ
ƉĂƌĂĮŶƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϬϵϯͬϮϬϬϵ͘

481

ΑϰǑͲKƐĚŽĐĞŶƚĞƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŵŽƐŝŶĐŝƐŽƐ//͕///Ğ/sĚŽĂƌƟŐŽϭǑ͕ƐĞ
aprovados em Prova de Avaliação realizada em anos anteriores, estão desobrigados de
ƌĞĂůŝǌĂƌŶŽǀĂWƌŽǀĂĞĂŶŽƚĂŽďƟĚĂĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĄƐĞƌƵƟůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĂĐůĂƐƐŝĮcação no atual processo.
§ 5º- Para os docentes a que se refere o parágrafo anterior, a média igual
ŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌĂϱϬйŽďƟĚĂŶĂWƌŽǀĂĚĞWƌŽŵŽĕĆŽĚŽƐĂŶŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĂ>Ğŝ
Complementar nº 1.097, de 27/10/2009, pode ser considerada como nota da Prova a
ƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽ͞ĐĂƉƵƚ͟ĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĞĨĞƚƵĂŶĚŽͲƐĞĂĚĞǀŝĚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂĚĂƉŽŶƚƵĂĕĆŽŽďƟĚĂ͘
ΑϲǑͲŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽΑϰǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĨĂĐƵůƚĂͲƐĞĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶĂWƌŽǀĂĚĞǀĂůŝĂĕĆŽʹϮϬϭϯ͕ĚĞǀĞŶĚŽŝŶĚŝĐĂƌĞƐƚĂŽƉĕĆŽŶŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂ
ŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͕ĂĮŵĚĞƚĞƌ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ͕ŶĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐ͕ĂŵĂŝŽƌĚĂƐŶŽƚĂƐŽďƟĚĂƐĞŶƚƌĞĂƐƉƌŽǀĂƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƐĂŶŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĞͬŽƵĂ
ŶŽƚĂŽďƟĚĂŶĂƉƌŽǀĂĚĞƉƌŽŵŽĕĆŽĚŽƐĂŶŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
§ 7º - A nota da Prova de Avaliação será única por campo de atuação e o
candidato deverá, no momento da inscrição, optar por realizar:
ϭ ʹ ͞WƌŽǀĂ ůĂƐƐĞ͕͟ ƉĂƌĂ ĮŶƐ ĚĞ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ ŶŽ ĐĂŵƉŽ ĚĞ ĂƚƵĂĕĆŽ ĚĞ
classes, e/ou
Ϯʹ͞WƌŽǀĂƵůĂƐ͕͟ƉĂƌĂĮŶƐĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŶŽĐĂŵƉŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽĚĞĂƵlas e/ou no campo de atuação de Educação Especial, podendo, neste caso, optar por
ĨĂǌĞƌƉƌŽǀĂĞŵƵŵĂĚĂƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐĚĞƐƵĂŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽͬƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽŽƵĂƉƌŽǀĂĚĞĚƵcação Especial.
§ 8º - O docente/candidato que optar pela “Prova Aulas”, a que se refere
ŽŝƚĞŵϮĚŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĨĂƌĄƵŵĂƷŶŝĐĂƉƌŽǀĂĞĂŶŽƚĂƋƵĞŽďƟǀĞƌƐĞƌĄƵƟůŝǌĂĚĂ
ƉĂƌĂĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŶŽĐĂŵƉŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽĚĞĂƵůĂƐĞƚĂŵďĠŵ͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ƉĂƌĂĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽŶŽĐĂŵƉŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽĚĞĚƵĐĂĕĆŽƐƉĞĐŝĂů͘
§ 9º - O docente/candidato, de que trata o parágrafo anterior, que também pretenda concorrer à atribuição no campo de atuação de classes, deverá prestar
as 2 (duas) Provas oferecidas pela Secretaria da Educação.
ƌƟŐŽϯǑͲKƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĚĂƌĞĚĞĞƐƚĂĚƵĂůĚĞĞŶƐŝŶŽĞŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐă
contratação deverão efetuar inscrição para o processo de atribuição de classes e aulas
ĚĞϮϬϭϰĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞŶŽƐŝƚĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬĚƌŚƵŶĞƚ͘ĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƉŽƌƚĂůŶĞƚ͕ͬŶŽƉĞƌşŽĚŽ
abaixo discriminado, procedendo, a seu critério, às seguintes indicações:
/ʹŽĐĞŶƚĞƐĞĨĞƟǀŽƐ͕ŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϭϱͬϴĂϭϬͬϵͬϮϬϭϯ͗
ĂͿĐŽŶĮƌŵĂĕĆŽĞͬŽƵƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĞĂĐĞƌƚŽŶĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͖
b) indicação para Jornada de Trabalho Docente: manutenção, ampliação
ŽƵƌĞĚƵĕĆŽ͕ĞǆĐĞƚŽ͕ƉĂƌĂĂ:ŽƌŶĂĚĂZĞĚƵǌŝĚĂĚĞdƌĂďĂůŚŽŽĐĞŶƚĞ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟgo 4º da Lei Complementar 1.207/2013;
ĐͿĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐŽƵĂƵůĂƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϮϮĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞmentar 444/85;
d) atuação em classes, turmas ou aulas de Projetos da Pasta;
II - Docentes - Categorias “P”, “N” e “F”, no período de 15/08 a 10/09/2013:
ĂͿĐŽŶĮƌŵĂĕĆŽĞͬŽƵƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĞĂĐĞƌƚŽŶĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽĞŝŶĚŝĐĂĕƁĞƐ͗
1. carga horária máxima pretendida;
Ϯ͘ŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽŽŶĚĞƉƌĞƚĞŶĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĂWƌŽǀĂĚŽWƌŽĐĞƐƐŽ^ĞůĞƟǀŽ^ŝŵƉůŝĮĐĂĚŽͲϮϬϭϯ͖
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3. escolha da disciplina da prova, no caso de inscrição para o campo de
atuação “aulas” e/ou Educação Especial;
b) a solicitação de acerto de inscrição deverá ser realizada até 06/09/2013;
ĐͿŽƉĕĆŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽΑϲǑĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚĞƐƚĂWŽƌƚĂƌŝĂ͖
d) transferência de Diretoria de Ensino.
ƌƟŐŽϰǑͲKƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐĞŵĂƚƵĂƌŶĂƌĞĚĞĞƐƚĂĚƵĂůĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ŶŽĂŶŽ
de 2014, deverão:
I – DOCENTES CONTRATADOS nos termos da LC nº 1093/2009, no período de 15/08 a 10/09/2013:
ĂͿĐŽŶĮƌŵĂĕĆŽĞƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĞĂĐĞƌƚŽĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽĞŝŶĚŝĐĂĕƁĞƐŶŽƐŝƚĞ
ŚƩƉ͗ͬͬĚƌŚƵŶĞƚ͘ĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƉŽƌƚĂůŶĞƚͬ͗
1. carga horária máxima pretendida;
Ϯ͘ŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽŽŶĚĞƉƌĞƚĞŶĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĂWƌŽǀĂĚĞWƌŽĐĞƐƐŽ^ĞůĞƟǀŽ^ŝŵƉůŝĮĐĂĚŽͲϮϬϭϯ͕ŽƉƚĂŶĚŽƉĞůĂ͞WƌŽǀĂůĂƐƐĞ͟ŽƵƉĞůĂ͞WƌŽǀĂƵůĂƐ͕͟ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ
indicando a disciplina desejada ou Educação Especial;
b) a solicitação de acerto de inscrição deverá ser realizada até 6/9/2013;
c) de mudança de Diretoria de Ensino.
Parágrafo único: Acertos de inscrição como: Dados Pessoais, Habilitação/
YƵĂůŝĮĐĂĕĆŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐăhŶŝĚĂĚĞƐĐŽůĂƌĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͘
Os interessados deverão dirigir-se à Unidade Escolar munidos dos docuŵĞŶƚŽƐĐŽŵƉƌŽďĂƚſƌŝŽƐ͘ƉŽŶƚƵĂĕĆŽƉĞƌƟŶĞŶƚĞĂŽƚĞŵƉŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĄ
ser efetuada pela Diretoria de Ensino, mediante documentação comprobatória a ser
entregue pelo docente contratado na Unidade Escolar, que será responsável pelo encaminhamento à Diretoria de Ensino.
II – CANDIDATOS À CONTRATAÇÃO nos termos da LC nº 1093/2009, no
período de 06/08 a 10/09/2013, deverão comparecer a uma das Diretorias de Ensino,
ŵƵŶŝĚŽƐĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƉĞƐƐŽĂŝƐĞĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞƐĚĞŚĂďŝůŝƚĂĕĆŽͬƋƵĂůŝĮĐĂĕĆŽĚŽĐĞŶƚĞ
;ĚŝƉůŽŵĂĞŚŝƐƚſƌŝĐŽĞƐĐŽůĂƌͿ͕ĞŶŽĐĂƐŽĚĞĂůƵŶŽƐ͕ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĂ/ŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞŶƐŝŶŽ
de que está devidamente matriculado e frequente no curso, para efetuar sua prévia
ŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞ͕ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĚĞǀĞƌĆŽĐŽŶĮƌŵĂƌƐƵĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͕ŶŽƐŝƚĞ͗
ŚƩƉ͗ͬͬĚƌŚƵŶĞƚ͘ĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƉŽƌƚĂůŶĞƚͬĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽĂƐĞŐƵŝƌ͗
ĂͿĐŽŶĮƌŵĂĕĆŽĞƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĞĂĐĞƌƚŽĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽĞŝŶĚŝĐĂĕƁĞƐ͗
1. carga horária máxima pretendida;
Ϯ͘ŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽŽŶĚĞƉƌĞƚĞŶĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĂWƌŽǀĂĚĞWƌŽĐĞƐƐŽ^ĞůĞƟǀŽ^ŝŵƉůŝĮĐĂĚŽͲϮϬϭϯ͕ŽƉƚĂŶĚŽƉĞůĂ͞WƌŽǀĂůĂƐƐĞ͟ŽƵƉĞůĂ͞WƌŽǀĂƵůĂƐ͕͟ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ
indicando a disciplina desejada ou Educação Especial.
b) a solicitação de acerto de inscrição deverá ser realizada até 06/09/2013.
ƌƟŐŽϱǑͲKƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽƋƵĞƐĞĚĞĐůĂƌĂƌĞŵŶĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞ
ƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐĚĞĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ͕ƚĞƌĆŽĞƐƚĂĐŽŶĚŝĕĆŽŝŶĐůƵşĚĂŶĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽ;:dͿ͕
devendo posteriormente, até a data de 23/10/2013, apresentar o laudo que comprove
ĂĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ͕ĞǆƉĞĚŝĚŽƉĞůĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞŵĠĚŝĐĂĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ͘
Α ϭǑ Ͳ WĂƌĂ Ă ĐŽŶĮƌŵĂĕĆŽ ĚĞ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ ĞƐƚĞ ĂƌƟŐŽ͕ Ž ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞǀĞƌĄ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĂƚĞƐƚĂĚŽ ĞǆƉĞĚŝĚŽ ƉŽƌ ſƌŐĆŽ ŽƵ ĞŶƟĚĂĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚŽ
Sistema Único de Saúde no Estado de São Paulo – S.U.S., conforme estabelece a Lei
Complementar 1093/2009.
ΑϮǑͲĐŽŶĮƌŵĂĕĆŽĚĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞƉŽƌƚĂĚŽƌĚĞĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐĞƌĄĞĨĞƚƵĂda pela Diretoria de Ensino, até 29/10/2013, no site:
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ŚƩƉ͗ͬͬĚƌŚƵŶĞƚ͘ĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬƉŽƌƚĂůŶĞƚ͕ͬăǀŝƐƚĂĚŽůĂƵĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂdo pelo candidato à contratação.
ΑϯǑͲEĆŽŚĂǀĞŶĚŽĐŽŶĮƌŵĂĕĆŽĚĂĚĞĮĐŝġŶĐŝĂŝŶĨŽƌŵĂĚĂ͕ŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽă
ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽƚĞƌĄĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĞĨĞƚƵĂĚĂĞŵƐŝƚƵĂĕĆŽƌĞŐƵůĂƌ͘
ƌƟŐŽϲǑͲKƐĚŽĐĞŶƚĞƐĂďƌĂŶŐŝĚŽƐƉĞůŽΑϮǑĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϬϭϬͬϮϬϬϳĞŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĞĨĞƟǀŽƐƉŽĚĞƌĆŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞϭϱͬϴͬϮϬϭϯ͕ŽƉƚĂƌĞŵ
ƐĞŝŶƐĐƌĞǀĞƌŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞWƌŽũĞƚŽƐĚĂWĂƐƚĂ͕ĞŵĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞĞƐƉĞĐşĮĐĂĚŽƐŝƐƚĞŵĂ͘
Parágrafo único: Caberá à Comissão de Atribuição de Classes e Aulas da
ŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞϮϱͬϭϬͬϮϬϭϯ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƐůĞŐŝƐůĂĕƁĞƐƋƵĞƌĞŐƵůĂŵĞŶtam os referidos Projetos:
I – divulgar o período de inscrição;
II – divulgar o prazo para inscrição para os projetos;
III - divulgar o período em que os docentes/candidatos deverão apresentar, quando for o caso, a proposta de trabalho para projetos;
/sʹƉƵďůŝĐĂƌĂĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐƐĞůĞĐŝŽŶĂĚŽƐ͘
ƌƟŐŽϳǑKƐĚŽĐĞŶƚĞƐĞĨĞƟǀŽƐĞŶĆŽĞĨĞƟǀŽƐĚĂƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐ͞W͕͟͞E͟Ğ
“F”, que pretenderem atuar em regime de acumulação, com contratação temporária,
nos termos da Lei Complementar nº 1.093/2009, deverão observar:
I – Inscrição: de 15/8 a 10/9/2013;
//ʹ^ŽůŝĐŝƚĂĕĆŽͬƚƵĂůŝǌĂĕĆŽͬ/ŶĐůƵƐĆŽĚĞ,ĂďŝůŝƚĂĕĆŽͬYƵĂůŝĮĐĂĕĆŽĚŽĐĞŶƚĞ͗ ĚĞ ϲͬϴ Ă ϵͬϴͬϮϬϭϯ͕ ŶĂ ƵŶŝĚĂĚĞ ĞƐĐŽůĂƌ ĚĞ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ͕ ŵƵŶŝĚŽ ĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
ĐŽŵƉƌŽďĂƚſƌŝŽƐ;ĚĂĚŽƐƉĞƐƐŽĂŝƐ͕ĂƚĞƐƚĂĚŽŵĠĚŝĐŽ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞĚŽĐĞŶƚĞĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ
e outros);
III – até 14/8/2013 para análise e acerto da Unidade Escolar.
ƌƟŐŽϴǑͲƐŝŶƐĐƌŝĕƁĞƐƉĂƌĂĂWƌŽǀĂĚĞǀĂůŝĂĕĆŽʹϮϬϭϯ͕ĞƐƚĂƌĆŽĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂƐĂĐŽŶĮƌŵĂĕĆŽĚĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽƉĂƌĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐ͕
ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƉƌĂǌŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂƉƌĞƐĞŶƚĞWŽƌƚĂƌŝĂ͘ŽŶĮƌŵĂĚĂĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͕ŶĞnhum dado poderá ser alterado.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽʹKƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐăƐŝŶƐĐƌŝĕƁĞƐĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐĞ
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝŶĐŝƐŽ//ĚŽĂƌƟŐŽϯǑĞĚŽĂƌƟŐŽϰǑĚĞƐƚĂWŽƌƚĂƌŝĂ͕ŽďƐĞƌǀĂƌĆŽ
o seguinte cronograma:
1- até às 18 horas do dia 06/09/2013, disponibilidade da opção para
acertos, relacionados a dados pessoais, funcionais ou de pontuação, nas inscrições de
docentes e ou candidatos via WEB;
2- até às 18 horas do dia 13/09/2013, digitação no sistema JATC, pela
Diretoria de Ensino, das pré-inscrições de candidatos, que foram efetuadas no período
de 06/08 a 10/09/2013;
3- até às 18 horas do dia 09/09/2013, deferimento/indeferimento da solicitação pendente de acerto pela Diretoria de Ensino.
ƌƟŐŽϵǑͲƐĚĞŵĂŝƐĨĂƐĞƐĞŽƐĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂƐĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĞĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐĚŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰƐĞƌĆŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐĞŵWŽƌƚĂƌŝĂĂƐĞƌ
publicada oportunamente.
ƌƟŐŽϭϬͲƐƚĂWŽƌƚĂƌŝĂĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘

484

_____

NOTAS:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞăƉĄŐ͘ϮϱĚŽǀŽů͘ϭϱĚĂŽů͘ĚĞ>ĞŐ͘&ĞĚ͘ĚĞŶƐ͘
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 1.010/07 à pág. 25 do vol. LXIII;
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.097/09 à pág. 41 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.207/13 à pág. 46 deste volume.

