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-IAPRESENTAÇÃO
Dando prosseguimento aos trabalhos de sistematização da legislação de ensino, em vigor no Estado de São Paulo, de interesse da Pasta da Educação,
trazemos a público o volume LXXVIII da Coletânea de Legislação Estadual de Ensino
Fundamental e Médio, que vem sendo editada desde 1975, destinada aos profissionais
de educação, dos quadros de pessoal desta Secretaria.
Procuramos, a exemplo do que vimos fazendo ao longo desses anos
todos, amealhar todo o acervo legal e normativo que regula e regulamenta as ações
de gestores, supervisores e docentes que atuam nos órgãos centrais e regionais, bem
como nas escolas públicas estaduais.
Agora institucionalizado, sob a denominação de Grupo de Legislação
Educacional, integrante da Chefia de Gabinete da Secretaria da Educação, ex vi do disposto no Decreto nº 57.141, de 18 de julho de 2011, o Grupo Técnico de Recursos Legais
agregou novos educadores, com experiência em direção de escola, em supervisão de
ensino, na docência ou em cargos de confiança, nos órgãos centrais da Pasta, o que lhes
confere qualificação para desempenhar as atribuições que lhes foram definidas.
Esperamos atender às expectativas de todos aqueles que diariamente se valem da legislação de ensino, na busca da norma ou do procedimento aplicável
aos casos concretos que têm pela frente, e, também, para fundamentar suas ações
informadas pelo princípio da legalidade.
As sugestões, críticas e contribuições serão sempre bem recebidas
pelo GLED, para aprimorar e aperfeiçoar seu trabalho.

agradecimentos.

A todos os profissionais de educação que nos têm prestigiado nossos

LESLIE MARIA JOSÉ DA SILVA RAMA
Diretora do Grupo de Legislação Educacional
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EMENTÁRIO GERAL DO VOLUME LXXVIII

LEI COMPLEMENTAR
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.248, DE 3 DE JULHO DE 2014
Altera a Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011, que institui o
Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro de
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LEI COMPLEMENTAR Nº 1.248, DE 3 DE JULHO DE 2014
Altera a Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011, que institui o Plano de
Cargos, Vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro de Apoio Escolar da
Secretaria da Educação, e dá providências correlatas
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante indicados da Lei Complementar n°
1.144, de 11 de julho de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o artigo 20:
“Artigo 20 - A Progressão será realizada anualmente, mediante processo
de avaliação de desempenho dos servidores titulares de cargo ou ocupantes de função-atividade integrantes das classes do Quadro de Apoio Escolar.” (nR);
II - o artigo 22:
“Artigo 22 - Somente poderão ser beneficiados com a progressão os servidores que tiverem obtido resultados finais positivos no processo anual de avaliação
de desempenho.” (nR)
Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar
correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente da Secretaria da Educação.
Artigo 3º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2014.
Palácio dos Bandeirantes, 3 de julho de 2014.
GERALDO ALCKMIN
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 3 de julho de 2014.
______
NOTA:
A Lei Complementar nº 1.144/11 encontra-se à pág. 54 do vol. LXXII .
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LEI Nº 15.495, DE 3 DE JULHO DE 2014
(Projeto de lei nº 299/13, do Deputado Welson Gasparini – PSDB)
Institui a “Semana de Orientação e Prevenção de Acidentes Domésticos”

guinte lei:

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a se-

Artigo 1º - Fica instituída a “Semana de Orientação e Prevenção de Acidentes Domésticos” no Estado de São Paulo, destinada a alertar e conscientizar as
pessoas para o risco destes acidentes, visando obter maior segurança no ambiente
familiar, escolar e outros, tudo com o especial fim de atenuar a gravidade e diminuir o
número de acidentes domésticos.
Artigo 2º - A “Semana de Orientação e Prevenção de Acidentes Domésticos”
ocorrerá, anualmente, na última semana do mês de junho, antes das férias escolares.
Artigo 3º - A “Semana de Orientação e Prevenção de Acidentes Domésticos” será divulgada em toda sociedade, especialmente nas escolas, creches, hospitais,
centros de saúde, asilos e outros locais com grande concentração de crianças, adolescentes e idosos, maiores vítimas desta modalidade de acidente.
Artigo 4º - Vetado.
Artigo 5º - Vetado.
Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, aos 3 de julho de 2014.
GERALDO ALCKMIN

LEI Nº 15.549, DE 30 DE JULHO DE 2014.
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
guinte lei:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seSEÇÃO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Artigo 1º - Em cumprimento ao disposto no artigo 174, §§ 2º e 9º, da Constituição do Estado e na Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, são
estabelecidas as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015, compreendendo:
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Estado;

I - as metas e prioridades da administração pública estadual;
II - as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do
III - a organização e a estrutura dos orçamentos;
IV - a alteração da legislação tributária do Estado;
V - a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento;
VI - a administração da dívida e captação de recursos;
VII - as disposições gerais.
SEÇÃO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA ESTADUAL