/E^dZhK'Z,EǑϰ͕ϭϴKhdhZKϮϬϭϯ
sŝƐĂƵŶŝĨŽƌŵŝǌĂƌƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐăƉŽƐƐĞĞĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐŶŽŵĞĂĚŽƐƉĂƌĂĐĂƌŐŽƐĞĨĞƟǀŽƐĚŽYƵĂĚƌŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽʹY^
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos,
ǀŝƐĂŶĚŽƵŶŝĨŽƌŵŝǌĂƌƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐăƉŽƐƐĞĞĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐŶŽŵĞĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĐĂƌŐŽƐ ĞĨĞƟǀŽƐ ĚŽ YƵĂĚƌŽ ĚĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ ĚƵĐĂĕĆŽ ʹ Y^͕ ĞǆƉĞĚĞ Ă
presente instrução:
I - Compete ao superior imediato dar posse e exercício ao ingressante,
ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶŽĂƌƟŐŽϰϳĚĂ>ĞŝĞƐƚĂĚƵĂůŶǑϭϬ͘Ϯϲϭͬϲϴ͕ĐŽŵ
alterações dadas pela Lei Complementar nº 1.123/2010.
//ͲĂƉŽƐƐĞĚŽŝŶŐƌĞƐƐĂŶƚĞĚĞǀĞƌĄƐĞǀĞƌŝĮĐĂƌŶŽƉƌĂǌŽĚĞϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐ͕
contados sequencialmente da data da publicação do ato de nomeação, conforme disƉƁĞŽĂƌƟŐŽϱϮĚĂ>ĞŝĞƐƚĂĚƵĂůŶǑϭϬ͘Ϯϲϭͬϲϴ͘
III - o prazo inicial para posse poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta)
ĚŝĂƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽΑϭǑĚŽĐŝƚĂĚŽĂƌƟŐŽϱϮ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽ
ƉƌĠǀŝŽĚŽŶŽŵĞĂĚŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽĂĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽƐĞƌƉƵďůŝĐĂĚĂĞŵŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͕
pela autoridade prevista no inciso I.
IV - a contagem dos 30 (trinta) dias de prorrogação será imediatamente
sequencial ao 30º dia do prazo inicial de posse, sem qualquer interrupção.
V - o prazo inicial para a posse do nomeado que, na data da publicação
ĚŽĂƚŽĚĞŶŽŵĞĂĕĆŽ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂƌͲƐĞĞŵĨĠƌŝĂƐŽƵĞŵůŝĐĞŶĕĂ͕ƐĞƌĄĐŽŶƚĂĚŽĂƉĂƌƟƌĚŽĚŝĂ
imediatamente posterior ao do término do afastamento, conforme dispõe o § 2º do
ĂƌƟŐŽϱϮĚĂ>ĞŝĞƐƚĂĚƵĂůŶǑϭϬ͘Ϯϲϭͬϲϴ͘
VI - a licença, a que se refere o inciso anterior, é exclusivamente a que
ĞƐƟǀĞƌĞŵĐƵƌƐŽ͕ŶĆŽƐĞŶĚŽĂďƌĂŶŐŝĚĂƐŶŽǀĂƐůŝĐĞŶĕĂƐ͘
VII - a contagem do prazo de posse, inicial ou em prorrogação, poderá ser
suspensa, sempre a pericia assim o exigir, por período de até 120 (cento e vinte) dias,
cujo cômputo se iniciará na data indicada na publicação do órgão médico competente,
ĞƐĞƌĄĞŶĐĞƌƌĂĚŽŶĂĚĂƚĂĚĂĞǆƉĞĚŝĕĆŽĚŽĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞƐĂŶŝĚĂĚĞĞĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞİƐŝĐĂ
;ůĂƵĚŽŵĠĚŝĐŽͿ͕ĞͬŽƵĂŽƚĠƌŵŝŶŽĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƐƵƐƉĞŶƐĆŽĞƐƟƉƵůĂĚŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽƋƵĂŶĚŽĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ƌĞŝŶŝĐŝĂƌͲƐĞĂĐŽŶƚĂŐĞŵĚĞƉƌĂǌŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽĂƌƟŐŽϱϮĚĂ>ĞŝĞƐƚĂĚƵĂůŶǑ
10.261/68.
VIII - a suspensão da contagem do prazo de posse, de que trata o inciso
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƐĞƌĄƉƵďůŝĐĂĚĂĞŵŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůƉĞůŽſƌŐĆŽŵĠĚŝĐŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂƉĞƌşĐŝĂ͕
ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϱϯĚĂ>ĞŝĞƐƚĂĚƵĂůŶǑϭϬ͘Ϯϲϭͬϲϴ͕ĐŽŵĂůƚĞrações dadas pela Lei Complementar nº 1.123/2010.
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IX - no ato da posse do cargo, o ingressante deverá apresentar declaração
expressa, de próprio punho, informando se possui, ou não, outro cargo ou funçãoͲĂƟǀŝĚĂĚĞ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚŽƐĞƌǀŝĕŽƉƷďůŝĐŽĨĞĚĞƌĂů͕ĞƐƚĂĚƵĂů͕ŵƵŶŝĐŝƉĂůŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ĞŵĂƵtarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público, inclusive
para os que apresentam a condição de aposentado.
X - para tomar posse, o nomeado deverá apresentar ao superior imediato os seguintes documentos, em vias originais
e cópias:
ĂͿĐĠĚƵůĂĚĞŝĚĞŶƟĚĂĚĞ;Z'Ϳ͕ĐŽŵƉƌŽǀĂŶĚŽƐĞƌďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͖
ďͿĐĂĚĂƐƚƌŽĚĞƉĞƐƐŽĂƐİƐŝĐĂƐ;W&Ϳ͖
c) documento de inscrição no PIS ou PASEP, se possuir;
ĚͿơƚƵůŽĚĞĞůĞŝƚŽƌĞƉƌŽǀĂĚĞƋƵĞǀŽƚŽƵŶĂƷůƟŵĂĞůĞŝĕĆŽŽƵĚĞƋƵĞƉĂŐŽƵĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵƵůƚĂŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ĚĞƋƵĞƐĞũƵƐƟĮĐŽƵƉĞƌĂŶƚĞĂ:ƵƐƟĕĂůĞŝƚŽƌĂů͖
ĞͿĂƚĞƐƚĂĚŽĚĞĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐĐƌŝŵŝŶĂŝƐ;&ĞĚĞƌĂůĞƐƚĂĚƵĂůͿ͕ƌĞůĂƟǀŽĂŽƐ
ƷůƟŵŽƐϱ;ĐŝŶĐŽͿĂŶŽƐ͖
f) comprovante de estar em dia com as obrigações militares, estando
isento da apresentação o ingressante que no momento da posse se encontre no ano
civil subsequente ao que tenha completado 45 anos;
g) declaração, de próprio punho, de boa conduta e de não ter sofrido
ƉĞŶĂůŝĚĂĚĞƐ͕ ĚĞŶƚƌĞ ĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶŽƐ ŝŶĐŝƐŽƐ /s͕ s Ğ s/ ĚŽ ĂƌƟŐŽ Ϯϱϭ ĚĂ >Ğŝ ĞƐƚĂĚƵĂů
ŶǑϭϬ͘Ϯϲϭͬϲϴ͕ŶŽƐƷůƟŵŽƐϱ;ĐŝŶĐŽͿĂŶŽƐ͕ĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăĚĞŵŝƐƐĆŽͬĚŝƐƉĞŶƐĂ͕ŽƵĐĂƐƐĂĕĆŽĚĞĂƉŽƐĞŶƚĂĚŽƌŝĂƉŽƌĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂ͕ĞŶŽƐƷůƟŵŽƐϭϬ;ĚĞǌͿĂŶŽƐ͕ƋƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĂƌ
de demissão/dispensa a bem do serviço público, ou cassação de aposentadoria por
equivalência;
h) comprovação de ser pai/mãe ou responsável por criança em idade
escolar, de que a mesma está matriculada em estabelecimento de ensino;
ŝͿ ƉĂƌĂ ŽƐ ŶŽŵĞĂĚŽƐ ƉĂƌĂ Ž ĐĂƌŐŽ ĚĞ KĮĐŝĂů ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ
de conclusão de curso nível médio ou equivalente, comprovando a habilitação para a
ŝŶǀĞƐƟĚƵƌĂŶŽĐĂƌŐŽ͖
ũͿWĂƌĂŽƐŶŽŵĞĂĚŽƐƉĂƌĂŽƐĐĂƌŐŽƐĚĞǆĞĐƵƟǀŽWƵďůŝĐŽĞŶĂůŝƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͗ĚŝƉůŽŵĂĚĞĐƵƌƐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƉŽƌſƌŐĆŽĚĞĐŽŵƉĞtência;
k) para os nomeados para o cargo de Analista Sociocultural diploma de
graduação superior devidamente registrado por órgão de competência, comprovando
a habilitação em Biblioteconomia, bem como o registro no Conselho Regional de Biblioteconomia - CRB;
l) para os nomeados para o cargo de Agente Técnico de Assistência à Saúde: diploma de graduação superior devidamente registrado por órgão de competência,
comprovando a habilitação em Nutrição;
ŵͿ ĞƌƟĮĐĂĚŽ ĚĞ ^ĂŶŝĚĂĚĞ Ğ ĂƉĂĐŝĚĂĚĞ &şƐŝĐĂ ;ůĂƵĚŽ ŵĠĚŝĐŽͿ ĚĞĐůĂrando-o apto ao exercício do cargo, expedido pelo Departamento de Perícias Médicas
ĚŽƐƚĂĚŽ;WDͿŽƵƉŽƌƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƌƟŐŽϳǑĚŽ
Decreto estadual nº 29.180/88;
ŶͿĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂƉƌŽǀŝŵĞŶƚŽͬŝŶǀĞƐƟĚƵƌĂĚŽĐĂƌŐŽƉƌĞǀŝƐtos no Edital/ Instruções Especiais do concurso correspondente;
XI - Poderá haver posse por procuração exclusivamente nos casos em que
o ingressante for funcionário público e se encontrar ausente do Estado, em missão do
Governo.
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y//ͲƵŵƉƌĞĂŽƐƵƉĞƌŝŽƌŝŵĞĚŝĂƚŽ͕ƐŽďƉĞŶĂĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ǀĞƌŝĮĐĂƌƐĞƚŽĚĂƐĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐƉĂƌĂĂŝŶǀĞƐƟĚƵƌĂĞŵĐĂƌŐŽĨŽƌĂŵ
ƐĂƟƐĨĞŝƚĂƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĐŽŵƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĂŐƌĂƵĚĞƉĂƌĞŶƚĞƐĐŽĞĚĞŝŶĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ĚĞĂĐŽƌdo com a legislação vigente.
XIII - o termo de posse deverá ser lavrado em livro próprio, assinado
ƉĞůŽŶŽŵĞĂĚŽĞƉĞůŽƐƵƉĞƌŝŽƌŝŵĞĚŝĂƚŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽĞƐƚĞƷůƟŵŽƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌĂďĞƌƚƵƌĂĚĞ
WƌŽŶƚƵĄƌŝŽ&ƵŶĐŝŽŶĂůŝŶƐƚƌƵşĚŽĐŽŵŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƌĂŽſƌŐĆŽĚĞ
ZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͕ĂŽƋƵĂůĞƐƟǀĞƌũƵƌŝƐĚŝĐŝŽŶĂĚĂĂƵŶŝĚĂĚĞĚĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚŽŝŶŐƌĞƐsante a autuação do Processo Único de Contagem de Tempo.
XIV - o exercício do ingressante dar-se-á no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados da data da posse, podendo este prazo ser prorrogado por igual período,
mediante requerimento do interessado e com autorização do superior imediato, publiĐĂĚĂĞŵŝĄƌŝŽKĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽ͘
ysͲ^ŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĄĂƐƐƵŵŝƌŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƉŽƌŽİĐŝŽŽŝŶŐƌĞƐƐĂŶƚĞƋƵĞƐĞ
encontre:
a) provendo cargo em comissão, na área da Administração Estadual CenƚƌĂůŝǌĂĚĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽĞƐƉĂĐŚŽEŽƌŵĂƟǀŽĚŽ'ŽǀĞƌŶĂĚŽƌ͕ĚĞϭϲͬϯͬϳϳ͕ŽƵ
ďͿŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĐĂƌŐŽĞůĞƟǀŽĨĞĚĞƌĂů͕ĞƐƚĂĚƵĂů͕ŵƵŶŝĐŝƉĂůŽƵĚŝƐƚƌŝƚĂů͕
desde que o afastamento, a que se refere este inciso,comprove-se obrigatório.
ys/ͲŽŝŶŐƌĞƐƐĂŶƚĞ͕ĞǆĐĞƚŽŽĚŽĐĂƌŐŽĚĞKĮĐŝĂůĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͕ƋƵĞƉƌĞtenda exercer o cargo em regime de acumulação com cargo/função docente, somente
poderá tomar posse após publicação do ato decisório favorável/legal devidamente publicado em DOE, conforme dispõe o Decreto nº 41.915/97, tendo em vista o inciso XVI
ĚŽĂƌƟŐŽϯϳĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĚĞϭϵϴϴ͘
XVII - o ingressante que já exerce outro cargo ou função pública, exceto
docente, somente poderá assumir o exercício apresentando cópia do pedido de exoneração/dispensa do cargo/função precedente, devidamente protocolado, a ser publicada com vigência na mesma data do exercício no novo cargo.
XVIII - o ingressante, que não tomar posse dentro dos prazos legalmente
previstos, terá sua nomeação tornada sem efeito, ou será exonerado do cargo, se tomar posse, mas não assumir o exercício dentro dos prazos previstos na Lei.
y/yͲƐƚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂ ĚĂƚĂĚĞƐƵĂ ƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ ĮĐĂŶĚŽ
revogada a Instrução CGRH nº 1, de 10/1/2012.
______
NOTAS:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞăƉĄŐ͘ϮϱĚŽǀŽů͘ ϭϱŶĂŽů͘ ĚĞ>ĞŐ͘Ɛƚ͘ĚĞŶƐ͘
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.123/10 à pág. 21 do vol. LXX;
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV;
Decreto nº 41.915/97 à pág. 57 do vol. XLIV;
Instrução CGRH nº 1/12 à pág. 336 do vol. LXXIII.
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COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CGEB
/E^dZhK'͕ϭϮ:h>,KϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĞƐĐŽůĂƌĚŽƐĂůƵŶŽƐĞŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ
ĚĂWĂƌƚĞŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂĚĂDĂƚƌŝǌƵƌƌŝĐƵůĂƌĚŽŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĂƐƐĐŽůĂƐ
ĚĞdĞŵƉŽ/ŶƚĞŐƌĂůͬϮϬϭϯ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĂZĞƐ͘^ŶǑϮͬϮϬϭϯ
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica CGEB, considerando a necessidade de estabelecer procedimentos a serem observaĚŽƐŶĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĞƐĐŽůĂƌĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ŶŽƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĂƐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐĞKĮĐŝŶĂƐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĚĂƉĂƌƚĞĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂĚŽĐƵƌƌşĐƵůŽĚĂƐƐĐŽůĂƐ
ĚĞ dĞŵƉŽ /ŶƚĞŐƌĂů͕ ĚĞ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ Ž ĂƌƟŐŽ ϱǐ ĚĂ ZĞƐ͘ ^ ŶǑ Ϯ͕ ĚĞ ϭϴͬϬϭ͕ ƉƵďůŝĐĂĚĂ Ă
19/01/2013, baixa as seguintes instruções:
I - A avaliação do desempenho escolar dos alunos nos componentes das
ƟǀŝĚĂĚĞƐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐĞKĮĐŝŶĂƐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĚĂƉĂƌƚĞĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂĚŽĐƵƌƌşĐƵůŽ
do Ensino Fundamental das Escolas de Tempo Integral, conforme disposto no Parágrafo
ƷŶŝĐŽĚŽĂƌƟŐŽϱǑĚĂZĞƐ͘^ŶǑϮ͕ĚĞϭϴͬϬϭͬϮϬϭϯ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂƐĞ͕ƉƌĞĐŝƉƵĂŵĞŶƚĞ͕Ğŵ
ƵŵĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ͕ĐƵũŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĂǀĂůŝĂƟǀŽƐ͕ĐĞŶƚƌĂĚŽƐĞŵǀĂůŽƌĞƐĂƟƚƵĚŝŶĂŝƐ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂŝƐĞĐŽŐŶŝƟǀŽƐ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝƌͲƐĞͲĆŽĞŵ
subsídios da avaliação global do aluno, realçando-lhe suas condições em prosseguir em
ƐĞƵŝƟŶĞƌĄƌŝŽĞƐĐŽůĂƌ͘
II - A Língua Estrangeira Moderna, incluída como componente curriĐƵůĂƌĚĂWĂƌƚĞŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂĚĂŵĂƚƌŝǌĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĚĂƐƐĠƌŝĞƐĮŶĂŝƐĚŽŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂmental, obedece, na avaliação do desempenho escolar, o mesmo tratamento dispensado às demais disciplinas da Base Nacional Comum, e, portanto, com a adoção
ĚŽƐŵĞƐŵŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐƉĂƌĂĮŶƐĚĞƉƌŽŵŽĕĆŽĞƌĞƚĞŶĕĆŽĞŽƐŵĞƐŵŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞ
desempenho.
///ͲƐĚĞŵĂŝƐƟǀŝĚĂĚĞƐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐĞKĮĐŝŶĂƐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͕ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĂƉĂƌƚĞĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂ͕ƚĂŵďĠŵƚĞƌĆŽƐĞƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĨŽƌŵĂůŝzados em uma escala de notas de zero a dez e devem ser registrados nos documentos
ĞƐĐŽůĂƌĞƐ͕ƉŽƌĠŵŶĆŽĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŵƉŽƌƐŝƐſƉĂƌąŵĞƚƌŽƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĞĨĞŝƚŽĚĞƉƌŽmoção ou retenção.
IV - A desvinculação do desempenho escolar alcançado pelos alunos em
ƟǀŝĚĂĚĞƐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐĞĞŵKĮĐŝŶĂƐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ͕ĚĞƐĂƌƟĐƵůĂĚĂĚĂĚĞĮŶŝĕĆŽĚĞ
ƉƌŽŵŽĕĆŽŽƵƌĞƚĞŶĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂŶĞƐƐĞƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͕ŶĆŽŽƐŵŝŶŝŵŝǌĂŶĂŝŵƉŽƌƚąŶcia que representam como indicadores que, por concorrerem para a formação integral
do aluno, não só subsidiam a avaliação global do aluno, como retratam, pelos resultados alcançados, os avanços por ele conquistados.
V - Caberá às Escolas de Tempo Integral – ETI providenciar os ajustes necessários no Regimento Escolar, na conformidade da legislação vigente.
_____
NOTA:
A Resolução SE nº 2/13 encontra-se à pág. 89 do vol. LXXV.
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INSTRUÇÃO CGEB DE 16 DE OUTUBRO DE 2013
WƌŽĐĞƐƐŽ^ĞůĞƟǀŽ^ŝŵƉůŝĮĐĂĚŽƉĂƌĂŽĐĞŶƚĞƐŶŽŶŽ>ĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ
ĚŝƚĂůĚĞŽŶǀŽĐĂĕĆŽƉĂƌĂĂZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂWƌŽǀĂ
Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino e Diretores das Escolas
Estaduais Indígenas
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, à vista
do disposto na Portaria CGRH 11/2013, que trata das inscrições para o Processo de AtriďƵŝĕĆŽĚĞůĂƐƐĞƐĞƵůĂƐĞĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂĚŽWƌŽĐĞƐƐŽ^ĞůĞƟǀŽ^ŝŵƉůŝĮĐĂĚŽƉĂƌĂ
ŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ĞŽŶĞǆŽ͕ĂƉƌŽǀĂĚŽƉĞůĂZĞƐ͘^ϱϮĚĞϭϰͲϬϴͲϮϬϭϯ͕ƉƵďůŝĐĂĚĂ
Ă ϭϱͲϬϴͲϮϬϭϯ͕ ƋƵĞ ĚŝƐƉƁĞŵ ƐŽďƌĞ ŽƐ ƉĞƌĮƐ͕ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ Ğ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐ
ĚŽƐWƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂĚƵĐĂĕĆŽĚĂƌĞĚĞĞƐƚĂĚƵĂůĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ŽƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐďŝďůŝŽŐƌĄĮĐŽƐ
e de legislação, que fundamentam e orientam a organização de exames, concursos e
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐƐĞůĞƟǀŽƐĚŽƐWƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐͬĂŶĚŝĚĂƚŽƐdĞŵƉŽƌĄƌŝŽƐƉĂƌĂĂƚƵĂƌĞŵĞŵĞƐĐŽůĂƐ
estaduais, baixa as seguintes instruções:
ϭ͘ƉƌŽǀĂĚŽWƌŽĐĞƐƐŽ^ĞůĞƟǀŽ^ŝŵƉůŝĮĐĂĚŽƉĂƌĂƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐͬĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐŶĂƐŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽ͕ŶŽĐĂŵƉŽĚĞ>şŶŐƵĂĞƵůƚƵƌĂƚŶŝĐĂĚĞĚƵĐĂĕĆŽ
Escolar Indígena, na conformidade da Portaria CGRH 11/2013, será realizada no dia 2010-2013, das 9h às 13h no local indicado, em anexo, pela Diretoria de Ensino.
Ϯ͘K^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌĚĞƐĐŽůĂƐƐƚĂĚƵĂŝƐ/ŶĚşŐĞŶĂƐĚĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐŝƌĞƚŽƌŝĂƐ
Regionais de Ensino, com o apoio do Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico de
ĚƵĐĂĕĆŽƐĐŽůĂƌ/ŶĚşŐĞŶĂ͕ĮĐĂƌĄƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů͕ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞĮƐĐĂů͕ƉŽƌ͗
a. aplicar a Prova;
b. enviar as Folhas de Respostas, Lista de Presença e Folha de Ocorrência
para o Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) do Centro de Atendimento Especializado
(CAESP).
ϯ͘ƉƌŽǀĂƐĞƌĄĐŽŵƉŽƐƚĂĚĞϱϬ;ĐŝŶƋƵĞŶƚĂͿƋƵĞƐƚƁĞƐŽďũĞƟǀĂƐĂǀĂůŝĂĚĂƐ
na escala de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos, para o campo de atuação aulas/classe;
3.1 Não serão computadas questões não assinaladas, rasuradas ou que
contenham mais de uma resposta.
4 . A correção da prova será efetuada pela equipe técnica do Núcleo de
Inclusão Educacional (NINC), do Centro de Atendimento Especializado (CAESP) da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB).
5 . O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova, com
ŵĞŝĂŚŽƌĂĚĞĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂĚŽƐĞƵŝŶşĐŝŽ͕ĂĮŵĚĞƐĞƌŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽĞƚŽŵĂƌĐŝġŶĐŝĂĚĂ
ƐĂůĂŽŶĚĞƉƌĞƐƚĂƌĄŽĞǆĂŵĞ͕ƉŽƌƚĂŶĚŽĐĂŶĞƚĂĞƐĨĞƌŽŐƌĄĮĐĂĚĞŵĂƚĞƌŝĂůƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞĞ
ĚĞƟŶƚĂĂǌƵůŽƵƉƌĞƚĂ͕ůĄƉŝƐƉƌĞƚŽϮĞďŽƌƌĂĐŚĂ͘
ϲ͘ŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽĚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽĚĂƌͲƐĞͲĄŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞƉĞůŽ
ŵĞŶŽƐ͕ƵŵĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ĞŵǀŝĂŽƌŝŐŝŶĂůŽƵĐſƉŝĂĂƵƚĞŶƟĐĂĚĂĞŵĐĂƌƚſƌŝŽ͗ĠĚƵůĂĚĞ/ĚĞŶƟĚĂĚĞ;Z͘'͘Ϳ͕ĂƌƚĞŝƌĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞ,ĂďŝůŝƚĂĕĆŽ;ĐŽŵĨŽƚŽŐƌĂĮĂ͕ŶĂ
forma da Lei 9.503/97), Carteiras de Órgãos de Conselhos de Classe, Carteira de TrabaůŚŽĞWƌĞǀŝĚġŶĐŝĂ^ŽĐŝĂů͕ĞƌƟĮĐĂĚŽDŝůŝƚĂƌŽƵZĞŐŝƐƚƌŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĚĞEĂƐĐŝŵĞŶƚŽ
Indígena (RANI).
6.1- O documento a ser apresentado pelo candidato deverá estar em
ƉĞƌĨĞŝƚĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂƉĞƌŵŝƟƌ͕ĐŽŵĐůĂƌĞǌĂ͕ƐƵĂŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽ͘
6.2- O candidato que não apresentar o documento conforme o item 5,
ŶĆŽĨĂƌĄĂƉƌŽǀĂ͕ƐĞŶĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĂƵƐĞŶƚĞĞĞůŝŵŝŶĂĚŽĚŽWƌŽĐĞƐƐŽ^ĞůĞƟǀŽ͘
6.3- Não serão aceitos protocolo, ou quaisquer outros documentos não
constantes deste Edital, inclusive carteira funcional de empresa pública ou privada.
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ϳͲEĆŽƐĞƌĄƉĞƌŵŝƟĚŽĂŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽƉƌĞƐƚĂƌĂƉƌŽǀĂĞŵĚŝĂ͕ŚŽƌĂĞůŽĐĂů
diferentes daqueles estabelecidos na presente convocação.
8- Não haverá segunda chamada ou nova oportunidade para prestar a
ƉƌŽǀĂ͕ŶĆŽƉŽĚĞŶĚŽŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽĂůĞŐĂƌ͕ĐŽŵŽũƵƐƟĮĐĂƟǀĂ͕ĞŵĐĂƐŽƐĚĞĂƚƌĂƐŽƐŽƵĚĞ
não comparecimento, qualquer desconhecimento sobre sua realização.
9 - Em caso de necessidade de amamentação durante a prova, a candidata será responsável pela guarda da criança.
9.1. Em eventual necessidade de acompanhante, este apenas conduzirá
ĂĐƌŝĂŶĕĂĂƚĠĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĆĞ͕ŶĆŽƉŽĚĞŶĚŽƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌŶĂƐĂůĂ͘
10- Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova
em virtude de afastamento do candidato da sala ou do local de prova, independenteŵĞŶƚĞĚŽŵŽƟǀŽĂůĞŐĂĚŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƉĂƌĂĮŶƐĚĞĂŵĂŵĞŶƚĂĕĆŽ͘
ϭϭͲEĆŽƐĞƌĄƉĞƌŵŝƟĚĂĂƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĂĐŽŵƉĂŶŚĂŶƚĞŶĂƐ
ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂƐĚŽůŽĐĂůĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂ͕ƉŽĚĞŶĚŽŽĐŽƌƌĞƌŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚŽ;ĂͿĐĂŶĚŝĚĂƚŽ;ĂͿŶŽWƌŽĐĞƐƐŽ^ĞůĞƟǀŽ͘
ϭϮͲƵƌĂŶƚĞĂƉƌŽǀĂ͕ŶĆŽƐĞƌĄƉĞƌŵŝƟĚĂƋƵĂůƋƵĞƌĞƐƉĠĐŝĞĚĞĐŽŶƐƵůƚĂĂ
códigos, livros, manuais, impressos, anotações.
ϭϯͲ WŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ĞǆĐůƵşĚŽ ĚŽ WƌŽĐĞƐƐŽ ^ĞůĞƟǀŽ ^ŝŵƉůŝĮĐĂĚŽ Ž ĚŽĐĞŶƚĞ ͬ
candidato que:
ĂͿŶĆŽĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĂƉƌŽǀĂ͕ƐĞũĂƋƵĂůĨŽƌŽŵŽƟǀŽĂůĞŐĂĚŽ͖
b) apresentar-se após o horário estabelecido;
ĐͿŶĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉĂƌĂƐƵĂŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽ͖
ĚͿĚĞŝǆĂƌĚĞĂƐƐŝŶĂƌĂ>ŝƐƚĂĚĞWƌĞƐĞŶĕĂĞĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂ&ŽůŚĂĚĞZĞƐƉŽƐƚĂ͖
ĞͿĂƵƐĞŶƚĂƌͲƐĞĚĂƐĂůĂĂŶƚĞƐĚĞĚĞĐŽƌƌŝĚĂƐϮŚŽƌĂƐ͕ĐŽŶƚĂĚĂƐĂƉĂƌƟƌĚŽ
início da prova;
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros,
ǀĞƌďĂůŵĞŶƚĞŽƵƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĨĂǌĞŶĚŽƵƐŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂůŶĆŽƉĞƌŵŝƟĚŽƉĂƌĂĂ
realização da prova;
ŐͿĞƐƟǀĞƌƉŽƌƚĂŶĚŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂ͕ƋƵĂůƋƵĞƌƟƉŽĚĞĞƋƵŝpamento eletrônico de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, agenda
eletrônica, notebook, palmtop, smartphone ou outros equipamentos similares) bem
como protetores auriculares;
ŚͿĚĞŝǆĂƌĚĞĐƵŵƉƌŝƌĂƐŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐĐŽŶƟĚĂƐŶĂƉƌŽǀĂĞĂƐŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐĚŽ
Fiscal da Sala;
i) lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova;
j) não devolver integralmente o material recebido;
ŬͿƉĞƌƚƵƌďĂƌ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƋƵĂůƋƵĞƌĂƟƚƵĚĞŽƵƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĂŽƌĚĞŵĚŽƐ
trabalhos.
14 - O Fiscal não se responsabilizará por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorrido no local de prova, nem por danos
neles causados.
14.1- Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados até a saída do candidato do local de realização da prova.
15- O preenchimento da Folha de Respostas, único documento válido
para a correção da prova, será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá
ƉƌŽĐĞĚĞƌ Ğŵ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ ĐŽŵ ĂƐ ŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ ĐŽŶƟĚĂƐ ŶŽƐ ĂĚĞƌŶŽƐ ĚĞ
Questões.
16- O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas,
ĐŽŵĐĂŶĞƚĂĞƐĨĞƌŽŐƌĄĮĐĂĚĞƟŶƚĂĂǌƵůŽƵƉƌĞƚĂ͘
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17- O candidato, ao terminar a prova, entregará ao Fiscal da Sala o seu
caderno de questões e a Folha de Respostas devidamente preenchida.
ϭϳ͘ϭ͘KĐĂĚĞƌŶŽĚĞƋƵĞƐƚƁĞƐƉŽĚĞƌĄƐĞƌƌĞƟƌĂĚŽ͕ũƵŶƚŽĂŽĮƐĐĂůĚĂƐĂůĂ͕
depois de transcorridas as 4 horas de duração da prova.
18- Poderá ocorrer, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a eliminaĕĆŽĚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽĚŽWƌŽĐĞƐƐŽ^ĞůĞƟǀŽƋƵĞďƵƌůĂƌŽƵƚĞŶƚĂƌĂƚƌŝƚĂƌƋƵĂŝƐƋƵĞƌŶŽƌŵĂƐ
ĚĞĮŶŝĚĂƐ ŶĞƐƚĞ ĞĚŝƚĂů͕ ĞͬŽƵ ƚƌĂƚĂƌ ŝŶĐŽƌƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĞͬŽƵ ƐĞƌ ĚĞƐĐŽƌƚġƐ ĐŽŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ
pessoa envolvida na aplicação da prova.
ϭϵͲŵŚŝƉſƚĞƐĞĂůŐƵŵĂŚĂǀĞƌĄǀŝƐƚĂĚĞƉƌŽǀĂ͕ƐĞũĂƋƵĂůĨŽƌŽŵŽƟǀŽ
alegado.
20- No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do candidato
ŶĆŽĐŽŶƐƚĂƌŶĂƐůŝƐƚĂŐĞŶƐŽĮĐŝĂŝƐ͕Ž&ŝƐĐĂůƉƌŽĐĞĚĞƌĄăƐƵĂŝŶĐůƵƐĆŽŶĂ>ŝƐƚĂĚĞWƌĞƐĞŶĕĂ͕
ĚĞƐĚĞƋƵĞŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĂĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĞƐƵĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽŶŽ'͘
21- A inclusão de que trata o item 20 será realizada de forma condicional;
ϮϮͲŽŶƐƚĂƚĂĚĂĂŝůĞŐŝƟŵŝĚĂĚĞ͕ĂŝŵƉƌŽĐĞĚġŶĐŝĂŽƵŵĞƐŵŽĂŝŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĂ ŝŶƐĐƌŝĕĆŽ ĚŽ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ Ă ŝŶĐůƵƐĆŽ ĞĨĞƚƵĂĚĂ ƐĞƌĄ ĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞ ĐĂŶĐĞůĂĚĂ͕
sem direito à contestação, independentemente de qualquer formalidade, permanecendo nulos todos os atos dela decorrentes, inclusive a prova que o candidato tenha
realizado.
23- Se for constatado que o candidato, durante ou mesmo após a realiǌĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂ͕ƉƌĂƟĐŽƵĂƚŽƐŝůşĐŝƚŽƐ͕ƉŽƌŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕ĞƐƚĂơƐƟĐŽ͕ǀŝƐƵĂůŽƵŐƌĂĨŽůſŐŝĐŽ͕ƐƵĂƉƌŽǀĂƐĞƌĄĂŶƵůĂĚĂĞĞůĞĞƐƚĂƌĄĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞĞůŝŵŝŶĂĚŽĚŽWƌŽĐĞƐƐŽ͘
ϮϰͲKĚŽĐĞŶƚĞͬĐĂŶĚŝĚĂƚŽƋƵĞ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŵŽƟǀŽ͕ŶĆŽƌĞĂůŝǌĂƌĂƉƌŽǀĂ͕
deixar de entregar a Folha de Respostas ou entregá-la sem preenchimento, estará exĐůƵşĚŽĚŽWƌŽĐĞƐƐŽ^ĞůĞƟǀŽ͘
25- O Gabarito e as questões das provas estarão à disposição para conƐƵůƚĂĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͕ŶĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚŽĚŝĂϮϴͲϭϬͲϮϬϭϯ͘
26- Casos omissos deverão ser encaminhados ao Núcleo de Inclusão Educacional (NINC) do Centro de Atendimento
Especializado (CAESP).
ϮϳͲKƉƌĂǌŽĚĞǀĂůŝĚĂĚĞĚŽWƌŽĐĞƐƐŽ^ĞůĞƟǀŽůŝŵŝƚĂͲƐĞĂŽĂŶŽůĞƟǀŽϮϬϭϰ
na conformidade do estabelecido no calendário escolar.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. De Ensino Fundamental e Médio – SE/CENP:
Res. SE nº 52/13 à pág. 183 deste volume;
Port. CGRH nº 11/13 à pág. 481 deste volume.

ATOS CONJUNTOS
WKZdZ/KE:hEd^ͬ^DEǑϭ͕ϯϭ:h>,KϮϬϭϯ
ĞĮŶĞƉĂƌąŵĞƚƌŽƐĐŽŵƵŶƐăĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞDĂƚƌşĐƵůĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂͬ
ŚĂŵĂĚĂƐĐŽůĂƌͬŶŽϮϬϭϰ͕ƉĂƌĂŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĞĚĄ
ŽƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ
O Secretário de Estado da Educação e o Secretário Municipal de Educação da cidade de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e considerando:
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ͲĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂů͕ƋƵĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞƋƵĞŽƐƐƚĂĚŽƐĞDƵŶŝĐşƉŝŽƐĚĞǀĂŵĚĞĮŶŝƌĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞĐŽůĂďŽƌĂĕĆŽ͕ĚĞŵŽĚŽĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌĂƵŶŝǀĞƌƐĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĞŶƐŝŶŽ
obrigatório;
ͲŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϮϰϵ͕ĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͖
ͲŽĞĐƌĞƚŽĞƐƚĂĚƵĂůŶǑϰϬ͘ϮϵϬͬϭϵϵϱ͕ƋƵĞŝŶƐƟƚƵŝŽĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽ'ĞƌĂů
de Alunos do Estado de São Paulo, e a Deliberação CEE nº 2/2000, que dispõe sobre o
cadastramento geral dos alunos;
- a Deliberação CEE nº 73/08 e a Indicação CEE nº 76/08, que regulamentam a implantação do ensino fundamental de 9(nove) anos no Sistema de Ensino do
Estado de São Paulo;
- a Deliberação CME nº 3/06 e a Indicação CME nº 7/06, que dispõem
sobre o ensino fundamental de 9 (nove) anos no Sistema Municipal de Ensino de São
Paulo;
- a Resolução SE nº 74/12, que dispõe sobre a realização do Censo Escolar, no âmbito do Estado de São Paulo;
- a necessidade de se efetuar um planejamento conjunto e antecipado,
ƉĂƌĂ ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĞĨĞƟǀŽ ĚĞ ƚŽĚĂ Ă ĚĞŵĂŶĚĂ ĞƐĐŽůĂƌ ĚŽ ĞŶƐŝŶŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů Ğ ĚĂƌ
ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĂŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞDĂƚƌşĐƵůĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂͬŚĂŵĂĚĂƐĐŽůĂƌĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĂŽ
ĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ĞǆƉĞĚĞŵĂƉƌĞƐĞŶƚĞWŽƌƚĂƌŝĂ͘
ƌƟŐŽ ϭǑ Ͳ EŽ ŵƵŶŝĐşƉŝŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ Ă ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌŝĂ ĚĞ 'ĞƐƚĆŽ ĚĂ
Educação Básica – CGEB – e a Coordenadoria de Informações, Monitoramento e Avaliação – CIMA –, da Secretaria de Estado da Educação – SEE, bem como a Assessoria
dĠĐŶŝĐĂĞĚĞWůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕Ă^DͬdWʹĞŵĂŶĚĂƐĐŽůĂƌĞŽĞŶƚƌŽĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƟĐĂʹ
CI, da Secretaria Municipal de Educação – SME, serão responsáveis pela elaboração do
planejamento, acompanhamento e execução do Programa de Matrícula Antecipada,
ƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽĐŽŵŽĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞĂĚĂƐƚƌŽ
de Alunos da SEE/SME.
§ 1º - O Sistema Integrado de Cadastro de Alunos da SEE/ SME consiste
da integração de dados entre os Sistemas das Secretarias Estadual e Municipal de EduĐĂĕĆŽ͕ƋƵĞƐĆŽ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕Ž^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽĚĞůƵŶŽƐĚĂ^ĞŽ^ŝƐƚĞŵĂ
Escola On-Line da SME.
§ 2º - As Diretorias de Ensino da Capital - DE/SEE e as Diretorias Regionais
ĚĞĚƵĐĂĕĆŽͲZͬ^DĐŽŶƐƟƚƵŝƌĆŽĞƋƵŝƉĞƐĚĞƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽWƌŽŐƌĂma de Matrícula Antecipada, em âmbito regional.
ƌƟŐŽϮǑͲEŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞDĂƚƌşĐƵůĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂƉĂƌĂŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂmental, as escolas das redes de ensino estadual e municipal atuarão como postos de
ŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂĚŽƉĂƌĂƌĞŐŝƐƚƌŽĚŽƐĐĂĚĂƐƚƌŽƐĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐ͕ĂƉſƐĂĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĂƵƚŽŵĄƟĐĂĚĂĚĞŵĂŶĚĂŶĂƐ&ĂƐĞƐ/͕//͕
III e IV.
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽͲdŽĚĂƐĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐĞŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐĐŽŶƐƟƚƵĞŵͲƐĞ
postos de cadastramento e informação ao cidadão que procurar uma escola pública
ƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŵĂƚƌşĐƵůĂ͘
ƌƟŐŽϯǑͲƐĂĕƁĞƐƋƵĞǀŝƐĞŵăĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
à demanda escolar do ensino fundamental, para o ano de 2014, deverão respeitar os
procedimentos na seguinte sequência:
/ʹŐĂƌĂŶƟĂĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽƐĂůƵŶŽƐũĄŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽƐ͕ĞŵĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ
de estudos;
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II – chamada escolar e matrícula antecipada de crianças, adolescentes,
jovens e adultos candidatos ao ensino fundamental na rede pública;
III – cadastramento e atendimento das situações de transferência no Sistema Integrado.
ƌƟŐŽϰǑͲKWƌŽŐƌĂŵĂĚĞDĂƚƌşĐƵůĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂƉĂƌĂϮϬϭϰŽďƐĞƌǀĂƌĄŽ
cronograma constante do anexo que integra a presente Portaria e compreenderá as
seguintes fases:
/Ͳ&^/ʹĚĞĚĞĮŶŝĕĆŽ͕ŶŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂĚŽ͕ĚĞĐƌŝĂŶĕĂƐĐĂŶĚŝĚĂƚĂƐĂŽ
ingresso no ensino fundamental público, em 2014, que se encontrem, em 2013, maƚƌŝĐƵůĂĚĂƐŶĂĚƵĐĂĕĆŽ/ŶĨĂŶƟůĚĂZĞĚĞDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞŶƐŝŶŽŽƵĚĞƐƵĂZĞĚĞ/ŶĚŝƌĞƚĂĞ
WĂƌƟĐƵůĂƌŽŶǀĞŶŝĂĚĂ͖
II - FASE II – de cadastramento, no Sistema Integrado, de crianças candidatas ao ingresso no ensino fundamental público, em 2014, que não estejam frequenƚĂŶĚŽ͕ĞŵϮϬϭϯ͕ĞƐĐŽůĂƉƷďůŝĐĂĚĞĚƵĐĂĕĆŽ/ŶĨĂŶƟů͖
III - FASE III – de cadastramento, no Sistema Integrado, de candidatos à
matrícula em qualquer série/ano do ensino fundamental em escola pública estadual ou
municipal, que se encontrem, em 2013, fora da escola pública, abrangendo:
ĂͿƌŝĂŶĕĂƐĐŽŵŝĚĂĚĞĂƉĂƌƟƌĚĞϳĂŶŽƐĐŽŵƉůĞƚŽƐĞŵϮϬϭϰ͕ƉĂƌĂŵĂƚƌşcula em qualquer série/ano do ensino fundamental, observado o disposto na legislação
vigente;
b) jovens e adultos, para matrícula na modalidade de Educação de Jovens
ĞĚƵůƚŽƐ͕ŶŽƐĞŐŵĞŶƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽƐĂŶŽƐŝŶŝĐŝĂŝƐĞĮŶĂŝƐĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^ϯϴͬϭϯĞŶĂƐŶŽƌŵĂƟǌĂĕƁĞƐĞǆƉƌĞƐƐĂƐĞŵ
portaria anual que rege o processo de matrículas na rede municipal de ensino.
IV - FASE IV – de cadastramento, no Sistema Integrado, de candidatos à
matrícula no ensino fundamental, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e
Adultos, na rede pública, que não se inscreveram nas fases II e III.
Parágrafo único – Considera-se para ingresso no ensino fundamental,
crianças que já completaram ou completarão 6 (seis) anos de idade até 31/3/14.
ƌƟŐŽϱǑͲWĂƌĂĞĨĞŝƚŽĚŽƋƵĞĚŝƐƉƁĞĞƐƚĂƉŽƌƚĂƌŝĂ͕ĞŶƚĞŶĚĞͲƐĞƉŽƌ͗
/Ͳ/ŶƐĐƌŝĕĆŽƉŽƌĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽʹƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƵƟůŝǌĂĚŽƉĂƌĂƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂ
ƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞĞƐĐŽůĂ͕ĚĞĂůƵŶŽĐŽŵŵĂƚƌşĐƵůĂĂƟǀĂĞŵĞƐĐŽůĂƉƷďůŝĐĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽĚĞ:ŽǀĞŶƐĞĚƵůƚŽƐ͕ĂŶƚĞƐĚŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕
podendo ocorrer:
a) por alteração de endereço residencial, quando essa mudança inviabilizar a permanência do aluno na mesma unidade escolar;
b) por interesse do aluno ou de seus responsáveis, não sendo necesƐĄƌŝŽŚĂǀĞƌŵƵĚĂŶĕĂĚĞĞŶĚĞƌĞĕŽƉĂƌĂƐĞĞĨĞƟǀĂƌĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽŶĂĞƐĐŽůĂƉƌĞƚĞŶĚŝĚĂ͕
ĚĞǀĞŶĚŽŽĂůƵŶŽ͕ĂĚĞƐƉĞŝƚŽĚĂĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽ͕ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌŶĂĞƐĐŽůĂĚĞŽƌŝŐĞŵ ĂŐƵĂƌĚĂŶĚŽ Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ƉĞůĂ ĞƐĐŽůĂ ĚĞ ĚĞƐƟŶŽ ĚĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂ ǀĂŐĂ
solicitada;
//Ͳ/ŶƐĐƌŝĕĆŽƉŽƌdƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂʹƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞŵĞůŚĂŶƚĞĂŽƵƟůŝǌĂĚŽ
ŶŽŝŶĐŝƐŽ/͕ĂůşŶĞĂ͞Ă͕͟ƉĂƌĂƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞĞƐĐŽůĂ͕ƌĞǀĞƐƟĚĂĐŽŵ
ĂƐŵĞƐŵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͕ĂƉĞŶĂƐĚĞůĞƐĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶĚŽƉĞůŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕
ƋƵĞ͕ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ŽĐŽƌƌĞĂƉſƐŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͖
III - Inscrição por Intenção de Transferência – procedimento semelhante
ĂŽƵƟůŝǌĂĚŽŶŽŝŶĐŝƐŽ/͕ĂůşŶĞĂ͞ď͕͟ƉĂƌĂƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞĞƐĐŽůĂ͕
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ƌĞǀĞƐƟĚĂĐŽŵĂƐŵĞƐŵĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͕ĂƉĞŶĂƐĚĞůĞƐĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶĚŽƉĞůŽƉĞƌşŽĚŽĚĞ
ƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕ƋƵĞ͕ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ŽĐŽƌƌĞĂƉſƐŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͘
ƌƟŐŽϲǑͲĐŽůĞƚĂĚĞĐůĂƐƐĞƐͬǀĂŐĂƐĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂŽĂŶŽ
ůĞƟǀŽ ĚĞ ϮϬϭϰ ƐĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƉĞůĂƐ ĞƐĐŽůĂƐ͕ ƐŽď Ă ƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽ ĚŽƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ ſƌŐĆŽƐ
ƌĞŐŝŽŶĂŝƐ͕ĂƐƐĞŐƵƌĂĚĂĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĚĞĞƐƚƵĚŽƐĚŽƐĂůƵŶŽƐŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽƐĞŵϮϬϭϯ͕Ğ
com observância aos seguintes procedimentos:
I - as classes previstas para atendimento à demanda de 2014 deverão
ser digitadas no Sistema Integrado de Cadastro de Alunos, conforme o estabelecido no
Anexo que integra esta portaria;
//ͲŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂĚŽĨĂƌĄĂŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚĂǀĂŐĂĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĚĂĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞ Ğ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌĄ Ă ŽƉĕĆŽ ƉĂƌĂ ǀĂůŝĚĂĕĆŽ ĚĂ Ͳ^ͬZͲ^D͕ ƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽƐ
ŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞĮŶŝĚŽƐƉĞůŽƐƚĂĚŽĞƉĞůŽDƵŶŝĐşƉŝŽ͕ĚĞŵŽĚŽĂŐĂƌĂŶƟƌĂĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĞ
todas as matrículas;
III - para a indicação da vaga, serão considerados pelo Sistema Integrado,
a seguinte ordem:
ĂͿŽWǀĄůŝĚŽĚŽĞŶĚĞƌĞĕŽŝŶĚŝĐĂƟǀŽĚŽĂůƵŶŽ͖
b) o CEP válido do endereço residencial do aluno;
c) o CEP válido da escola de inscrição.
§ 1º - As reuniões regionais, entre as equipes da DE-SEE e da DRE-SME,
deverão ocorrer sempre que necessário e sob a supervisão dos órgãos centrais de amďĂƐĂƐ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƐ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŵĂƚƌşĐƵůĂ͘
§ 2º - Os candidatos que perderem o prazo de inscrição nas fases II e III
terão novo período em que poderão se inscrever, na fase IV, ainda em 2013, sendo
que, após esse período, as inscrições, na fase IV, serão reabertas em 2014, em caráter
ĚĞĮŶŝƟǀŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶŽĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂ͘
ΑϯǑͲKƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĐĂĚĂƐƚƌĂĚŽƐŶŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰƐĞƌĆŽĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂĚŽƋƵĞ͕ƐĞŵĂŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŝŶĚŝĐĂƌĄĂƵŶŝĚĂĚĞ
ĞƐĐŽůĂƌĚĞĞŶĐĂŵŝŶŚĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞĮŶŝĚŽƐĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞƉĞůŽ
ƐƚĂĚŽĞƉĞůŽDƵŶŝĐşƉŝŽ͕ĚĞŵŽĚŽĂŐĂƌĂŶƟƌĂĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐ͘
ƌƟŐŽ ϳǑ Ͳ Ɛ ƐĐŽůĂƐ DƵŶŝĐŝƉĂŝƐ ĚĞ ĚƵĐĂĕĆŽ /ŶĨĂŶƟů ʹ D/Ɛ ʹ Ğ ŽƐ
ĞŶƚƌŽƐĚĞĚƵĐĂĕĆŽ/ŶĨĂŶƟůʹ/ƐʹĚĂZĞĚĞŝƌĞƚĂ͕/ŶĚŝƌĞƚĂĞƌĞĐŚĞƐWĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ
Conveniadas, no período estabelecido no Anexo desta Portaria, deverão, obrigatoriamente, registrar no Sistema Integrado:
I – o endereço residencial completo do aluno, inclusive com CEP válido,
sendo que, no caso de o endereço residencial não ter CEP válido, a escola deverá proĐĞĚĞƌƚĂŵďĠŵĂŽƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĚĞĞŶĚĞƌĞĕŽŝŶĚŝĐĂƟǀŽĐŽŵWǀĄůŝĚŽ͖
//ͲŽĞŶĚĞƌĞĕŽŝŶĚŝĐĂƟǀŽĐŽŵWǀĄůŝĚŽ͕ĂůĠŵĚŽĞŶĚĞƌĞĕŽƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͕
conferido pela escola. quando solicitado pelos pais ou responsáveis.
Parágrafo único - Os candidatos das Fases II, III e IV serão cadastrados,
obrigatoriamente, no Sistema Integrado, em uma escola pública estadual ou municipal.
proceder:

ƌƟŐŽϴǑͲEŽĂƚŽĚŽĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽ͕ĂĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ

/ͲĂŽƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĚĂĮĐŚĂĐĂĚĂƐƚƌĂůĐŽŵƉůĞƚĂƉĂƌĂĂůƵŶŽƐƐĞŵZĞ
à atualização do endereço dos alunos que já possuem RA, com endereço residencial
completo, inclusive telefone para contato, sendo que, quando solicitado pelos pais/resƉŽŶƐĄǀĞŝƐŽƵƋƵĂŶĚŽĨŽƌŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌĂĐŽƌƌĞƚĂŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽĚŽĞŶĚĞƌĞĕŽ
ĚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌƉƌĞĞŶĐŚŝĚŽ͕ƚĂŵďĠŵ͕ŽĞŶĚĞƌĞĕŽŝŶĚŝĐĂƟǀŽĐŽŵWǀĄůŝĚŽ͖
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//ʹăĞŶƚƌĞŐĂĚŽĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĞĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽ͕ĞŵŝƟĚŽƉĞůŽ^ŝƐƚĞŵĂ
Integrado, ao aluno e/ou a seus pais ou responsáveis, em todas as etapas do processo
de matrícula a que o aluno se submeta.
ƌƟŐŽ ϵǑ Ͳ K ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞŵĂŶĚĂͬǀĂŐĂ ĞŶǀŽůǀĞƌĄ Ă
totalidade dos candidatos cadastrados nas diversas Fases, com base no CEP fornecido
ŶŽ ĂƚŽ ĚŽ ĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽ͕ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ĂŽ ĞŶĚĞƌĞĕŽ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů ŽƵ ĂŽ ŝŶĚŝĐĂƟǀŽ͕ Ğ ŶĂƐ
demais informações do Sistema Integrado.
WĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽ Ͳ K ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞǀĞƌĄ ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ Ž
atendimento à totalidade da demanda, observados os seguintes critérios comuns:
ϭʹĚĞĂŶĄůŝƐĞĐƌŝƚĞƌŝŽƐĂĚĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐĞƐƉĞĐşĮĐĂƐĚĂƐĐƌŝĂŶĕĂƐ͕ũŽǀĞŶƐĞ
adultos, buscando a melhor solução, inclusive para aqueles com necessidades educacionais especiais;
2 – de proximidade, em relação à escola, do endereço de residência do
ĂůƵŶŽŽƵĚŽĞŶĚĞƌĞĕŽŝŶĚŝĐĂƟǀŽ͘
ƌƟŐŽϭϬͲĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄĞĨĞƟǀĂƌĂŵĂƚƌşĐƵůĂĚŽĂůƵŶŽŶŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞgrado de Cadastro de Alunos da SEE/SME, na conformidade do cronograma estabelecido no anexo desta portaria.
ƌƟŐŽϭϭͲŵĂƚƌşĐƵůĂ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĂƉŽƌƚĂƌŝĂ͕ĚĂƌͲƐĞͲĄ͗
I - na rede estadual, sob a coordenação das Diretorias de Ensino/SEE e
responsabilidade das escolas estaduais;
II - na rede municipal, sob a coordenação das Diretorias Regionais de
Educação/SME e responsabilidade das escolas municipais.
§ 1º - Toda a demanda cadastrada nas Fases I, II e III deverá, obrigatoriamente, estar matriculada até 14/11/13, no Sistema Integrado.
ΑϮǑͲǀĞĚĂĚĂĂĞǆĐůƵƐĆŽĚĞŵĂƚƌşĐƵůĂĚĞĂůƵŶŽƐƋƵĞŶĆŽĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌĞŵ
ăƐĂƵůĂƐŽƵĂďĂŶĚŽŶĂƌĞŵĂĞƐĐŽůĂ͕ĂƉſƐƐƵĂĞĨĞƟǀĂĕĆŽŶŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂĚŽ͘
ΑϯǑͲEĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌƵƟůŝzadas, obrigatoriamente, as opções do Sistema Integrado, próprias para esses registros.
ΑϰǑͲEĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞŚĂǀĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚŽĐƵũĂŵĂƚƌşĐƵůĂĨŽŝĞĨĞƟǀĂĚĂĞƋƵĞ
ŶĆŽĐŽŵƉĂƌĞĐĞƵăƐĂƵůĂƐŶŽƉƌĂǌŽĚĞϭϱ;ƋƵŝŶǌĞͿĚŝĂƐĐŽŶƐĞĐƵƟǀŽƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƟƌ
ĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽĚŝĂůĞƟǀŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞĂŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂŵĂƚƌşĐƵůĂĚŽĂůƵŶŽ͕ƐĞŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
ũƵƐƟĮĐĂƟǀĂƉĂƌĂĂƐĂƵƐġŶĐŝĂƐ͕ĂĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄĞĨĞƚƵĂƌŽůĂŶĕĂŵĞŶƚŽĚĞ͞EĆŽŽŵƉĂƌĞcimento” (N.COM) no Sistema Integrado, de forma a liberar a vaga reservada.
ΑϱǑͲWĂƌĂĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐĞĨĞƟǀĂĚĂƐĂƉſƐŽĚŝĂϭϳ͘Ϯ͘ϮϬϭϰ͕ŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞ
“Não Comparecimento” (N.COM) deverá ser efetuado, obrigatoriamente, depois de 10
;ĚĞǌͿĚŝĂƐĐŽŶƐĞĐƵƟǀŽƐĚĞĂƵƐġŶĐŝĂƐ͕ŶĆŽũƵƐƟĮĐĂĚĂƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĐŽŵŽƉƌŝŵĞŝƌŽĚŝĂ
ůĞƟǀŽƉĂƌĂŽĂůƵŶŽĂƋƵĞůĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞĂŽĚĂĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĞƐƵĂŵĂƚƌşĐƵůĂ͘
ΑϲǑͲYƵĂŶĚŽĂĐŽŶƚĂŐĞŵĚŽƐϭϬ;ĚĞǌͿĚŝĂƐĐŽŶƐĞĐƵƟǀŽƐĚĞĂƵƐġŶĐŝĂƐ
ŶĆŽ ũƵƐƟĮĐĂĚĂƐ ĐŽŝŶĐŝĚŝƌĞŵ ĐŽŵ Ž ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞƐƟŶĂĚŽ Ă ĨĠƌŝĂƐ ŽƵ ƌĞĐĞƐƐŽ ĞƐĐŽůĂƌ͕ Ă
ĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄĚĂƌĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞăĐŽŶƚĂŐĞŵĚŽƐĚŝĂƐĂƉĞŶĂƐĂƉĂƌƟƌĚŽƉƌſǆŝŵŽĚŝĂ
ůĞƟǀŽ͘
ΑϳǑͲǀŝƐƚĂĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϰǑĚĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞƌĞtorno do aluno, posterior ao lançamento de “Não Comparecimento” (N.COM) a escola
deverá:
ϭͲŶĂŝŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞǀĂŐĂ͕ĞĨĞƚƵĂƌĂŝŶƐĐƌŝĕĆŽƉĂƌĂŶŽǀĂĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĞĚĞĮŶŝĕĆŽĚĂĞƐĐŽůĂƉĂƌĂĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽĂůƵŶŽ͖
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ϮͲŶĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞǀĂŐĂĚŝƐƉŽŶşǀĞů͕ĞĨĞƟǀĂƌŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽǀĂŝŶƐĐƌŝção e matrícula no Sistema Integrado.
§ 8º - Após a data-base do Censo Escolar 2014, em razão da consolidação
dos bancos de dados para envio ao INEP/MEC, por meio de migração, não será possível
ƵƟůŝǌĂƌĂŽƉĕĆŽĚĞ͞EĆŽŽŵƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽ͟;E͘KDͿƉĂƌĂĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐĞĨĞƚƵĂĚĂƐĂŶƚĞƐ
da referida data-base, no Sistema Integrado.
ƌƟŐŽϭϮͲWĂƌĂǀŝĂďŝůŝǌĂƌŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞDĂƚƌşĐƵůĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂĚŽĞŶƐŝŶŽ
fundamental, os trabalhos das equipes responsáveis pela demanda escolar das redes
ĞƐƚĂĚƵĂůĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞǀĞŵƐĞƌĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚŽƐƉĂƌĂĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐ͗
/ͲĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽĚĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐƌĞĚĞƐİƐŝĐĂƐ͕ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽŽŶƷŵĞƌŽĚĞ
salas de aula por escola, área de abrangência/ setor e distrito;
//ͲĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽĚĂƐĞƐĐŽůĂƐůŽĐĂůŝǌĂĚĂƐĞŵĄƌĞĂƐĚĞĐŽŶŐĞƐƟŽŶĂŵĞŶƚŽ͕
número de turnos e horários de funcionamento e número de turmas e de alunos por
ĐůĂƐƐĞ͕ǀŝƐĂŶĚŽăĂĚŽĕĆŽĚĞƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽŶũƵŶƚĂƐ͕ƉĂƌĂŽĞĨĞƟǀŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăĚĞmanda no ensino fundamental;
III - levantamento de obras em execução e planejamento conjunto das
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞĞǆƉĂŶƐĆŽĚĂƌĞĚĞİƐŝĐĂ͕ŶĂƐĚƵĂƐŝŶƐƚąŶĐŝĂƐ͕ƉĂƌĂĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăĚĞmanda;
/sͲŝĚĞŶƟĮĐĂĕĆŽĚĂƐĞƐĐŽůĂƐĐŽŵĂĐĞƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͖
sͲĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĂŵƉůĂĞĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂĚĞƚŽĚŽŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
conjunto à demanda, pelas duas Secretarias, envolvendo seus órgãos centrais, regionais e todas as escolas públicas;
VI - divulgação do resultado da matrícula – 2014, na seguinte conformidade:
a) pela escola de origem, para os alunos cadastrados da Fase I;
b) pela escola de inscrição, para os candidatos das Fases II, III e IV.
Α ϭǑ Ͳ ƉſƐ Ă ĐŽŶĐůƵƐĆŽ ĚĂ &ĂƐĞ /// Ğ ĚƵƌĂŶƚĞ Ž ĂŶŽ ůĞƟǀŽ ĚĞ ϮϬϭϰ͕ Ă
Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria Municipal de Educação deverão dar
ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŵĂƚƌşĐƵůĂĐŽŶũƵŶƚĂ͕ĐĂĚĂƐƚƌĂŶĚŽŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐŶŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂĚŽĞƉƌŽĐĞĚĞŶĚŽăĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĂƵƚŽŵĄƟĐĂ͕ĐŽŵĚŝǀƵůŐĂĕĆŽƐĞŵĂŶĂů͕
ĐĂďĞŶĚŽăĞƐĐŽůĂĚĞĚĞƐƟŶŽĂŝŵĞĚŝĂƚĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĂŽƐƉĂŝƐŽƵƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƐŽďƌĞĂ
vaga disponibilizada para a matrícula de 2014.
§ 2º - No cadastramento de candidatos à vaga na rede pública não deverão ser incluídos aqueles caracterizados como em situação de solicitação de transferência de escola, sendo proibida a exclusão de aluno já matriculado.
ΑϯǑͲWĂƌĂĂƐŝƚƵĂĕĆŽĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĚĞǀĞƐĞƌƵƟůŝǌĂĚĂ͕ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂŽƉĕĆŽĞƐƉĞĐşĮĐĂĚŝƐƉŽŶşǀĞůŶŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂĚŽ͘
ƌƟŐŽ ϭϯ Ͳ KƐ ĂůƵŶŽƐ ĐŽŵ ŵĂƚƌşĐƵůĂ ĂƟǀĂ Ğŵ ϮϬϭϰ͕ ƋƵĞ ŵƵĚĂƌĞŵ ĚĞ
residência, com alteração de endereço para bairro/distrito/município diverso, após a
divulgação dos resultados da matrícula e antes do início das aulas, deverão comparecer
à 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 do próprio ou de seus responsáveis,
ƟǀĞƌĞŵĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞŵƵĚĂƌĚĞĞƐĐŽůĂ͕ĂŶƚĞƐĚŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽĐŽŵƉĂrecer à escola pretendida para registrar esse interesse.
ΑϮǑͲEĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐŶĞƐƚĞĂƌƟŐŽ͕ĂĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄ͕ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͗
1. registrar no Sistema Integrado a solicitação de deslocamento da matrícula com ou sem alteração de endereço do aluno;
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2. proceder à atualização do endereço completo, inclusive telefone para
ĐŽŶƚĂƚŽĞ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ƚĂŵďĠŵ͕ĂŽƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĚŽĞŶĚĞƌĞĕŽŝŶĚŝĐĂƟǀŽĐŽŵW
válido.
§ 3º - As solicitações de deslocamento da matrícula sem alteração de enĚĞƌĞĕŽƋƵĞŶĆŽĨŽƌĞŵĂƚĞŶĚŝĚĂƐĂŶƚĞƐĚŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽƐĞƌĆŽĂƵƚŽŵĂƟĐĂŵĞŶƚĞ
canceladas.
ƌƟŐŽϭϰͲYƵĂŶĚŽĂŵƵĚĂŶĕĂĚĞƌĞƐŝĚġŶĐŝĂƉĂƌĂďĂŝƌƌŽͬĚŝƐƚƌŝƚŽͬŵƵŶŝĐşƉŝŽĚŝǀĞƌƐŽŽĐŽƌƌĞƌĂƉſƐŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ŽĂůƵŶŽĚĞǀĞƌĄĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌăƋƵĂůƋƵĞƌ
escola pública próxima da nova residência, para formalizar a solicitação de transferência da matrícula.
ΑϭǑʹEĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐŶŽĂƌƟŐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĂĞƐĐŽůĂĚĞǀĞƌĄ͕ŽďƌŝŐĂtoriamente:
1. registrar no Sistema Integrado a solicitação de transferência da matrícula;
2. proceder à atualização do endereço completo, inclusive telefone para
ĐŽŶƚĂƚŽĞ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ƉƌĞĞŶĐŚĞƌŽĞŶĚĞƌĞĕŽŝŶĚŝĐĂƟǀŽĐŽŵWǀĄůŝĚŽ͖
§ 2º – A escola de origem somente lançará, no Sistema Integrado, a baixa
ƉŽƌƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƌĂĂůƵŶŽƐƋƵĞĞĨĞƟǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶĮƌŵĂƌĞŵŵƵĚĂŶĕĂƉĂƌĂŽƵƚƌŽĞƐƚĂĚŽͬƉĂşƐŽƵƉĂƌĂĞƐĐŽůĂƉĂƌƟĐƵůĂƌ͘
ƌƟŐŽ ϭϱ Ͳ KƐ ĂůƵŶŽƐ ĐŽŵ ŵĂƚƌşĐƵůĂ ĂƟǀĂ ŶŽ ĂŶŽ ůĞƟǀŽ ĚĞ ϮϬϭϰ͕ ƋƵĞ
ƟǀĞƌĞŵŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞƐĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌĚĞĞƐĐŽůĂƉŽƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŽƉƌſƉƌŝŽĂůƵŶŽŽƵĚĞƐĞƵƐ
responsáveis, deverão procurar a escola pretendida, para registro, no Sistema Integrado, da intenção de transferência e aguardar a comunicação da escola, no caso de haver
disponibilidade de vaga.
Parágrafo único - A disponibilidade de vaga deve ser considerada após
o atendimento de todos os alunos de todas as etapas, inclusive daqueles inscritos por
deslocamento com alteração de endereço e transferência.
ƌƟŐŽ ϭϲ ʹ ŵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĞƚĂƉĂƐ ĚĂ ŵĂƚƌşĐƵůĂ Ğ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŶĂƐ ŝŶƐcrições 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 Integrado e à atualização do endereço completo, inclusive com CEP válido
e telefone para contato.
ƌƟŐŽϭϳͲEŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞDĂƚƌşĐƵůĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂͬŚĂŵĂĚĂƐĐŽůĂƌƉĂƌĂ
o ano de 2014, caberá:
I - aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino, Diretores
do Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar e Diretores do Núcleo
de Gestão da Rede Escolar e Matrícula, da Secretaria Estadual de Educação, aos Diretores Regionais de Educação, Supervisores Escolares, Diretores de Planejamento das
Diretorias Regionais de Educação da Secretaria Municipal de Educação:
a) orientar e conduzir o processo, em sua área de atuação;
b) esclarecer dúvidas e apoiar os Municípios em todas as etapas do processo;
ĐͿĚĞĮŶŝƌƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĐŽŵǀŝƐƚĂƐĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐ
alunos nas escolas estaduais e municipais, em consonância com as orientações da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica da SEE;
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ĚͿƉƌŽĐĞĚĞƌ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ăĂŶĄůŝƐĞĚĂĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĞăŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚĞ
vagas, assegurando-se a matrícula da totalidade dos alunos inscritos, em sua área de
atuação;
e) na hipótese de haver qualquer impedimento, nas escolas de sua circunscrição, para realização de inscrição e matrícula de aluno, efetuar os registros no
Sistema Integrado;
f) digitar o quadro-resumo das escolas de sua área de atuação no Sistema
/ŶƚĞŐƌĂĚŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽƉƌĠǀŝŽ͕ĂƌƟĐƵůĂĚŽĞŶƚƌĞĂƐƌĞĚĞƐ͕ĞƉƌŽĐĞĚĞƌ
ăĐŽůĞƚĂĚĂƐĐůĂƐƐĞƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƉƌĂǌŽƐĞƐƟƉƵůĂĚŽƐŶŽĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĂŶĞǆŽ͘
II - à Equipe Gestora das escolas estaduais e municipais:
a) orientar devidamente os candidatos que procurarem a escola;
b) efetuar o cadastramento da demanda das fases II, III e IV;
c) proceder, em conjunto com as Diretorias de Ensino e Diretorias RegioŶĂŝƐĚĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ĂŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĞŵĂƚƌşĐƵůĂĚŽƐĂůƵŶŽƐ͖
d) matricular e divulgar o resultado da matrícula para os interessados,
ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĮǆĂĕĆŽĚĞůŝƐƚĂƐĐŽŵĂƌĞůĂĕĆŽŶŽŵŝŶĂůĚŽƐĂůƵŶŽƐ͕ĞŵůŽĐĂůĚĞŐƌĂŶĚĞǀŝƐŝbilidade, nas escolas estaduais e municipais;
e) efetuar, no Sistema Integrado, a inscrição por deslocamento, transferência ou intenção de transferência de todos os alunos que solicitarem essa providência.
ƌƟŐŽϭϴͲĂďĞƌĄăŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌŝĂĚĞ'ĞƐƚĆŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽĄƐŝĐĂͲ'͕
com a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional - CIMA,
da Secretaria Estadual de Educação, à Assessoria Técnica de Planejamento – Setor
ĞŵĂŶĚĂƐĐŽůĂƌʹĞĂŽĞŶƚƌŽĚĞ/ŶĨŽƌŵĄƟĐĂ͕ĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂDƵŶŝĐŝƉĂů
de Educação, planejar, orientar, homologar propostas de atendimento escolar e acompanhar o trabalho das Diretorias de Ensino e das Diretorias Regionais de Educação,
ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ŶĂĐŽŶĚƵĕĆŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĂŵĂƚƌşĐƵůĂĚĞϮϬϭϰ͕ǀŝƐĂŶĚŽĂŐĂƌĂŶƟƌŽ
ƉůĞŶŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐĞĂƐƐĞŐƵƌĂŶĚŽĂĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĚĞĞƐƚƵĚŽƐĚĂƚŽƚĂůŝĚĂde da demanda.
ƌƟŐŽϭϵͲKƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŶĆŽƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĞƐƚĂƉŽƌƚĂƌŝĂĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌ
ĚĞĮŶŝĚŽƐĞĚŝǀƵůŐĂĚŽƐ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽĐŽŶũƵŶƚŽ͕ƉĞůĂƐĚƵĂƐƌĞĚĞƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͘
ƌƟŐŽϮϬͲƐƚĂƉŽƌƚĂƌŝĂĞŶƚƌĂĞŵǀŝŐŽƌŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͘
ANEXO
ƌŽŶŽŐƌĂŵĂƉĂƌĂĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăĚĞŵĂŶĚĂĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
ƚĠϯϬͬϴ – Envio, pela SME, de arquivo de matrícula da pré-escola, via
barramento, para inclusão no Sistema Integrado de Cadastro de Alunos – SEE/SME.
ƚĠϵͬϴʹdƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ŶŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐŝŶĨŽƌŵĂƟǌĂĚŽƐ͕ĞŽƌŝĞŶtação às Diretorias de Ensino/SEE, às Diretorias Regionais de Educação/SME sobre os
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĂŵĂƚƌşĐƵůĂĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂ͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞ
ǀĂŐĂƐƉĂƌĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĂĚĞŵĂŶĚĂĞƐĐŽůĂƌŶŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͘
ƚĠϭϲͬϴ – Orientação pelas DEs e DREs, às escolas estaduais e municiƉĂŝƐƐŽďƌĞŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂĂDĂƚƌşĐƵůĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂ͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞǀĂŐĂƐƉĂƌĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞƐĐŽůĂƌĚŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͘
ƚĠϭϯͬϵ – Tratamento das inconsistências no arquivo da Educação InfanƟůŶŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂĚŽ͘
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ϮϲͬϴĂϭϯͬϵʹ&ĂƐĞ/ʹĞĮŶŝĕĆŽ͕ŶŽ^ŝƐƚĞŵĂK>͕ĚŽƐĂůƵŶŽƐŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽƐĞŵϮϬϭϯ͕ŶĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĞĚƵĐĂĕĆŽ/ŶĨĂŶƟůĚĂZĞĚĞDƵŶŝĐŝƉĂůĚĞŶƐŝŶŽŝƌĞƚĂ͕
Indireta e Conveniada, que completarão 6 (seis) anos até 31/3/2014, candidatos ao
ensino fundamental público, com endereços atualizados, inclusive com indicação do
CEP ou de um CEP válido mais próximo da residência, por meio de consulta aos pais ou
responsáveis.
14/9 a 30/9 – Migração de dados do EOL para o Sistema de Cadastro de
ůƵŶŽƐ͕ĐŽŵĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽƉĞůĂƐŝƌĞƚŽƌŝĂƐZĞŐŝŽŶĂŝƐĚĞĚƵĐĂĕĆŽĚĂƐĚĞĮŶŝĕƁĞƐ
ŵŝŐƌĂĚĂƐĞŝŶƐĐƌŝĕĆŽĞĚĞĮŶŝĕĆŽĚŝƌĞƚĂĚĂƐŝŶƐĐƌŝĕƁĞƐƉĂƌĂĂůƵŶŽƐŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽƐĂƉſƐ
ϭϯͬϬϵŽƵ͞ŝŶĐŽŶƐŝƐƟĚŽƐ͘͟
3/9 a 30/9 – Fase II – Chamada escolar e cadastramento, no Sistema Integrado de Cadastro de Alunos, nas escolas públicas, de crianças que não frequentam,
ĞŵϮϬϭϯ͕ĞƐĐŽůĂƉƷďůŝĐĂĚĞĚƵĐĂĕĆŽ/ŶĨĂŶƟůŶĂƐĐŝĚĂƐĞŵϮϬϬϴĞƋƵĞƚĞŶŚĂŵŝĚĂĚĞŵşnima de 6 (seis) anos completos ou a completar até 31/3/2014, candidatas ao ingresso
no ensino fundamental público.
3/9 a 30/9 – Fase III – Chamada escolar e cadastramento no Sistema
/ŶƚĞŐƌĂĚŽ͕ĚĞĐƌŝĂŶĕĂƐĐŽŵŝĚĂĚĞĂƉĂƌƟƌĚĞϳ;ƐĞƚĞͿĂŶŽƐĐŽŵƉůĞƚŽƐĂƚĠϯϭͬϯͬϮϬϭϰ
e que se encontrem fora da escola pública, para matrícula, em qualquer série/ano
do ensino fundamental, de escola pública ou municipal, e de jovens e adultos, para
matrícula em curso da modalidade de Educação de Jovens e Adultos, no segmento
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽƐĂŶŽƐŝŶŝĐŝĂŝƐĞĮŶĂŝƐĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ĚĞĞƐĐŽůĂĞƐƚĂĚƵĂů
ou municipal.
ϭϵͬϴĂϭϯͬϵ – Digitação do quadro-resumo e coleta de classes previstas
ƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰĚĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐĞŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐŶŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂĚŽ͕ĚĞ
acordo com o planejamento prévio, homologado por ambas as redes de ensino.
16/9 a 27/9 – Ajuste do quadro-resumo e coleta de classes de todos os
ŶşǀĞŝƐĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ƉƌĞǀŝƐƚĂƐƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ĚŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂĚŽ͕ĐŽŵǀŝƐƚĂƐ
ao atendimento da totalidade dos inscritos nas fases I, II e III.
4/10 a 6/10ʹŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽƉƌĠǀŝĂĂƵƚŽŵĄƟĐĂĞŶƚƌĞĂĚĞŵĂŶĚĂĚĂƐ
Fases I e II e vagas existentes, pelo Sistema Integrado.
7/10 a 24/10 – Validação pelas Diretorias de Ensino/SEE e Diretorias Regionais de Educação/SME das matrículas e encaminhamentos realizados pelo Sistema
Integrado.
ϮϱͬϭϬĂϮϳͬϭϬʹŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĚĞĮŶŝƟǀĂĂƵƚŽŵĄƟĐĂĞŶƚƌĞĚĞŵĂŶĚĂ
das Fases I e II e vagas existentes, pelo Sistema Integrado.
ϮϴͬϭϬĂϴͬϭϭʹdƌĂƚĂŵĞŶƚŽĞƐŽůƵĕĆŽĚĂƐƉĞŶĚġŶĐŝĂƐĚĂĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĚĞĮŶŝƟǀĂĂƵƚŽŵĄƟĐĂĞŶƚƌĞĚĞŵĂŶĚĂĚĂƐ&ĂƐĞƐ/Ğ//ĞǀĂŐĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ƉĞůŽ^ŝƐƚĞma Integrado.
ϮϴͬϭϬĂϭϰͬϭϭʹ&ŽƌŵĂĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂŵĂƚƌşĐƵůĂ͕ŶŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂĚŽ͕ĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂŽŝŶŐƌĞƐƐŽŶŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
das Fases I e II.
10/10 a 23/10ʹŝŐŝƚĂĕĆŽĚĂƐŵĂƚƌşĐƵůĂƐ͕ƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ĚŽƐ
ĂůƵŶŽƐĚŽĞŶƐŝŶŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŵĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĚĞĞƐƚƵĚŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞ
de Educação de Jovens e Adultos, no Sistema Integrado.
ϮϱͬϭϬĂϮϳͬϭϬʹŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĂƵƚŽŵĄƟĐĂĞŶƚƌĞĚĞŵĂŶĚĂĚĂ&ĂƐĞ///
e as vagas existentes, pelo Sistema Integrado.
ϮϴͬϭϬĂϴͬϭϭ – Validação pelas Diretorias de Ensino/SEE e Diretorias Regionais de Educação/SME das matrículas e encaminhamentos realizados pelo Sistema
Integrado.
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11/11 e 14/11ʹ&ŽƌŵĂĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĞĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂŵĂƚƌşĐƵůĂŶŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂĚŽ͕ĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĚĂ&ĂƐĞ///ĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐĞ
municipais.
 ƉĂƌƟƌ ĚĞ ϭϴͬϭϭ ʹ ŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĂƐ ĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕƁĞƐ ĚĂ
Fase I, a ser realizada pelas EMEIs.
ƉĂƌƟƌĚĞϭϴͬϭϭ – Divulgação do resultado da matrícula dos alunos cadastrados nas Fases II e III, pela escola de cadastro, aos pais/responsáveis, informando
a escola onde foi disponibilizada a vaga para 2014.
1º/10 a 1º/11 – Cadastramento, na fase IV, dos candidatos à vaga no ensino fundamental, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, na rede
pública, que não se inscreveram nas Fases II e III, nos prazos previstos para o processo.
ϭϱͬϭϭĂϭϳͬϭϭʹŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĂƵƚŽŵĄƟĐĂĞŶƚƌĞĚĞŵĂŶĚĂĚŽƐƋƵĞƉĞƌderam os prazos e as vagas existentes, pelo Sistema Integrado, com resultado semanal.
ϭϴͬϭϭĂϭϬͬϭϮ – Validação pelas Diretorias de Ensino/SEE e Diretorias Regionais de Educação/SME das matrículas e encaminhamentos realizados pelo Sistema
/ŶƚĞŐƌĂĚŽ͕ĐŽŵĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞŵĂƚƌşĐƵůĂĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĚĂ&ĂƐĞ/s͕ĐŽŵƉĂƟďŝůŝzados para as escolas estaduais e municipais.
11/12 a 13/12ʹŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂƐĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕƁĞƐĚĂ&ĂƐĞ
IV, feita pelas escolas de inscrição/cadastramento.
ƉĂƌƟƌĚĞϳͬϭͬϭϰ – Cadastramento dos candidatos à vaga na rede pública, que perderam os prazos previstos no Programa de Matrícula Antecipada/Chamada
Escolar/Ano 2014, executado no segundo semestre de 2013.
7/1 a 17/1/14Ͳ/ŶƐĐƌŝĕĆŽƉŽƌĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽʹŽƐĂůƵŶŽƐĐŽŵŵĂƚƌşĐƵůĂĂƟva em 2014, que mudaram de residência, com alteração de endereço para bairro/distrito/município diverso, após a divulgação dos resultados da matrícula e antes do início das
aulas, deverão comparecer à qualquer escola pública próxima da nova residência, para
formalizar a solicitação de deslocamento da matrícula, comprovando a mudança de enĚĞƌĞĕŽŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ŽƐĂůƵŶŽƐĐŽŵŵĂƚƌşĐƵůĂĂƟǀĂĞŵϮϬϭϰ͕ƋƵĞƉŽƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŽƉƌſƉƌŝŽ
ĂůƵŶŽŽƵĚĞƐĞƵƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ͕ƟǀĞƌĞŵĂŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞŵƵĚĂƌĚĞĞƐĐŽůĂ͕ĂŶƚĞƐĚŽŝŶşĐŝŽ
ĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕ĚĞǀĞƌĆŽĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌăĞƐĐŽůĂƉƌĞƚĞŶĚŝĚĂƉĂƌĂƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞƐƐĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘
ƉſƐŽŝŶşĐŝŽĚĂƐĂƵůĂƐ - Inscrição por transferência – quando a mudança
ĚĞƌĞƐŝĚġŶĐŝĂƉĂƌĂďĂŝƌƌŽͬĚŝƐƚƌŝƚŽͬŵƵŶŝĐşƉŝŽĚŝǀĞƌƐŽŽĐŽƌƌĞƌĂƉſƐŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͕
o aluno deverá comparecer à qualquer escola pública próxima da nova residência, para
formalizar a solicitação de transferência da matrícula.
ƉſƐ Ž ŝŶşĐŝŽ ĚĂƐ ĂƵůĂƐ – Inscrição por intenção de transferência – os
ĂůƵŶŽƐĐŽŵŵĂƚƌşĐƵůĂĂƟǀĂĞŵϮϬϭϰ͕ƋƵĞƟǀĞƌĞŵŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞƐĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌĚĞĞƐĐŽůĂ
por interesse do próprio aluno ou de seus responsáveis, deverão procurar a escola pretendida, para registro, no Sistema de Cadastro de Alunos, da intenção de transferência,
podendo ter atendimento imediato, no caso de haver disponibilidade de vaga.
 ƉĂƌƟƌ ĚŽ ŵġƐ ĚĞ ũƵŶŚŽ – Todos os candidatos cadastrados para os
cursos de Educação de Jovens e Adultos serão atendidos nas turmas instaladas para o
2º semestre de 2014.
ƉĂƌƟƌĚĞϮϯͬϲĞŶŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚŽϮǑƐĞŵĞƐƚƌĞʹŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĚĂĚĞŵĂŶĚĂĐĂĚĂƐƚƌĂĚĂŶĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞĚĞĚƵĐĂĕĆŽĚĞ:ŽǀĞŶƐĞĚƵůƚŽƐ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞũƵŶŚŽ͕
ƉĂƌĂŽϮǑƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞϮϬϭϰ͕ƐŽďƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŵƉĂƌƟůŚĂĚĂĞŶƚƌĞŽƐƚĂĚŽĞŽƐ
Municípios.
ƉĂƌƟƌĚĞϭǑĚĞũƵůŚŽĞŶŽĚĞĐŽƌƌĞƌĚŽϮǑƐĞŵĞƐƚƌĞͲĨĞƟǀĂĕĆŽĚĂŵĂtrícula de todos os candidatos cadastrados nos cursos da modalidade na Educação de
Jovens e Adultos e divulgação do resultado.
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ƵƌĂŶƚĞŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰʹĂĐŽŵƉĂƟďŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐŝŶƐĐƌŝtos nas escolas estaduais e municipais ocorrerá semanalmente, independentemente
do número de candidatos cadastrados, com digitação imediata da matrícula no Sistema
Integrado, sob a coordenação dos órgãos regionais e a responsabilidade de divulgação
ƉĞůĂĞƐĐŽůĂĚĞĚĞƐƟŶŽ͕ƐĞŶĚŽƉŽƐƐşǀĞůĐŽŶƐƵůƚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĞƐĐŽůĂĚĂ
rede pública estadual ou municipal.
______
NOTAS:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ&ĞĚĞƌĂůĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞăƉĄŐ͘ϮϱĚŽǀŽů͘ϭϱĚĂŽů͘ĚĞ>ĞŐ͘&ĞĚ͘ĚĞŶƐ͘
Fundamental e Médio – SE/CENP:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽƐƚĂĚƵĂůăƉĄŐ͘ϮϵĚŽǀŽů͘yys///͖
Decreto nº 40.290/95 à pág. 87 do vol. XL;
Deliberação CEE nº 2/00 à pág. 138 do vol. XLIX;
Deliberação CEE nº 73/08 à pág. 200 à pág. LXV;
Indicação CEE nº 76/08 à pág. 331 do vol. LXVI;
Resolução SE nº 74/12 à pág. 84 do vol. LXXIV;
Resolução SE nº 38/13 à pág. 148 do vol. LXXV.

/E^dZhKKE:hEdhZ,ͬ^WWZsEǑϮ͕Ϯϳ'K^dKϮϬϭϯ
WƌġŵŝŽĚĞĞƐĞŵƉĞŶŚŽ/ŶĚŝǀŝĚƵĂůʹW/
A Unidade Central de Recursos Humanos - UCRH, da Secretaria de GesƚĆŽWƷďůŝĐĂĞĂ^ĆŽWĂƵůŽWƌĞǀŝĚġŶĐŝĂʹ^WWZs͕ĞŵƌĂǌĆŽĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϵǑĚĂ
>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϭϱϴ͕ĚĞϮĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϭ͕ƋƵĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌĞŐƌĂƐƌĞůĂƟǀĂƐ
ao cômputo do Prêmio de Desempenho Individual – PDI aos proventos de aposentadoƌŝĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĂƌƟŐŽƐϯǑĞϲǑĚĂŵĞŶĚĂŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŶǑϰϭ͕ĚĞϮϬϬϯ͕ĞŶŽĂƌƟŐŽ
ϯǑĚĂŵĞŶĚĂŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůŶǑϰϳͬϮϬϬϱ͕ĞǆƉĞĚĞŵĂƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶƐƚƌƵĕĆŽĐŽŶũƵŶƚĂ͗
ϭ͘WĂƌĂĮŶƐĚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐƉĞƌĐĞďŝĚŽƐƉĞůŽƐƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ͕Ă
ơƚƵůŽĚĞWƌġŵŝŽĚĞĞƐĞŵƉĞŶŚŽ/ŶĚŝǀŝĚƵĂůʹW/͕ĮĐĂŝŶƐƟƚƵşĚŽŽĨŽƌŵƵůĄƌŝŽ͞/ŶĨŽƌŵĂƟǀŽʹĂƌƟŐŽϵǑĚĂ>ŶǑϭ͘ϭϱϴͬϮϬϭϭ͕͟ĐŽŶĨŽƌŵĞŶĞǆŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞƐƐĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽ͘
Ϯ͘ŽĨŽƌŵƵůĄƌŝŽ͞/ŶĨŽƌŵĂƟǀŽʹĂƌƟŐŽϵǑĚĂ>ŶǑϭ͘ϭϱϴͬϮϬϭϭ͟ĚĞǀĞƌĆŽ
constar:
2.1. Dados do órgão e unidade do servidor;
2.2. Dados do servidor;
Ϯ͘ϯ͘ĂĚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐĂŽW/͘
ϯ͘ ZĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĂŽ WƌġŵŝŽ ĚĞ ĞƐĞŵƉĞŶŚŽ /ŶĚŝǀŝĚƵĂů Ͳ W/ ĚĞǀĞƌĄ Ž
formulário ser preenchido até o mês que antecede o envio do processo de aposentadoria à SPPREV, com os seguintes dados:
3.1. Período de recebimento mensal (dia/mês/ano) da vantagem;
3.2. Cargo/função de base para cálculo do PDI;
ϯ͘ϯ͘ŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚŽĐĂƌŐŽͬĨƵŶĕĆŽƉĂƌĂĮŶƐĚĞW/͖
3.4. Valor unitário da UBV no mês de referência;
ϯ͘ϱ͘й;ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůͿĐŽŶĐĞĚŝĚŽƉĂƌĂĮŶƐĚĞW/͖
ϯ͘ϲ͘ sĂůŽƌ ƉĞƌĐĞďŝĚŽ Ă ơƚƵůŽ ĚĞ W/͕ ŵĞƐŵŽ ƋƵĞ Ž ƐĞƌǀŝĚŽƌ ŶĆŽ ƚĞŶŚĂ
completado um período de doze meses de recebimento;
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3.7. Média dos valores percebidos no período, computado os valores a
ĐĂĚĂϭϮ;ĚŽǌĞͿŵĞƐĞƐĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚŽŝŶşĐŝŽĚŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͘
3.8. Número total de anos de recebimento (completados a cada 12 meƐĞƐ͕ĂƉĂƌƟƌĚŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽͿ͖
3.9. Número total de avos a ser considerado (subitem 3.8), em relação ao
tempo de contribuição necessário a aposentadoria;
ϯ͘ϭϬ͘sĂůŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŽďƟĚŽĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌŵĠĚŝŽ;ƐƵďŝƚĞŵ ϯ͘ϳͿ Ğ Ă ƋƵĂŶƟĚĂĚĞ ĚĞ ĂǀŽƐ ;ƐƵďŝƚĞŵ ϯ͘ϵͿ͘ K ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƐĞƌĄ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚŽ ŶŽ
ŶĞǆŽ///ʹŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟǀŽĚĞWƌŽǀĞŶƚŽƐ͘
4. A data inicial do cômputo não poderá ser anterior a 1º de julho de
ϮϬϭϭ͕ĚĂƚĂĚĂƌĞƚƌŽĂƟǀŝĚĂĚĞĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϭϱϴ͕ĚĞϮĚĞĚĞǌĞŵbro de 2011, sendo computada para os proventos a cada doze meses de percebimento
do PDI.
ϱ͘KĨŽƌŵƵůĄƌŝŽ͞/ŶĨŽƌŵĂƟǀŽʹĂƌƟŐŽϵǑĚĂ>ŶǑϭ͘ϭϱϴͬϮϬϭϭ͟ĚĞǀĞƌĄƐĞƌ
ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽ ă ^WWZs ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵ ĂƐ ĚĞŵĂŝƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ĮŶƐ ĚĞ
aposentadoria do servidor, devidamente datado e assinado pelo órgão setorial/subsetorial de recursos humanos.
6. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos à 1º de julho de 2012.
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KDhE/KKE:hEdK'Z,ͬd&EǑϭ͕Ϯϳ'K^dKϮϬϭϯ
ŽĐĞŶƚĞƐƌĞĂĚĂƉƚĂĚŽƐĐŽŵĨƵŶĕƁĞƐŶŽdZE
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos –
CGRH, da Secretaria da Educação e o Diretor da Diretoria de Educação para o Trânsito e
Fiscalização – DETF, do Departamento Estadual de Trânsito – Detran-SP, Autarquia vinculada à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, à vista do disposto
ŶŽĂƌƟŐŽϭǑĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽŽŶũƵŶƚĂ^WZͬ^ŶǑϭ͕ĚĞϭϲ͘ϴ͘ϮϬϭϮ͕ƉƵďůŝĐĂĚĂŶŽŝĄƌŝŽ
KĮĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞϭϳ͘ϴ͘ϮϬϭϮ͕KDhE/ĂŽƐĚŝƌŝŐĞŶƚĞƐĚĂƐŝƌĞƚŽƌŝĂƐĚĞŶƐŝŶŽĚĂ
Capital, que:
1. a Diretoria de Ensino deverá proceder ao levantamento de docentes
readaptados que tenham interesse em exercer funções correlatas às de magistério junto à Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscalização, do Departamento Estadual de
Trânsito – DETRAN-SP, Autarquia vinculada à Secretaria de Planejamento e DesenvolǀŝŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂů͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽΑϰǑĚŽĂƌƟŐŽϭǑĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑ
49.893, de 18.8.2005, acrescentado pelo Decreto nº 57.786, de 10.2.2012;
2. a relação dos docentes readaptados, interessados no afastamento de
ƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝƚĞŵϭĚĞƐƚĞŽŵƵŶŝĐĂĚŽ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂ͕ƉĞůĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͕ăŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌŝĂĚĞ'ĞƐƚĆŽĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐʹ'Z,͕ƋƵĞƵŶŝĮcará as relações e enviará à Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde – CAAS, da
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞ'ĞƐƚĆŽWƷďůŝĐĂ͕ƉĂƌĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽƋƵĂŶƚŽăĐŽŵƉĂƟďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐŶŽǀĂƐ
ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĐŽŵĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐůĂďŽƌĂƟǀĂƐ͖
3. a Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscalização – DETF, deverá
ĞŶĐĂŵŝŶŚĂƌă^ŽƌŽůĚĞĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐͬĂƟǀŝĚĂĚĞƐĂĨĞƚĂƐăƋƵĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂĂƐĞƌĞŵĚĞsempenhadas pelos docentes readaptados no afastamento pretendido;
4. após manifestação favorável da CAAS, a Coordenadoria de Gestão de
Recursos Humanos, encaminhará à Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscalização, do DETRAN-SP, a relação dos docentes interessados em prestar serviços a esse
ſƌŐĆŽ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞƐĞůĞĕĆŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂ͖
5. a relação dos docentes readaptados selecionados para a prestação de
serviços junto ao DETRAN-SP será encaminhada à Coordenadoria de Gestão de RecurƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞĞĨĞƚƵĂƌŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐĂŽƐƐĞƵƐĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽƐ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽĂƌƟŐŽϯǑĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽŽŶũƵŶƚĂ^WZͬ^ŶǑϭͬϮϬϭϮ͖
6. a Diretoria de Ensino, quando do encaminhamento da relação de docentes readaptados à CGRH, a que se refere o item 2 deste comunicado, deverá proǀŝĚĞŶĐŝĂƌŽdĞƌŵŽĚĞŝġŶĐŝĂĞĐĞŝƚĞĚŽƐƉƌĞũƵşǌŽƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐĂŽĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐŶĂƐůĞŐŝƐůĂĕƁĞƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͕ƉĂƌĂŶŽƟĮĐĂƌĂŽĚŽĐĞŶƚĞƌĞĂĚĂƉƚĂĚŽƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞƐĞ
afastar junto ao DETRAN;
7. as vagas a serem oferecidas, neste momento, serão somente na cidade
de São Paulo – Capital.

KDhE/KKE:hEdK&Wͬ'ͬ'Z,͕Ϯϯ'K^dKϮϬϭϯ
WƌŽŐƌĂŵĂ^ĂůĂĚĞ>ĞŝƚƵƌĂ
A Coordenadora da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de ProfessoƌĞƐ͞WĂƵůŽZĞŶĂƚŽĚĞ^ŽƵǌĂ͕͟ĐŽŵďĂƐĞŶŽƌƟŐŽϰϰ͕ĂůşŶĞĂ͞Ő͟ʹ/ŶĐŝƐŽ///͕ĚŽĞĐƌĞƚŽ
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57.141/2011, a Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos e a
Coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica tornam pública a relação nominal de escolas que passam a integrar o Programa Sala de Leitura nos termos
ĚŽĂƌƟŐŽϭǑĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϳϬ͕ĚĞϮϭͲϭϬͲϮϬϭϭƉƵďůŝĐĂĚĂĞŵ͘K͘ĚĞϮϮͲϭϬͲϮϬϭϭ͕
alterada pelas Resoluções SE nºs 13/2011 e 37/2013.
Caberá ao Dirigente Regional de Ensino adotar as providências necessárias para a seleção de docentes e acompanhar o processo de formalização da atribuição
ŶĂƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐ͘
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DE
ĚĂŵĂŶƟŶĂ
ĚĂŵĂŶƟŶĂ
ĚĂŵĂŶƟŶĂ
Caraguatatuba
Caraguatatuba
Caraguatatuba
Caraguatatuba
Leste 2
Norte 1
Osasco
Ribeirao Preto
Ribeirao Preto
Ribeirao Preto

CODESC
30892
31069
30958
11393
11162
45123
11265
483643
479500
910442
24090
24120
48458

NOME SC
Elmoza Antonio Joao Profa
Joel Aguiar Prof
Jose Edson Moyses Prof
Avelino Ferreira
&ůŽƌĞŶƟŶĂDĂƌƟŶƐ^ĂŶĐŚĞǌWƌŽĨĞƐƐŽƌĂ
Idalina do Amaral Graca
Walkir Vergani
Vila Yolanda IV
Jardim Nossa Senhora Aparecida II
Gabriela Maria Elisabeth Wienkem Irma
Cid de Oliveira Leite Professor
Edgardo Cajado Doutor
^ĂůƵƐƟĂŶŽ>ĞŵŽƐ

/E^dZhKKE:hEd'ͲK&/͕ϮͲϭϮͲϮϬϭϯ
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐăĨŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐŽŶǀġŶŝŽ^ĞŽƐDƵŶŝĐşƉŝŽƐWĂƵůŝƐƚĂƐ
;WƌŽŐƌĂŵĂ>ĞƌĞƐĐƌĞǀĞƌĞͬŽƵWƌŽŐƌĂŵĂ^ĆŽWĂƵůŽ&ĂǌƐĐŽůĂͿ
ŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĞĚĂƌĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞĂŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ/ŶƚĞŐƌĂĕĆŽƐƚĂĚŽͬ
DƵŶŝĐşƉŝŽ ;WƌŽŐƌĂŵĂ >Ğƌ Ğ ƐĐƌĞǀĞƌ ĞͬŽƵ WƌŽŐƌĂŵĂ ^ĆŽ WĂƵůŽ &Ăǌ ƐĐŽůĂͿ͕ ŝŶƐƟƚƵşĚŽ
pelo Decreto 54.553 de 15 de julho de 2009, alterado pelo Decreto 59.863 de 29 de
novembro de 2013, para o ano de 2014, a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB e a Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COFI, instruem as Diretorias de
ŶƐŝŶŽ͕ſƌŐĆŽƐƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐƉĞůĂĂƌƟĐƵůĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞƐƚĂĚŽĚĂĚƵĐĂĕĆŽ
- SEE e os Municípios Paulistas, quanto aos procedimentos necessários à formalização
do convênio:
1. Da documentação necessária:
ϭ͘ϭ͘WĞůŽDƵŶŝĐşƉŝŽ;ƚŽĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞǀĞƌĄĞƐƚĂƌĞŵƉĂƉĞůƟŵďƌĂdo da Prefeitura Municipal):
ĂͿ KİĐŝŽ ĚŽ WƌĞĨĞŝƚŽ DƵŶŝĐŝƉĂů͕ ĚŝƌŝŐŝĚŽ ĂŽ ^ƌ͘ ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ ĚĞ ƐƚĂĚŽ ĚĂ
ĚƵĐĂĕĆŽ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶĚŽŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞŵĂĚĞƌŝƌĂŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽƉƌŽŐƌĂŵĂ;ƉĂƌĂĐĂĚĂWƌŽŐƌĂŵĂ͕ƵŵŽİĐŝŽͿ͖
ďͿ&ŝĐŚĂŝŶĨŽƌŵĂƟǀĂĐŽŶƚĞŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞŽDƵŶŝĐşƉŝŽ͕ĚĂĚŽƐĚŽ
Prefeito Municipal, dados do Coordenador/Responsável pelo Programa de Integração
Estado/Município e indicação do local de entrega do material;
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c) Plano de Trabalho, datado e assinado pelo Prefeito (conforme modelo
ŶĞǆŽϬϮͲWůĂŶŽĚĞdƌĂďĂůŚŽͿ͘sĂůĞƌĞƐƐĂůƚĂƌƋƵĞĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽĚĞǀĞƌĄǀĞƌŝĮĐĂƌ
ƐĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ƋƵĂŶƟƚĂƟǀŽƐ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐ ƉĞůŽ ŵƵŶŝĐşƉŝŽ ƐĆŽ ŽƐ ŵĞƐŵŽƐ ŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐ ŶĂ
pesquisa de intenção realizada em julho/2013.
1.2. Pela Diretoria de Ensino (toda documentação deverá estar em papel
ƟŵďƌĂĚŽͿ͗
ĂͿ &ŝĐŚĂ ŝŶĨŽƌŵĂƟǀĂ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ ĚĞ ŶƐŝŶŽ ĐŽŶƚĞŶĚŽ ĚĂĚŽƐ ĚŽ ^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌĚĞŶƐŝŶŽ;ƟƚƵůĂƌĞƐƵƉůĞŶƚĞͿƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ/ŶƚĞŐƌĂĕĆŽƐƚĂĚŽͬ
Município e Diretor do CAF.
ďͿKİĐŝŽĚŽŝƌŝŐĞŶƚĞZĞŐŝŽŶĂůĚĞŶƐŝŶŽĂƉƌŽǀĂŶĚŽWůĂŶŽĚĞdƌĂďĂůŚŽ
(conforme manifestação do Supervisor de Ensino responsável) e aprovação da documentação entregue pelo Município (conforme manifestação do Diretor do CAF).
2. Do processo:
2.1. Autuação
a) Para cada Programa em que o município manifeste interesse, deverá
ser autuado um novo processo.
2.2. Os documentos devem estar na seguinte ordem:
ĂͿKİĐŝŽĚŽWƌĞĨĞŝƚŽ͖
ďͿ&ŝĐŚĂ/ŶĨŽƌŵĂƟǀĂĚŽDƵŶŝĐşƉŝŽ͖
c) Plano de Trabalho;
ĚͿ&ŝĐŚĂ/ŶĨŽƌŵĂƟǀĂĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞŶƐŝŶŽ͖
ĞͿ KİĐŝŽ ĚŽ ŝƌŝŐĞŶƚĞ ZĞŐŝŽŶĂů ĚĞ ŶƐŝŶŽ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂŶĚŽͬĂƉƌŽǀĂŶĚŽ Ž
Parecer do Supervisor de Ensino e Diretor do CAF.
3. Das etapas para formalização:
Os processos devidamente instruídos e com a documentação necessária,
conforme itens 1 e 2, deverão ser formalizados obedecendo o cronograma a seguir:
a) 02/12 a 06/12 – A Diretoria de Ensino deverá:
ΎĂƌƟĐƵůĂƌĐŽŵŽƐDƵŶŝĐşƉŝŽƐĂĮŵĚĞƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƌĂĐŽůĞƚĂĚĂĚŽĐƵŵĞŶtação necessária para celebração dos convênios (conforme Item 1 desta instrução);
* preencher as planilhas (mala direta) de cada Programa e imediato encaminhamento dessas planilhas à SEE (para os endereços: angel.nascimento@edunet.
ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌ͖ĞĚŐĂƌĚ͘ƐŽƵǌĂΛĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌ͖ǀĂƐƟ͘ĞǀĂŶŐĞůŝƐƚĂΛĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌ͖
ƐƵĞůǇ͘ďŽŵĮŵΛĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͿƉĂƌĂĐŽŶĨĞĐĕĆŽĚŽƐdĞƌŵŽƐĚĞŽŶǀġnio;
b) 09/12 a 13/12 – Entrega prévia dos documentos na SEE (pessoalmente
pelo Supervisor de Ensino ou Diretor do CAF) e recebimento do Termo de Convênio
ŝŵƉƌĞƐƐŽ͘ƐƐĞƌĆŽƌĞĐĞďŝĚĂƐĞŵĚŝĂƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ͕ŽĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂƐĞƌĄĚŝǀƵůŐĂĚŽƉŽƐteriormente;
c) 16/12 a 20/12 – Acertos necessários entre a DE e o Município
e período para assinatura dos Termos de Convênio pelos Prefeitos Municipais, com posterior envio à SEE/CGEB;
d) 23/12 a 10/01/2014– Assinatura dos Termos de Convênio pelo Senhor
Secretário da Educação, com posterior retorno dos Termos de Convênio às DE para
junção ao processo.
Em caso de dúvidas:
* Formalização dos Convênios e preenchimento da planilha (mala direta): Sr. Angel Nascimento (COFI/DECON) - Tel. (11) 3218-3447 - angel.nascimento@
edunet.sp.gov.br
* Dúvidas Pedagógicas sobre o Programa Ler e Escrever:
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sp.gov.br

Prof. Edgard Souza (CGEB/DEGEB/CEFAI) - Tel. (11) 3866-0622
ͲĞĚŐĂƌĚ͘ƐŽƵǌĂΛĞĚƵŶĞƚ͘ƐƉ͘ŐŽǀ͘ďƌͬWƌŽĨĂ͘sĂƐƟǀĂŶŐĞůŝƐƚĂ
;'ͬ'ͬ&/ͿͲdĞů͘;ϭϭͿϯϴϲϲͲϬϲϮϭʹǀĂƐƟ͘ĞǀĂŶŐĞůŝƐƚĂΛĞĚƵŶĞƚ͘

* Dúvidas Pedagógicas sobre o Programa São Paulo Faz Escola: Profa.
^ƵĞůǇ ŽŵĮŵ ;'ͬ'ͬ&&Ϳ Ͳ dĞů͘ ;ϭϭͿ ϯϮϭϴͲϴϴϵϳ Ͳ ƐƵĞůǇ͘ďŽŵĮŵΛĞĚƵŶĞƚ͘
sp.gov.br

KDhE/KKE:hEdK'ͬ'Z,͕ϭϴDZKϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĂŶƵĂůĚĞĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞĂƵůĂƐ
Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino e Diretores
de Escolas Estaduais
As Coordenadoras das Coordenadorias de Gestão da Educação Básica e
de Gestão de Recursos Humanos, à vista dos princípios norteadores das diretrizes estabelecidas pela Res. SE nº 75, de 28/11/2013 que dispõe sobre o processo anual de
atribuição de classes e aulas, que buscam:
* o fortalecimento da equipe escolar como medida propulsora da consƚƌƵĕĆŽĚĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞĞƐĐŽůĂƌĞ
ΎĂĞĨĞƟǀĂĞĐŽŶơŶƵĂĂƚƵĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚşǀĞŝƐĂŽ
processo de um ensino e de uma aprendizagem de qualidade, comunicam às autoridades em epígrafe:
ϭ͘ZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϴϴ͕ĚĞϭϵͬϭϮͬϮϬϬϳ͕ĚŝƐƉƁĞĞŵƐĞƵĂƌƟŐŽϵǑƋƵĞĂ
recondução do Professor Coordenador – PC e do Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico – PCNP, dar-se-á após a avaliação de seu desempenho, a ser realizado no mês
de dezembro, pela Direção da unidade escolar e pelo Supervisor de Ensino, no caso do
PC da escola, e pelo Dirigente Regional em se tratando do PCNP do Núcleo Pedagógico;
ϭ͘ϭ͘ Ă ĂůşŶĞĂ ͞ď͕͟ ŝŶĐŝƐŽ /// ĚŽ ĂƌƟŐŽ ϴǑ ĚĂ ĐŝƚĂĚĂ ZĞƐŽůƵĕĆŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞ
ƋƵĞŽWƌŽĨĞƐƐŽƌŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ͕ŶĆŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌƐƵďƐƟƚƵşĚŽĞƚĞƌĄĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĐĞƐƐĂĚĂ
a critério da administração,
ĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞĞŶƚƌĂƌĞŵĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌơƚƵůŽ͕ƉŽƌƉĞƌşŽĚŽ
superior a 45 (quarenta e cinco) dias.
1.2. em caráter excepcional, exclusivamente ao Professor Coordenador
do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, a critério do Dirigente Regional de Ensino
ƉŽĚĞƌĄƐĞƌŵĂŶƟĚĂĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĚŽWEWĞŵĐĂƐŽƐĚĞĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂŽ
período de 45 dias.
ϭ͘ϯ͘ĐŽŵƌĞůĂĕĆŽă'ƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĞ&ƵŶĕĆŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĂƌƟŐŽϮǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘Ϭϭϴ͕ĚĞϭϱĚĞŽƵƚƵďƌŽ
de 2007.
ϭ͘ϰ͘ ŶĆŽ ŚĂǀĞƌĄ ƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽ ĚŽ WƌŽĨĞƐƐŽƌ ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ ĚŽ EƷĐůĞŽ WĞdagógico nas ausências e impedimentos legais mediante nova designação, exceto de
PCNP que se encontre em licença gestante ou em licença-adoção. Nesse caso, a designação será por período fechado, ou seja, pelo período em que perdurar as referidas
licenças, não cabendo prorrogação.
1.5. o docente designado Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico
ƋƵĞƟǀĞƌĐĞƐƐĂĚĂĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĞŵϮϬϭϯĞĨŽƌĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽĐŽŵĂƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐůĂƐƐĞƐĞ

507

ĂƵůĂƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽŝŶŝĐŝĂůĚĞϮϬϭϰ͕ĮĐĂƌĄŝŵƉĞĚŝĚŽĚĞƚĞƌŶŽǀĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽŶŽĂŶŽůĞƟǀŽ
de 2014.
ϭ͘ϲ͘KĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽŝƚĞŵϭ͘ϱŶĆŽƐĞƌĄĂƉůŝĐĂĚŽĂŽĚŽĐĞŶƚĞƋƵĞƟǀĞƌĐĞƐsação da designação de PCNP em virtude de remoção para outra Diretoria de Ensino.
2. Os docentes que vêm atuando, em 2013, como Professor Mediador e
Comunitário do Sistema de Proteção Escolar, Educador do Programa Escola da Família,
ĚŽĐĞŶƚĞŶŽWƌŽŐƌĂŵĂĚƵĐĂĕĆŽŶĂWƌŝƐĆŽĞŶĂ^ĂůĂĚĞ>ĞŝƚƵƌĂ͕ĐŽŵĂǀĂůŝĂĕĆŽƉŽƐŝƟǀĂ
Ğŵ ƐĞƵ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͕ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ƌĞĐŽŶĚƵǌŝĚŽƐ ĂŽƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐͬƉƌŽũĞƚŽƐ
antes do início do processo de atribuição de classes e aulas de 2014, podendo após a
recondução completar a carga horária de trabalho com atribuição de aulas regulares.
Nesses casos, quando se tratar de docente contratado deverá ser observada a vigência do contrato.
3. As aulas dos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA e nos Centros de Estudos de Línguas – CEL, deverão ser atribuídas no mesmo dia da
atribuição de aulas prevista para os docentes que usufruirão das condições previstas
ƉĞůŽĂƌƟŐŽϮϮĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϰϰϰͬϭϵϴϱ͘
4. As aulas de Professor Auxiliar – PA, de turmas de alunos encaminhaĚŽƐ͕ƉĞůŽƐŽŶƐĞůŚŽƐĚĞůĂƐƐĞͬŶŽͬ^ĠƌŝĞ&ŝŶĂŝƐĚĞϮϬϭϯ͕ƉĂƌĂĚĂƌĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞăƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĂƐĞƌĞŵƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĂƉĂƌƟƌĚŽϭǑďŝŵĞƐƚƌĞĚĞϮϬϭϰ͕ƉŽĚĞƌĆŽ
ser atribuídas no processo inicial de atribuição de classes e aulas.
5. As aulas do Programa Presença – PP e do Projeto Apoio à AprendizaŐĞŵʹW͕ƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĂƚƌŝďƵşĚĂƐĂƉſƐŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽ͘
6. As cargas horárias dos demais projetos da Pasta serão atribuídas na
conformidade do estabelecido no cronograma a ser publicado oportunamente em Portaria da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH.
ϳ͘WĂƌĂĮŶƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƋƵĞĞŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϯ͕ƐĞ
encontrem com aulas atribuídas como Professor Auxiliar – PA ou como Projeto Apoio
ă ƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ ʹ W ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĆŽ ĐŽŵ Ă ƌĞƐƉĞĐƟǀĂ ĐĂƌŐĂ ŚŽƌĄƌŝĂ ĂƚĠ Ž ĚŝĂ ƋƵĞ
ĂŶƚĞĐĞĚĞĂĚĂƚĂĚŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐǀŝŐġŶĐŝĂƐĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͘
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXII;
Lei Complementar nº1.018/07 à pág. 37 do vol. LXIV;
Resolução SE nº 88/07 à pág. 196 do vol. LXIV;
Resolução SE nº 75/13 à pág. 321 deste volume.
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- XII DIPLOMAS LEGAIS E NORMATIVOS
REVOGADOS E RESPECTIVOS
REVOGADORES

TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS REVOGADOS E RESPECTIVOS REVOGADOS
DO VOLUME LXXVI
REVOGADOS(AS)
ATO
Nº
Decreto
40.039
Decreto
55.145
Decreto
57.379
Resolução SE
69
Resolução SE
91
Resolução SE
8
Resolução SE
70
Resolução SE
13
Resolução SE
19
Resolução SE
36
Resolução SE
44
Resolução SE
88
Resolução SE
89
Resolução SE
3
Resolução SE
12
Resolução SE
66
Resolução SE
72
Resolução SE
90
Resolução SE
96
Resolução SE
37
Deliberação CEE
121
Instrução CGRH
1
Comunicado Conj.
1
CC/SF/SGP

DATA
06.04.95
10.12.09
29.09.11
27.06.12
08.12.09
22.1.10
26.10.10
03.03.11
28.03.11
02.06.11
07.07.11
29.12.11
29.12.11
13.01.12
31.01.12
19.06.12
04.07.12
04.10.12
30.11.12
07.06.13
2013
10.01.12
03.02.12

REVOGADORES(AS)
ATO
Nº
Decreto
59.957
Decreto
59.863
Decreto
59.447
Resolução SE
52
Resolução SE
75
Resolução SE
75
Resolução SE
52
Resolução SE
52
Resolução SE
73
Resolução SE
56
Resolução SE
78
Resolução SE
82
Resolução SE
75
Resolução SE
65
Resolução SE
49
Resolução SE
70
Resolução SE
45
Resolução SE
49
Resolução SE
84
Resolução SE
52
Deliberação CEE
122
Instrução CGRH
4
Resolução Conj. CC/SF/SGP
1

DATA
13.12.13
29.11.13
19.08.13
14.08.13
28.1113
28.11.13
14.08.13
14.08.13
22.10.13
27.08.13
11.12.13
16.12.13
28.11.13
16.09.13
19.07.13
30.09.13
10.07.13
19.07.13
19.12.13
14.08.13
2013
08.10.13
30.07.13
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- XIII 1E/>&d/K͕ZD/^^/sK
E POR ASSUNTO

1E/>&d/K͕ZD/^^/sKWKZ^^hEdKKsK>hD>yys/

EǑĚĞ
KƌĚĞŵ

Assunto

Pág.

01.

Afastamento

519

02.

Associação de Pais E Mestres – APM

519

03.

Aulas

519

04.

Avaliação da Aprendizagem em Processo – AAP

519

Ϭϱ͘

Avaliação Especial de Desempenho

519

06.

ĂŶĐŽĚĞĂƌŐŽƐĞ&ƵŶĕƁĞƐͲƟǀŝĚĂĚĞƐ

519

07.

Bens Móveis

519

Ϭϴ͘

Bolsa Mestrado/Doutorado

519

09.

ŽŶŝĮĐĂĕĆŽƉŽƌZĞƐƵůƚĂĚŽƐʹZ

519

10.

Calendário Escolar

519

11.

Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional –
Caisan-SP

520

12.

Centro de Estudos de Línguas-CEL,

520

13.

ĞƌƟĮĐĂĕĆŽKĐƵƉĂĐŝŽŶĂů

520

14.

Classes

520

ϭϱ͘

Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Públicos do
Estado de São Paulo

520

16.

Comissão Especial

520

17.

Comissão Paritária

520

ϭϴ͘

ŽŵŝƚġdĠĐŶŝĐŽĚĞĞƌƟĮĐĂĕĆŽ

520

19.

Competência

520

20.

Concursos Públicos

520

21.

II Conferência Nacional de Educação

521

22.

Conselho de Educação Escolar Quilombola

521

23.

ŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽƐƚĂĚƵĂů

521

24.

Contratação por Tempo Determinado

521

Ϯϱ͘

Contratos

521

26.

Convênios

521

27.

Demanda Escolar

521

Ϯϴ͘

Diretrizes Orçamentárias

521

29.

Discriminação

521

515

30.

Escola de Tempo Integral – ETI

31.

Estudos de Reforço, Recuperação e Aprofundamento Curricular

522

32.

Evolução Funcional pela via Não Acadêmica

522

33.

Exercício

522

34.

&ŽƌŵĂĕĆŽWƌŽĮƐƐŝŽŶĂů

522

ϯϱ͘

Gerente de Organização Escolar – GOE

522

36.

'ƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĞƟǀŝĚĂĚĞWĞĚĂŐſŐŝĐĂ

522

37.

Grupo de Trabalho

522

ϯϴ͘

Grupo de Trabalho de Material Excedente – GTMEX

522

39.

Idosos

522

40.

/ŶƐƟƚƵƚŽĚĞƐƐŝƐƚġŶĐŝĂDĠĚŝĐĂĂŽ^ĞƌǀŝĚŽƌWƷďůŝĐŽƐƚĂĚƵĂůʹ/ĂŵƐƉĞ

522

41.

s/:ŽƌŶĂĚĂĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂʹϮϬϭϯ

522

42.

Jornadas de Trabalho

523

43.

“Lei de Responsabilidade Educacional”

523

44.

Licença-Prêmio

523

ϰϱ͘

Licitações

523

46.

Língua Espanhola

523

47.

Materiais

523

ϰϴ͘

Meia-Entrada

523

49.

Música

523

ϱϬ͘

Olimpíada Colegial Guarulhense

523

ϱϭ͘

Orientações Técnicas

523

ϱϮ͘

Penalidades

523

ϱϯ͘
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1E/>&d/K͕ZD/^^/sKWKZ^^hEdKKsK>hD>yys/
01. AFASTAMENTO
ʹĚĞƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐĞƐƚĂĚƵĂŝƐƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵĐŽŶŐƌĞƐƐŽʹZĞƐ͘^ŶǑϱϵͬϭϯ
ʹƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂĞƐƚĂĚƵĂůʹZĞƐ͘^ŶǑϳϭͬϭϯ
02. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES – APM
– criação de Grupo de Trabalho para tratar do Estatuto Padrão das – Res. SE nº 72/13
03. AULAS
– processo anual de atribuição de classes e aulas ao pessoal docente do Quadro do
Magistério – Res. SE nº 75/13
ʹ ĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂ ƉĂƌĂ Ă ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚĂ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ ĚŽƐ ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ŝŶŝĐŝĂů ĚĞ
atribuição de classes e aulas de 2014 – Portaria CGRH nº 5/13
– inscrições para o Processo de Atribuição de Classes e Aulas e a realização da prova
ĚŽWƌŽĐĞƐƐŽ^ĞůĞƟǀŽ^ŝŵƉůŝĮĐĂĚŽƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰʹWŽƌƚĂƌŝĂ'Z,ŶǑϭϭͬϭϯ
04. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM PROCESSO – AAP
ʹĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĚĞ>şŶŐƵĂWŽƌƚƵŐƵĞƐĂĞDĂƚĞŵĄƟĐĂĂĂůƵŶŽƐĚĂƌĞĚĞĞƐƚĂĚƵĂů
regular, do 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino
DĠĚŝŽ͕ĞŵĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞăƐĂĕƁĞƐĚĂʹŽŵƵŶŝĐĂĚŽŽŶũ͘/Dͬ'͕ĞϭǑ͘ϳ͘ϭϯ
Ϭϱ͘ s>/K^W/>^DWE,K
ʹƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞĞƐƚĄŐŝŽƉƌŽďĂƚſƌŝŽĂŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƐĐĂƌŐŽƐĞĨĞƟǀŽƐ
das classes abrangidas pelas Leis Complementares nº 1.157/11 e nº 1.193/13, da – Decreto nº 59.391/13
06. BANCO DE CARGOS E FUNÇÕES-ATIVIDADES
ʹ ƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂ Ğ ĚĄ ŶŽǀĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽ ĂŽ ďĂŶĐŽ ĚĞ ĐĂƌŐŽƐ Ğ ĨƵŶĕƁĞƐͲĂƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚŝƐponíveis da administração direta e autárquica do Estado, de que trata o Decreto nº
40.039/95 – Decreto nº 59.957/13
07. BENS MÓVEIS
– doação de bens móveis pertencentes à Secretaria da Educação, em uso nas unidades
ĞƐĐŽůĂƌĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞĕĆŽĚĞWĂƌĐĞƌŝĂĚƵĐĂĐŝŽŶĂůƐƚĂĚŽͲDƵŶŝĐşpio – Decreto nº 59.859/13
Ϭϴ͘ K>^D^dZKͬKhdKZK
– Vide PROJETO BOLSA MESTRADO/DOUTORADO
09. BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS – BR
ʹĮǆĂĕĆŽĚĞŵĞƚĂƐƉĂƌĂŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐŐůŽďĂŝƐĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ƉĂƌĂĮŶƐĚĞ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂZ͕ŝŶƐƟƚƵşĚĂƉĞůĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϬϳϴͬϬϴ͕ƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞ
2013 – Res. SE nº 88/13
10. CALENDÁRIO ESCOLAR
ʹĞůĂďŽƌĂĕĆŽ͕ƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ĚŽʹZĞƐ͘^ŶǑϳϴͬϭϯ
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11. CÂMARA INTERSECRETARIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – CAISAN-SP
ʹŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂʹĞĐƌĞƚŽŶǑϱϵ͘ϯϴϱͬϭϯ
ϭϮ͘ EdZK^dhK^>1E'h^Ͳ>͕
– autorização, instalação e funcionamento de – Res. SE nºs 58/13, 76/13, 77/13, 86/13
13. CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL
– Vide GERENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – GOE
14. CLASSES
– processo anual de atribuição de classes e aulas ao pessoal docente do Quadro do
Magistério – Res. SE nº 75/13
ʹ ĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂ ƉĂƌĂ Ă ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚĂ ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ ĚŽƐ ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ ŶŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ŝŶŝĐŝĂů ĚĞ
atribuição de classes e aulas de 2014 – Portaria CGRH nº 5/13
– inscrições para o Processo de Atribuição de Classes e Aulas e a realização da prova
ĚŽWƌŽĐĞƐƐŽ^ĞůĞƟǀŽ^ŝŵƉůŝĮĐĂĚŽƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰʹWŽƌƚĂƌŝĂ'Z,ŶǑϭϭͬϭϯ
ϭϱ͘ KD/^^KEdZ>/K^/E&KZDO^K^^Zs/K^Wj>/K^K
ESTADO DE SÃO PAULO
ʹƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ͕ĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ:ƵƐƟĕĂĞĚĂĞĨĞƐĂĚĂŝĚĂĚĂŶŝĂƉĂƌĂĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞ
Gestão Pública, da – Decreto nº 59.420/13
16. COMISSÃO ESPECIAL
ʹƉĂƌĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞƐơŵƵůŽăŝĚĂĚĂŶŝĂ&ŝƐĐĂůĚŽ
Estado de São Paulo – Res. SE nº 56/13
– para concessão do Prêmio Intercâmbio Internacional – Res. SE nº 66/13
– divulgação dos locais de prova e convoca os alunos inscritos ao processo de seleção
– Comunicado da Comissão Especial publ. em
17. COMISSÃO PARITÁRIA
ʹĂůƚĞƌĂĕĆŽĚĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂĐŽŵŝƐƐĆŽƉĂƌŝƚĄƌŝĂŝŶƐƟƚƵşĚĂƉĞůĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϲϬͬϭϭ
– Res. SE nº 47/13
ϭϴ͘ KD/ddE/KZd/&/K
ʹĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽʹZĞƐ͘ŽŶũ͘^'Wͬ^ŶǑϯͬϭϮ͕Ăůƚ͘ƉĞůĂZĞƐ͘^ŽŶũ͘^'Wͬ^ŶǑϭͬϭϯ
19. COMPETÊNCIA
– delegação de competência para autorizar o pagamento de transporte a coordenadores e dirigentes regionais de ensino – Res. SE nº 46/13
20. CONCURSOS PÚBLICOS
– regionalizados, para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação – LC nº 1.207/13
– regulamentação dos concursos públicos para provimento de cargos do Quadro do
Magistério, da Secretaria da Educação – Decreto nº 53.037/08, alt. pelo Decreto nº
59.477/13
ʹĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĞŵĐŽŶĐƵƌƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐĚĞƉĞƐƐŽĂƐ
ĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϲϴϯͬϵϮ͕ĂůƚĞƌĂĚĂƉĞůĂ>ĞŝŽŵplementar nº 932/02
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ʹŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂĞƐƚĂĚƵĂůĚĞŝŶĐůƵƐĆŽĂůƵƐŝǀŽăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞƉƌĞƚŽƐ͕ƉĂƌĚŽƐ
e indígenas em – Decreto nº 59.900/13
ʹƉĞƌĮƐ͕ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐĚŽƐWƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĚĂĚƵĐĂĕĆŽĚĂƌĞĚĞ
ĞƐƚĂĚƵĂůĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ŽƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐďŝďůŝŽŐƌĄĮĐŽƐĞĚĞůĞŐŝƐůĂĕĆŽ͕ƋƵĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŵĞ
ŽƌŝĞŶƚĂŵĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĞĞǆĂŵĞƐ͕ĐŽŶĐƵƌƐŽƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐƐĞůĞƟǀŽƐʹZĞƐ͘^ŶǑϱϮͬϭϯ
21. II CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO
– Etapa do Estado de São Paulo – II CONAE-SP, de 27 a 29.9.2013 – Comunicado SE publ.
em 26/9/13
22. CONSELHO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA
– criação do – Res. SE nº 51/13
23. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
ʹĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽơƚƵůŽĚĂ^ĞĕĆŽ/ĚŽĂƉşƚƵůŽs//ĚŽdşƚƵůŽs//ĚĂʹŵĞŶĚĂŽŶƐƚ͘ŶǑ
38/2013
24. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
ʹĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽŝŶĐŝƐŽyĚŽĂƌƟŐŽϭϭϱĚĂŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽƐƚĂĚƵĂůʹ>ŶǑϭ͘ϬϵϯͬϬϵ͕Ăůƚ͘
pela LC nº 1.215/13
ʹŶŽƌŵĂƐƌĞůĂƟǀĂƐăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐʹĞĐƌĞƚŽŶǑϱϵ͘ϰϳϳͬϭϯ
Ϯϱ͘ KEdZdK^
– procedimentos a serem adotados quando da formalização de contratos nos órgãos
centrais da Secretaria da Educação – Res. SE nº 48/13
26. CONVÊNIOS
ʹĐŽŵŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐƐĞŵĮŶƐůƵĐƌĂƟǀŽƐ͕ĂƚƵĂŶƚĞƐĞŵĞĚƵĐĂĕĆŽĞƐƉĞĐŝĂů͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽƉƌŽŵŽǀĞƌŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂĞĚƵĐĂŶĚŽƐĐŽŵŐƌĂǀĞƐĚĞĮĐŝġŶĐŝĂƐƋƵĞŶĆŽƉƵĚĞƌĞŵƐĞƌďĞŶĞĮĐŝĂĚŽƐƉĞůĂŝŶĐůƵƐĆŽĞŵĐůĂƐƐĞƐĐŽŵƵŶƐĚĞĞŶƐŝŶŽƌĞŐƵůĂƌʹĞĐƌĞƚŽŶǑϱϵ͘ϱϭϭͬϭϯ
– celebração de – Decreto nº 59.868/13
– procedimentos necessários à formalização do convênio SEE/Municípios Paulistas
(Programa Ler e Escrever e/ou Programa São Paulo Faz Escola) – Instrução Conjunta
CGEB/COFI de 2/12/13
– Vide PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIO
27. DEMANDA ESCOLAR
ʹĚŽĞŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽ͕ƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ŶĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĂƌĞĚĞĞƐƚĂĚƵĂůʹZĞƐ͘^
nº 69/13
Ϯϴ͘ /ZdZ/^KZDEdZ/^
– para o exercício de 2014 – Lei nº 15.109/13
ʹŽƌĕĂĂZĞĐĞŝƚĂĞĮǆĂĂĞƐƉĞƐĂĚŽƐƚĂĚŽƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞϮϬϭϰʹ>ĞŝŶǑϭϱ͘Ϯϲϱͬϭϯ
ʹ ŶŽƌŵĂƐ ƌĞůĂƟǀĂƐ ĂŽ ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂ Ğ ĮŶĂŶĐĞŝƌĂ ĚĂƐ Ěministrações Direta e Indireta, visando o levantamento do Balanço Geral do Estado do
exercício de 2013 – Decreto nº 59.650/13
29. DISCRIMINAÇÃO
ʹ ƉĞŶĂůŝĚĂĚĞƐ Ă ƐĞƌĞŵ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ ă ƉƌĄƟĐĂ ĚĞ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽ Ğŵ ƌĂǌĆŽ ĚĞ ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ
sexual – Lei nº 10.948/01, alt. pela Lei nº 15.082/13
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30. ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL – ETI
– reorganização curricular do ensino fundamental, na – Res. SE nº 85/13
ʹĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĞƐĐŽůĂƌĚŽƐĂůƵŶŽƐĞŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐĚĂWĂƌƚĞŝǀĞƌƐŝĮĐĂĚĂ
da Matriz Curricular do Ensino Fundamental das Escolas de Tempo Integral/2013, de
que trata a Res. SE nº 2/2013 – Instrução CGEB de 12/7/13
ϯϭ͘ ^dhK^Z&KZK͕ZhWZKWZK&hEDEdKhZZ/h>Z
– oferta a alunos das escolas estaduais, aos sábados, de – Res. SE nº 61/13
32. EVOLUÇÃO FUNCIONAL PELA VIA NÃO ACADÊMICA
– regulamentação da – Decreto nº 49.394/05, alt. pelo Decreto nº 59.850/13
33. EXERCÍCIO
ʹƵŶŝĨŽƌŵŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐăƉŽƐƐĞĞĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐŶŽŵĞĂĚŽƐƉĂƌĂĐĂƌŐŽƐĞĨĞƟǀŽƐĚŽYƵĂĚƌŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽʹY^ʹ/ŶƐƚƌƵĕĆŽ
CGRH nº 4/13
34. FORMAÇÃO PROFISSIONAL
ʹĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞŵĞĚƵĐĂĕĆŽʹWĂƌ͘ŶǑϯϭϬͬϭϯ
ϯϱ͘ 'ZEdKZ'E/K^K>Zʹ'K
ʹƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽ
ocupacional para a função de – Decreto nº 57.462/11, alt. pelo 59.618/13
36. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA
ʹƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂ>ŶǑϭ͘ϭϵϮͬϭϮ͕ƋƵĞŝŶƐƟƚƵŝĂʹZĞƐ͘^'Wͬ^ŶǑϮͬϭϯ
37. GRUPO DE TRABALHO
– com propósito de aprofundar estudos e propor medidas e ações visando à aplicação
do Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, nas licitações e contratos reůĂƟǀŽƐăƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŽďƌĂƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĞŶŐĞŶŚĂƌŝĂŶŽąŵďŝƚŽĚŽƐŝƐƚĞŵĂƉƷďůŝĐŽĚĞ
ensino do Governo do Estado de São Paulo
– Vide ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES – APM
– Vide “LEI DE RESPONSABILIDADE EDUCACIONAL”
ϯϴ͘ 'ZhWKdZ>,KDdZ/>yEdʹ'dDy
– designação dos membros do – Res. SE 20/13, alt. pela Res. SE nº 79/13
ʹĂůƚĞƌĂĕĆŽĚĞĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϵϴͬϭϮ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŽʹZĞƐ͘^ŶǑ
81/13
39. IDOSOS
– Vide DISCRIMINAÇÃO
– Vide TRANSPORTES
40. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – IAMSPE
ʹ ĐƌŝĂĕĆŽ ĚŽ WƌŽŐƌĂŵĂ Ğ ĚŽ ĂƌƚĆŽ ĚĞ ĞŶĞİĐŝŽƐ ƉĂƌĂ ŽƐ ƵƐƵĄƌŝŽƐ ĚŽ ʹ ĞĐƌĞƚŽ ŶǑ
59.644/13
41. VI JORNADA DE MATEMÁTICA – 2013
– regulamento da – Com. SE publ. em 8.8.13

522

42. JORNADAS DE TRABALHO
– do pessoal docente do Quadro do Magistério – Decreto nº 55.078/09, alt. pelo Decreto nº 59.448/13
43. “LEI DE RESPONSABILIDADE EDUCACIONAL”
ʹŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞŐƌƵƉŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽƉĂƌĂƚƌĂƚĂƌĚŽƚĞŵĂʹZĞƐ͘^ŶǑϲϰͬϭϯ
44. LICENÇA-PRÊMIO
– conversão em pecúnia de parcela de licença-prêmio, para os integrantes do Quadro do Magistério e do Quadro de Apoio Escolar, da Secretaria da Educação – LC nº
1.015/07, alt. pela LC nº 1.218/13
ϰϱ͘ >//dO^
– Vide GRUPO DE TRABALHO
46. LÍNGUA ESPANHOLA
– consulta sobre ministração de – Parecer CEE nº 255/13
47. MATERIAIS
ʹĚĞƐĨĂǌŝŵĞŶƚŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚŝĚĄƟĐŽƐĞͬŽƵĚĞĂƉŽŝŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŝƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞŝƐ͕ĚĞsatualizados ou inservíveis, no âmbito da Secretaria da Educação – Res. SE nº 83/13
ϰϴ͘ D/ͲEdZ
ʹǀĞƚŽƚŽƚĂůĂŽWƌŽũĞƚŽĚĞůĞŝŶǑϯϬϬ͕ĚĞϮϬϭϮ͕ŝŶƐƟƚƵŝŽĚŝƌĞŝƚŽĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŵĞŝĂͲĞŶƚƌĂĚĂĞŵĐĂƐĂƐĚĞĚŝǀĞƌƐƁĞƐ͕ƉƌĂĕĂƐĚĞƐƉŽƌƟǀĂƐĞƐŝŵŝůĂƌĞƐ͕ĂĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ĐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐ
ƉĞĚĂŐſŐŝĐŽƐ͕ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌĞƐĞƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĐĂƌŐŽƐĚŽƋƵĂĚƌŽĚĞĂƉŽŝŽĚĂƐĞƐĐŽůĂƐĚĂƐƌĞĚĞƐ
públicas estadual e municipais de ensino – Mensagem do Gov. nº A 120/13
49. MÚSICA
– consulta sobre minuta de Decreto para regulamentar a Lei federal nº 11.769/2008,
que introduz o conteúdo obrigatório, na disciplina de Arte, de – Par. CEE nº 402/13
ϱϬ͘ K>/DW1K>'/>'hZh>,E^
ʹĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĚĂƌĞĚĞĞƐƚĂĚƵĂůĚĞĞŶƐŝŶŽƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĂʹZĞƐ͘^
nº 63/13
ϱϭ͘ KZ/EdO^dE/^
ʹƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉĞůŽƐſƌŐĆŽƐĐĞŶƚƌĂŝƐĞƌĞŐŝŽŶĂŝƐ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϴǑĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽ^
58/11 – Res. SE nº 61/12, alt. pela Res. SE nº 55/13
ϱϮ͘ WE>/^
ʹĂƐĞƌĞŵĂƉůŝĐĂĚĂƐăƉƌĄƟĐĂĚĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽĞŵƌĂǌĆŽĚĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽƐĞǆƵĂůʹ>ĞŝŶǑ
10.948/01, alt. pela Lei nº 15.082/13
ϱϯ͘ W>EK'Z>Z'K^͕sE/DEdK^^>Z/K^
ʹĂůƚĞƌĂĕĆŽĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϭ͘ϬϴϬͬϬϴ͕ƋƵĞŝŶƐƟƚƵŝŽʹ>ŶǑϭ͘ϮϭϮͬϭϯ
ϱϰ͘ WK^^
ʹƵŶŝĨŽƌŵŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐăƉŽƐƐĞĞĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐŶŽ-
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ŵĞĂĚŽƐƉĂƌĂĐĂƌŐŽƐĞĨĞƟǀŽƐĚŽYƵĂĚƌŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽʹY^ʹ/ŶƐƚƌƵĕĆŽ
CGRH nº 4/13
ϱϱ͘ WZD/K^DWE,K/E/s/h>ʹW/
ʹƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐŶŽƌŵĂƐĞĐƌŝƚĠƌŝŽƐƉĂƌĂĮŶƐĚĞĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚŽW/͕ŝŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůĂ
Lei Complementar nº 1.158/11, aos servidores integrantes das classes regidas pela Lei
Complementar nº 1.080/08 – Decreto nº 57.781/12, alt. pelo Decreto nº 59.796/13
ϱϲ͘ WZD/K/EdZD/K/EdZE/KE>
ʹƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽąŵďŝƚŽĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞWƌĞŵŝĂĕĆŽĂůƵŶŽƐ͕WƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐĞWƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ
ĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ŝŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůĂ>ĞŝŶǑϭϰ͘ϵϮϯ͕ĚĞϮϴĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϮʹĞĐƌĞƚŽŶǑ
59.504/13
ʹƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽĚŽĐŽŶĐƵƌƐŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽʹŽŵƵŶŝĐĂĚŽ^ƉƵďů͘ĞŵϱͬϭϬͬϭϯ
– Vide COMISSÃO ESPECIAL
ϱϳ͘ WZK^^KEh>dZ/h/K>^^^h>^
– Vide AULAS
– Vide CLASSES
ϱϴ͘ WZK^^K^>d/sK^/DW>/&/K
ʹƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀĂ͕ƉĂƌĂŽĂŶŽůĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰ͕ĚŽʹWŽƌƚĂƌŝĂ'Z,ŶǑϭϭͬϭϯ
ʹƉĂƌĂŽĐĞŶƚĞƐŶŽŶŽ>ĞƟǀŽĚĞϮϬϭϰʹĚŝƚĂůĚĞŽŶǀŽĐĂĕĆŽƉĂƌĂĂZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂ
Prova – Instrução CGEB de 16.10.13
ϱϵ͘ WZK^^K^D/E/^dZd/sK^
ʹƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞŶĂƚƌĂŵŝƚĂĕĆŽĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐĞŵƋƵĞĮŐƵƌĞŵĐŽŵŽƉĂƌte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos – Lei nº
15.097/13
60. PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO
– atribuições de – Res. SE nº 7/12, alt. pela Res. SE nº 54/13
61. PROGRAMA DE ESTÍMULO À CIDADANIA FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
– regulamentação do – Decreto nº 54.179/09, alt. pelo Decreto nº 59.338/13
ʹĐƌŝĂĐŽŵŝƐƐĆŽĞƐƉĞĐŝĂů͕ĐŽŵĂĮŶĂůŝĚĂĚĞĚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽʹZĞƐ͘
SE nº 56/13
ʹ ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ŶŽ WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ƐơŵƵůŽ ă ŝĚĂĚĂŶŝĂ &ŝƐĐĂů ĚŽ ƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕
ŝŶƐƟƚƵşĚŽƉĞůĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϲϴϱͬϬϳ͕ĚĞĞŶƟĚĂĚĞƐƉĂƵůŝƐƚĂƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ƐĞŵĮŶƐůƵĐƌĂƟǀŽƐ͕ĐĞƌƟĮĐĂĚĂƐĐŽŵŽďĞŶĞĮĐĞŶƚĞƐ͕ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĚĂƐƚƌŽĚĞƐĐŽůĂƐĚĂ
Secretaria da Educação – Res. SE nº 73/13
62. PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGIA
– veto total ao Projeto de lei nº 85, de 2013, que propõe medida para autorizar o Poder
ǆĞĐƵƟǀŽĂĐƌŝĂƌŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ&ŽŶŽĂƵĚŝŽůŽŐŝĂŶĂƌĞĚĞĞƐƚĂĚƵĂůĚĞĞŶƐŝŶŽ͕ĚĞƐƟŶĂĚŽ
ao atendimento de docentes e alunos – Mensagem do Gov. nº A 115/13
63. PROGRAMA DE INSPEÇÕES MÉDICAS
ʹŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽʹZĞƐ͘^ŶǑϭͬϭϯ͕Ăůƚ͘ƉĞůĂZĞƐ͘^ŶǑϲϮͬϭϯ
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64. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIO
– desenvolvimento de ações educacionais nas escolas das redes públicas municipais,
autorizando a Secretaria da Educação a representar o Estado de São Paulo na celebração de convênios com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e
municípios paulistas, tendo por objeto a implementação do – Decreto nº 54.553/09,
alt. pelo Decreto nº 59.863/13
– transferência de escolas e classes estaduais, objeto da Parceria Educacional Estado/
Município, no 1º semestre/2013 – Res. SE nº 80/13
ϲϱ͘ WZK'ZDDdZ1h>Ed/Wͬ,D^K>ZͬEKϮϬϭϰ
– procedimentos e critérios para cadastramento de alunos e atendimento à demanda do
ensino fundamental, na rede pública de ensino do Estado de São Paulo – Res. SE nº 50/13
– parâmetros comuns à execução do Portaria Conj. SE/SME nº 1/13
66. PROGRAMA ENSINO INTEGRAL
– regulamentação do Programa Ensino Integral, de que trata a Lei Complementar nº
1.164/2012, alterada pela Lei Complementar nº 1.191/2012 – Decreto nº 59.354/13
– organização e o funcionamento das escolas estaduais do – Res. SE nº
ʹƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞůĞƟǀŽĚĞĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐƉĂƌĂĂƚƵĂĕĆŽŶĂƐĞƐĐŽůĂƐĞƐƚĂduais do – Res. SE nº 65/13
– avaliação do desempenho de servidores do Quadro do Magistério no – Res. SE nº
84/13
ʹĐĂůĞŶĚĄƌŝŽĚĂƐĞƐĐŽůĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽʹZĞƐ͘^ŶǑϴϳͬϭϯ
– Vide SALA/AMBIENTE DE LEITURA
67. PROGRAMA ESTADUAL DE INCLUSÃO
ʹŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂĞƐƚĂĚƵĂůĚĞŝŶĐůƵƐĆŽ͕ĂůƵƐŝǀŽăƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞƉƌĞƚŽƐ͕ƉĂƌĚŽƐ
e indígenas em concursos públicos – Decreto nº 59.900/13
ϲϴ͘ WZK'ZDWZ^E
ʹŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ĚŽʹZĞƐ͘^ŶǑϲϳͬϭϯ
69. PROGRAMA REDE SÃO PAULO DE FORMAÇÃO DE DOCENTE – REDEFOR
ʹƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐĞŵĐƵƌƐŽƐĚĞƉſƐͲŐƌĂĚƵĂĕĆŽĚŽʹZĞƐ͘^ŶǑϱϯͬϭϯ
70. PROGRAMA SALA DE LEITURA
– relação nominal de escolas que passam a integrar o – Comunicado Conjunto EFAP/
CGEB/CGRH, de 23.8.13
71. PROGRAMA SP EDUCAÇÃO COM SAÚDE
– composição do Grupo Técnico de Acompanhamento e da Comissão de Coordenação
do – Res. SE nº 38/11, alt. pela Res. SE nº 70/13
72. PROGRESSÃO
ʹƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽŐƌĞƐƐĆŽĞĚĂƉƌŽŵŽĕĆŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŵŽƐĂƌƟŐŽƐϮϬĂϮϱĚĂ>Ğŝ
Complementar nº 1.122/10 – Decreto nº 59.589/13
73. PROJETO APOIO À APRENDIZAGEM
ʹŝŶƐƟƚƵŝĕĆŽ͕ƉĂƌĂĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăƐĚĞŵĂŶĚĂƐƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐĚŽƐĂŶŽƐĮŶĂŝƐĚŽĞŶƐŝŶŽ
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fundamental e das séries do ensino médio na rede pública estadual, do – Res. SE nº
68/13
74. PROJETO BOLSA MESTRADO/DOUTORADO
– disposições sobre o – Resolução SE 17/11, alt. pela Res. SE nº 57/13
ϳϱ͘ WZKDKK
ʹƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽŐƌĞƐƐĆŽĞĚĂƉƌŽŵŽĕĆŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŵŽƐĂƌƟŐŽƐϮϬĂϮϱĚĂ>Ğŝ
Complementar nº 1.122/10 – Decreto nº 59.589/13
ʹƉĞƌĮƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐĚŽƐ^ĞƌǀŝĚŽƌĞƐĚŽYƵĂĚƌŽĚĞƉŽŝŽƐĐŽůĂƌĚĂZĞĚĞWƷďůŝĐĂƐƚĂĚƵĂůĚĞŶƐŝŶŽĞŽƐƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐďŝďůŝŽŐƌĄĮĐŽƐ
ƋƵĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŵĂƉƌŽǀĂĚĞWƌŽŵŽĕĆŽ͕ĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŵŽƐĂƌƟŐŽƐϮϱĂϮϳĚĂ>ĞŝŽŵplementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011 – Portaria CGRH nº 3/13
76. QUADRO DE APOIO ESCOLAR – QAE
– Vide SALÁRIOS
– Vide VENCIMENTOS
77. QUADRO DO MAGISTÉRIO – QM
– Vide SALÁRIOS
– Vide VENCIMENTOS
ϳϴ͘ ZWdK^
– levantamento, pelas Diretorias de Ensino, de docentes readaptados que tenham interesse em exercer funções correlatas às do magistério junto à Diretoria de Educação
para o Trânsito e Fiscalização, do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-SP –
Comunicado Conj. CGRH/DETF nº 001, de 27.8.13
79. RECLASSIFICAÇÃO
– consulta ao CEE sobre – Par. CEE nº 311/13
ϴϬ͘ ZhWZK
– Vide ESTUDOS DE REFORÇO, RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO CURRICULAR
ϴϭ͘ Z&KZK
– Vide ESTUDOS DE REFORÇO, RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO CURRICULAR
ϴϮ͘ Z'/DWZK'Z^^KKEd/Eh
ʹƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚŽŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ĞŵƌĞŐŝŵĞĚĞƉƌŽŐƌĞƐƐĆŽĐŽŶƟŶƵĂĚĂ͕ŽĨĞƌĞcido pelas escolas públicas estaduais – Res. SE nº 74/13
ϴϯ͘ Z'/D/&ZE/KKEdZdO^Wj>/^ʹZ
– Vide GRUPO DE TRABALHO
ϴϰ͘ Z'/DWZMWZ/KWZs/E/K^Zs/KZWj>/KʹZWW^
– contribuição previdenciária ao – Res. Conj. CC/SF/SGP nº 1/13
ϴϱ͘ ZDKK
ʹŶŽƌŵĂƐƌĞůĂƟǀĂƐăƌĞŵŽĕĆŽĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐʹĞĐƌĞƚŽŶǑϱϵ͘ϰϰϴͬϭϯ
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ϴϲ͘ ^>ͬD/Ed>/dhZ
– atuação de professor, nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral, em – Res.
SE nº 60/13
ϴϳ͘ ^>Z/K^
ʹƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐĞƐĂůĄƌŝŽƐĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽĞ
do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educação – LC nº 1.204/13
ϴϴ͘ ^Zs/K^
ʹĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂŝƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐƋƵĞĞƐƉĞĐŝĮĐĂ͕ŶŽąŵbito da Administração direta, indireta e fundacional do Estado – Decreto nº 59.954/13
ϴϵ͘ ^/^dDs>/KZE/DEdK^K>ZK^dK^KWh>Kʹ
SARESP
ʹƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐƉƌŽǀĂƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƌĞůĂƟǀĂƐĂŽʹZĞƐŽůƵĕĆŽ^ŶǑϰϱͬϭϯ
ʹŝĂĚĞƐƟŶĂĚŽăƌĞŇĞǆĆŽƐŽďƌĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽʹŽŵƵŶŝĐĂĚŽ'ͬ/DĚĞϭϰ͘ϵ͘ϭϯ
90. SISTEMA DE PROTEÇÃO ESCOLAR
– Vide PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO
91. SUBSTITUIÇÕES
ʹŶŽƌŵĂƐƌĞůĂƟǀĂƐăƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐʹĞĐƌĞƚŽŶǑϱϵ͘ϰϰϴͬϭϯ
92. SUPORTE PEDAGÓGICO DO QUADRO DO MAGISTÉRIO
ʹƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƟǀŽƐăƐƐƵďƐƟƚƵŝĕƁĞƐŶĂƐĐůĂƐƐĞƐĚĞʹZĞƐ͘^ŶǑϴϮͬϭϯ
93. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
ʹĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞƉƌŽĮƐƐŝŽŶĂůƚĠĐŶŝĐŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽĞŵdĞĐŶŽůŽŐŝĂĚĂ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞŽmunicação para atuar em conjunto com o Diretor Técnico do Núcleo de Informação
Educacional e Tecnologia (NIT) – Comunicado CIMA de 30.10.13
94. TRANSPORTES
– gratuidade nos transportes públicos de passageiros às pessoas maiores de 60 (sessenta) anos – Lei nº 15.187/13
ϵϱ͘ hE/^^K>Z^
– criação de – Decretos nºs 59.566/13, 59.669/13, 59.693/13, 59.699/13, 59.732/13,
59.765/13, 59.862/13
96. VENCIMENTOS
ʹƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐĞƐĂůĄƌŝŽƐĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽYƵĂĚƌŽĚŽDĂŐŝƐƚĠƌŝŽĞ
do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educação – LC nº 1.204/13
97. VIDA ESCOLAR E CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS
– regularização de – Del. CEE nº 122/13 e Ind. CEE nº 123/13
ϵϴ͘ s/^dKZ/
– veto total ao Projeto de lei nº 514, de 2012, que dispõe sobre a exigência de vistoria
ƉƌĠǀŝĂĞĂŶƵĂů͕ƉĂƌĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞďƌŝŶƋƵĞĚŽƐĞŵƉĂƌƋƵĞƐŝŶĨĂŶƟƐĚĞĞĚƵĐĂĕĆŽŝŶĨĂŶƟů͕
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ensino fundamental público ou privado, bufês, parques públicos, de diversão, condomínios, hotéis, clubes e similares, no âmbito do Estado de São Paulo – Mensagem do
Gov. nº A-111/13
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- XII TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS CITADOS
E^dsK>hD͕EKKE^dEd^^
COLETÂNEAS DE LEGISLAÇÃO FEDERAL E
ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E
MÉDIO – CENP/SE

dydK^>'/^EKZDd/sK^/dK^E^dsK>hD>yys/͕
NÃO CONSTANTES DAS COLETÂNEAS DE LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO – CENP/SE
ͻFEDERAL
ͻ>/^KDW>DEdZ^
>/KDW>DEdZEǑϴϳϭϯ͘Ϭϵ͘ϭϵϵϲ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞŽŝŵƉŽƐƚŽĚŽƐĞƐƚĂĚŽƐĞĚŽĚŝƐƚƌŝƚŽĨĞĚĞƌĂůƐŽďƌĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞůĂƟǀĂƐĂ
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, e da outras providencias
>/KDW>DEdZEǑϭϬϭϬϰ͘Ϭϱ͘ϮϬϬϬ
>ĞŝĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĮƐĐĂů
>/KDW>DEdZEǑϭϰϭ͕ϭϯ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚĂŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϯĚŽĂƌƟŐŽϭϵϴĚĂĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĨĞĚĞƌĂůƉĂƌĂĚŝƐƉŽƌƐŽďƌĞŽƐǀĂlores mínimos a serem aplicados anualmente pela união, estados, distrito federal e municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recurƐŽƐĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐƉĂƌĂĂƐĂƷĚĞĞĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞĮƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĂǀĂůŝĂĕĆŽĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĂƐ
ĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵƐĂƷĚĞŶĂƐϯ;ƚƌġƐͿĞƐĨĞƌĂƐĚĞŐŽǀĞƌŶŽ͖ƌĞǀŽŐĂĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚĂƐůĞŝƐϴ͘ϬϴϬ͕
de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e da outras providencias
ͻLEIS
>/EǑϰϯϮϬ͕ϭϳ͘Ϭϯ͘ϭϵϲϰ
/ŶƐƟƚƵŝŶŽƌŵĂƐŐĞƌĂŝƐĚĞĚŝƌĞŝƚŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƉĂƌĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĞĐŽŶƚƌŽůĞĚŽƐŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐ
e balanços da união, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal
>/EǑϳϵϵϬ͕Ϯϴ͘ϭϮ͘ϭϵϴϵ
/ŶƐƟƚƵŝ͕ƉĂƌĂŽƐĞƐƚĂĚŽƐ͕ĚŝƐƚƌŝƚŽĨĞĚĞƌĂůĞŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ͕ĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĮŶĂŶĐĞŝƌĂƉĞůŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĞƉĞƚƌſůĞŽŽƵŐĄƐŶĂƚƵƌĂů͕ĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŚşĚƌŝĐŽƐƉĂƌĂĮŶƐĚĞŐĞƌĂĕĆŽ
ĚĞĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ͕ĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŵŝŶĞƌĂŝƐĞŵƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƚĞƌƌŝƚſƌŝŽƐ͕ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĐŽŶƟŶĞŶƚĂů͕ŵĂƌƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŽƵǌŽŶĂĞĐŽŶƀŵŝĐĂĞǆĐůƵƐŝǀĂ͕ĞĚĂŽƵƚƌĂƐƉƌŽǀŝĚĞŶĐŝĂƐ
>/ŶǑϴ͘Ϭϳϴ͕ϭϭ͘Ϭϵ͘ϭϵϵϬ
Dispõe sobre a proteção do consumidor e da outras providencias
>/EǑϴ͘ϬϴϬ͕ϭϵ͘Ϭϵ͘ϭϵϵϬ
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providencias
>/EǑϴ͘ϮϭϮ͕Ϯϰ͘Ϭϳ͘ϭϵϵϭ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽĚĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞƐŽĐŝĂů͕ŝŶƐƟƚƵŝƉůĂŶŽĚĞĐƵƐƚĞŝŽ͕ĞĚĄŽƵƚƌĂƐ
providências
>/EǑϵ͘ϱϬϯ͕Ϯϯ͘Ϭϵ͘ϭϵϵϳ
/ŶƐƟƚƵŝŽĐſĚŝŐŽĚĞƚƌĂŶƐŝƚŽďƌĂƐŝůĞŝƌŽ

531

>/EǑϵ͘ϱϬϰ͕ϯϬ͘Ϭϵ͘ϭϵϵϳ
Estabelece normas para as eleições
>/EǑϵ͘ϲϮϬ͕ϬϮ͘Ϭϰ͘ϭϵϵϴ
ƌŝĂ ĐĂƌƌĞŝƌĂƐ ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚŽ ƉŽĚĞƌ ĞǆĞĐƵƟǀŽ ĨĞĚĞƌĂů͕ ĐƌŝĂ ĂƐ ŐƌĂƟĮĐĂĕƁĞƐ ĚĞ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĞĞĮĐŝġŶĐŝĂĞĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞĚĞĚĞĨĞƐĂĂŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂĞĚĂŽƵƚƌĂƐ
providencias
LEI Nº 12.101 DE 27.11.2009
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽĚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐďĞŶĞĮĐĞŶƚĞƐĚĞĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂƐŽĐŝĂů͖ƌĞŐƵůĂŽƐ
procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social; altera a lei 8.742,
ĚĞϳĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϭϵϵϯ͖ƌĞǀŽŐĂĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚĂƐůĞŝƐϴ͘ϮϭϮ͕ĚĞϮϰĚĞũƵůŚŽĚĞϭϵϵϭ͕
9.429 de 26 de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de 30 de
maio de 2003, e da medida provisória 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e da outras
providencias
>/EǑϭϮ͘ϰϲϮϬϰ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϭ
/ŶƐƟƚƵŝŽƌĞŐŝŵĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĕƁĞƐƉƵďůŝĐĂƐ͖ĂůƚĞƌĂĂůĞŝϭϬ͘ϲϴϯ͕ĚĞϮϴĚĞ
maio de 2003, que dispõe sobre a organização da presidência da republica e dos ministérios, a legislação da agencia nacional de aviação civil (anac) e a legislação da empresa
brasileira de infraestrutura aeroportuária (infraero); cria a secretaria de aviação civil,
cargos de ministro de estado, cargos em comissão e cargos de controlador de trafego
aereo; autoriza a contratação de controladores de trafego aéreo temporários; altera as
leis 11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7
de janeiro de 1992, 11.526, de 4 de outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de 2007,
e 12.350, de 20 de dezembro de 2010, e a medida provisória 2.185-35, de 24 de agosto
ĚĞϮϬϬϭ͖ĞƌĞǀŽŐĂĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚĂůĞŝϵ͘ϲϰϵ͕ĚĞϮϳĚĞŵĂŝŽĚĞϭϵϵϴ
ͻDECRETOS
ZdKEǑϱ͘Ϭϱϭ͕ϭϵ͘Ϭϰ͘ϮϬϬϰ
Promulga a convenção 169 da organização internacional do trabalho sobre povos indígenas e tribais
ZdKEǑϲ͘ϵϰϵ͕Ϯϱ͘Ϭϴ͘ϮϬϬϵ
WŽŵƵůŐĂĂĐŽŶǀĞŶĕĆŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƐŽďƌĞŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐĐŽŵĚĞĮĐŝġŶĐŝĂĞƐĞƵ
ƉƌŽƚŽĐŽůŽĨĂĐƵůƚĂƟǀŽ͕ĂƐƐŝŶĂĚŽƐĞŵŶŽǀĂǇŽƌŬ͕ĞŵϯϬĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϬϳ
ZdKEǑϳ͘Ϯϯϳ͕ϮϬ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϬ
Regulamenta a lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre o processo de
ĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽĚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐďĞŶĞĮĐĞŶƚĞƐĚĞĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂƐŽĐŝĂůƉĂƌĂŽďƚĞŶĕĆŽĚĂŝƐĞŶĕĆŽ
das contribuições para a seguridade social, e da outras providencias
ZdKEǑϳ͘ϯϬϬ͕ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϬ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚĂŽĂƌƟŐŽϭϭϬĚĂůĞŝϭϮ͘Ϯϰϵ͕ĚĞϭϭĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϭϬ͕ĞĂůƚĞƌĂŽĚĞĐƌĞƚŽ
7.237, de 20 de julho de 2010, que regulamenta a lei 12.101, de 27 de novembro de
ϮϬϬϵ͕ƉĂƌĂĚŝƐƉŽƌƐŽďƌĞŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐĞƌƟĮĐĂĕĆŽĚĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐďĞŶĞĮĐĞŶƚĞƐĚĞĂƐsistência social para obtenção da isenção das contribuições para a seguridade social
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ͻ/sZ^K^
Z^K>hKEͬ^EǑϴ͕Ϭϰ͘ϭϬ͘ϮϬϬϳ
Altera o art. 4º e revoga o art. 10 da Resolução CNE/CES nº 1/2002, que estabelece
normas para a revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos
estrangeiros de ensino superior
ͻESTADUAL
ͻ>/^KDW>DEdZ^
>/KDW>DEdZEǑϰϳϴ͕ϭϴ͘Ϭϳ͘ϭϵϴϲ
Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado
>/KDW>DEdZEǑϭ͘ϭϮϮ͕ϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϬ
/ŶƐƟƚƵŝ WůĂŶŽ ĚĞ ĂƌŐŽƐ͕ sĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐ Ğ ^ĂůĄƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ŽƐ ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ ĚĂƐ ĐůĂƐƐĞƐ ƋƵĞ
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ͕ ĚĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĂ &ĂǌĞŶĚĂ Ğ ĚĂƐ ƵƚĂƌƋƵŝĂƐ͕ Ğ ƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂ ŽƐ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐ
dos integrantes das classes e série de classes a que se referem as Leis Complementares
nºs 661 e 662, ambas de 11 de julho de 1991, e a Lei nº 7.951, de 16 de julho de 1992
>/KDW>DEdZEǑϭ͘ϭϱϳ͕ϬϮ͘ϭϮ͘ϮϬϭϭ
/ŶƐƟƚƵŝ WůĂŶŽ ĚĞ ĂƌŐŽƐ͕ sĞŶĐŝŵĞŶƚŽƐ Ğ ^ĂůĄƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ŽƐ ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ ĚĂƐ ĐůĂƐƐĞƐ ƋƵĞ
ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
>/KDW>DEdZEǑϭ͘ϭϵϯ͕ϬϮ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϯ
/ŶƐƟƚƵŝĂĐĂƌƌĞŝƌĂĚĞDĠĚŝĐŽ͕ĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
ͻ>/^
>/EǑϴ͘ϵϳϱ͕Ϯϱ͘ϭϭ͘ϭϵϵϰ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞWƌġŵŝŽĚĞ/ŶĐĞŶƟǀŽĂŽƐ^ĞƌǀŝĚŽƌĞƐĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽŶĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂ^ĂƷĚĞ͕ŶĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐƋƵĞĞƐƉĞĐŝĮĐĂ
>/EǑϭϰ͘ϰϳϬ͕ϮϮ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϭ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƐĞƉĂƌĂĕĆŽĚŽƐƌĞƐşĚƵŽƐƌĞĐŝĐůĄǀĞŝƐĚĞƐĐĂƌƚĂĚŽƐƉĞůŽƐſƌŐĆŽƐĞĞŶƟĚĂĚĞƐĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƷďůŝĐĂĞƐƚĂĚƵĂů͕ŶĂĨŽƌŵĂƋƵĞĞƐƉĞĐŝĮĐĂ
>/EǑϭϰ͘ϱϭϳ͕ϯϭ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϭ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĂĮǆĂĕĆŽĚĞƉůĂĐĂƐŝŶĨŽƌŵĂƟǀĂƐĞŵďƌŝŶƋƵĞĚŽƐĞĚĞŵĂŝƐĂƚƌĂĕƁĞƐĞǆŝƐtentes em parques de diversões, no Estado de São Paulo, e dá outras providências
>/EǑϭϰ͘ϲϳϲ͕Ϯϴ͘ϭϮ͘ϮϬϭϭ
/ŶƐƟƚƵŝŽWůĂŶŽƉůƵƌŝĂŶƵĂůͲWWƉĂƌĂŽƋƵĂĚƌŝġŶŝŽϮϬϭϮͲϮϬϭϱ
ͻZdK^
ZdKEǑϮϵ͘ϭϴϬ͕ϭϭ͘ϭϭ͘ϭϵϴϴ
/ŶƐƟƚƵŝŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚĞWĞƌşĐŝĂƐDĠĚŝĐĂƐͲZ͘W͘D

ZdKE͘ϰϬ͘ϴϴϵ͕ϭϬ͘Ϭϲ͘ϭϵϵϲ
Altera modelo-padrão de convênio anexo ao Decreto nº 40.673, de 16 de fevereiro de
1996
ZdKEǑϱϮ͘ϰϳϵ͕ϭϰ͘ϭϮ͘ϮϬϬϳ
/ŶƐƟƚƵŝŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞŽŶǀġŶŝŽƐĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŽďũĞƟǀĂŶĚŽŽĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĞŐĞƐƚĆŽĚĞĐŽŶǀġŶŝŽƐ͖ĐƌŝĂŽĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞZĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽDƵŶŝĐşƉŝŽ
ƉĂƌĂĐĞůĞďƌĂƌŽŶǀġŶŝŽƐͲZD͕ĂƐĞƌƵƟůŝǌĂĚŽŶŽąŵďŝƚŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŝƌĞƚĂĞ
autárquica, e dá providências correlatas
ZdKEǑϱϯ͘ϭϲϭ͕Ϯϰ͘Ϭϲ͘ϮϬϬϴ
ůƚĞƌĂĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϯ͘Ϭϯϳ͕ĚĞϮϴĚĞŵĂŝŽĚĞϮϬϬϴ͕ƋƵĞĚŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂ
regionalização dos concursos públicos para provimento de cargos do Quadro do MagisƚĠƌŝŽ͕ĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĂĚƵĐĂĕĆŽ͕ĚĞĮŶĞŶŽƌŵĂƐƌĞůĂƟǀĂƐĂƌĞŵŽĕĆŽ͕ĂƐƵďƐƟƚƵŝĕĆŽĞĂ
contratação temporária de docentes
ZdKEǑϱϰ͘ϭϳϵ͕ϯϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϬϵ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚĂŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞƐơŵƵůŽăŝĚĂĚĂŶŝĂ&ŝƐĐĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ
ZdKEǑϱϱ͘ϭϰϱ͕ϭϬ͘ϭϮ͘ϮϬϬϵ
ůƚĞƌĂĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƋƵĞĞƐƉĞĐŝĮĐĂĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϱϰ͘ϱϱϯ͕ĚĞϭϱĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϬϵ͕ƋƵĞ
ŝŶƐƟƚƵŝ Ž WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ /ŶƚĞŐƌĂĕĆŽ ƐƚĂĚŽͬDƵŶŝĐşƉŝŽ ƉĂƌĂ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
ações educacionais nas escolas das redes públicas municipais, e autorizou a Secretaria
da Educação a representar o Estado de São Paulo na celebração de convênios com a
Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE e municípios paulistas, tendo por
objeto a implementação do aludido programa
ZdKEǑϱϳ͘ϯϰϰ͕ϭϵ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϭ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽŐƌĞƐƐĆŽĞĚĂƉƌŽŵŽĕĆŽĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŵŽƐĂƌƟŐŽƐ
20 a 25 da Lei Complementar nº 1.122, de 2010, e dá providências correlatas.
ZdKEǑϱϴ͘ϰϬϰ͕ϮϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϮ
dƌĂŶƐĨĞƌĞŽƐĐĂƌŐŽƐĞĂƐĨƵŶĕƁĞƐͲĂƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞĞƐƉĞĐŝĮĐĂĞĚĄƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐ
ͻ/sZ^K^
Z^K>hK^EǑϱϮ͕ϭϱ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϬ
Dispõe sobre transferência de escolas e classes estaduais objeto da Parceria Educacional Estado/município, no 2º semestre/2009 e 1º semestre/2010
WZZEǑϭϬϱͬϮϬϭϭ
ŽŶƐƵůƚĂƐŽďƌĞƌĞĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽĚĞĂůƵŶŽƐ
/E/KEǑϳϵͬϮϬϬϴ
Altera redação do item A, inciso IV, alínea 14 da Indicação

Z^K>hKEǑϲ͕ϭϰ͘ϭ͘ϮϬϭϯ
ŝƐƉƁĞƐŽďƌĞĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐĚŽĞĐ͘ϱϳ͘ϱϬϭͲϮϬϭϭ͕ƋƵĞŝŶƐƟƚƵŝŽ
ĂĚĂƐƚƌŽƐƚĂĚƵĂůĚĞŶƟĚĂĚĞƐͲ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚŽ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶƚĞŐƌĂĚŽĚĞŽŶǀġŶŝŽƐ
ĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĞĐƌŝĂŽĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞZĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĂĚĂƐƚƌĂůĚĞŶƟĚĂĚĞƐͲ
CRCE, sob a responsabilidade da Corregedoria Geral da Administração
Z^K>hK^&EǑϴϮϭϴ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϬ
ŝƐĐŝƉůŝŶĂŽĐĂĚĂƐƚƌĂŵĞŶƚŽĚĞƉĞƐƐŽĂİƐŝĐĂŽƵũƵƌşĚŝĐĂƉĂƌĂĮŶƐĚŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞƐơmulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo

Um núcleo de pessoas
integrando o desenvolvimento
de um sistema
Capa de:
Conrado Troyano Neto