Artigo 2º - As metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2015
são as especificadas no Anexo de Prioridades e Metas, que integra esta lei, e devem
observar as seguintes diretrizes:
I - Estado promotor do desenvolvimento humano com qualidade de vida;
II - Estado indutor do desenvolvimento econômico comprometido com
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
Artigo 3º - O projeto de lei orçamentária anual do Estado para o exercício
de 2015 será elaborado com observância às diretrizes fixadas nesta lei, ao artigo 174
da Constituição do Estado, à Lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e à Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio de 2000.
Artigo 4º - Os valores dos orçamentos das Universidades Estaduais serão
fixados na proposta orçamentária do Estado para 2015, devendo as liberações mensais 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
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - Quota-Parte do
Estado, no mês de referência.
§ 1º - À arrecadação prevista no caput deste artigo serão adicionados
9,57% (nove inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) das Transferências
Correntes da União, decorrentes da compensação financeira pela desoneração do
ICMS das exportações, da energia elétrica e dos bens de ativos fixos, conforme dispõe a Lei Complementar federal nº 87, de 13 de setembro de 1996, efetivamente
realizadas.
§ 2º - O Poder Executivo poderá dar continuidade ao programa de expansão do ensino superior público em parceria com as Universidades Estaduais.
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§ 3º - O Governo do Estado publicará no Diário Oficial, trimestralmente,
demonstrativo dos repasses para as Universidades Estaduais, contendo a receita prevista e a realizada a cada mês, disponibilizando-o por meio eletrônico pela Secretaria
da Fazenda.
§ 4º - As Universidades Estaduais publicarão no Diário Oficial, trimestralmente, relatório detalhado contendo os repasses oriundos do Estado e de outras
fontes, o número de alunos atendidos, bem como as despesas efetuadas para o desempenho de suas atividades, incluindo a execução de pesquisas.
Artigo 5º - As receitas próprias das autarquias, fundações e sociedades
em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com
direito a voto, serão destinadas, prioritariamente, ao atendimento de suas despesas
de custeio, incluindo pessoal e encargos sociais, dos respectivos serviços da dívida e
aplicação em investimentos.
Artigo 6º - O orçamento fiscal e o orçamento de investimentos das sociedades em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social
com direito a voto, terão por fim cumprir as disposições constitucionais, entre elas a de
reduzir as desigualdades inter-regionais, na conformidade do disposto no artigo 174, §
7º, da Constituição do Estado.
Artigo 7º - na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de
2015, a projeção das despesas com pessoal e encargos observará:
I - os quadros de cargos e funções a que se refere o artigo 115, § 5º, da
Constituição do Estado;
II - o montante a ser gasto no exercício vigente, a previsão de crescimento vegetativo da folha de pagamento e os dispositivos constitucionais;
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.
Artigo 8º - As contratações de pessoal e movimentações do quadro que
importem em alterações de salários ou incremento de despesas de que trata o artigo
169, § 1º, da Constituição Federal, somente ocorrerão se houver dotação orçamentária
suficiente e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
Artigo 9º - O orçamento de investimentos das sociedades em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto
deverá orientar-se pelas disposições desta lei e compreenderá as ações destinadas:
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.
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Artigo 10 - Os recursos do Tesouro do Estado destinados às sociedades
em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com
direito a voto serão previstos no orçamento fiscal sob a forma de constituição ou aumento de capital e serão destinados ao pagamento de despesas decorrentes de investimentos e do serviço da dívida.
Artigo 11 - Os recursos do Tesouro do Estado destinados à complementação de benefícios referentes ao pagamento de proventos a inativos e pensionistas
abrangidos pela Lei nº 200, de 13 de maio de 1974, serão alocados no orçamento fiscal
em dotações próprias, consignadas em categoria de programação específica, em favor
das respectivas sociedades em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto.
Artigo 12 - Para assegurar transparência durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo promoverá audiências públicas, em
todas as regiões administrativas, regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas do
Estado, contando com ampla participação popular, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
§ 1º - Além da iniciativa mencionada no caput deste artigo, o Poder Executivo deverá, ainda, realizar uma audiência pública geral, com a utilização dos meios
eletrônicos disponíveis.
§ 2º - As audiências serão amplamente divulgadas, inclusive nos meios
de comunicação regionais, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias das datas
estabelecidas pelo Poder Executivo.
Artigo 13 - na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de
2015, o Poder Executivo utilizará preferencialmente estimativas de parâmetros econômicos calculadas por fontes externas à Administração Pública Estadual para estimação
da receita do exercício.
SEÇÃO IV
DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA
DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO
Artigo 14 - A proposta orçamentária do Estado para o exercício de 2015
será encaminhada pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa até 30 de setembro
de 2014, contendo:
I - mensagem;
II - projeto de lei orçamentária;
III - demonstrativo dos efeitos, sobre as receitas e as despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira,
tributária e creditícia.
Artigo 15 - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária
deverá explicitar:
I - as eventuais alterações, de qualquer natureza, e as respectivas justificativas, em relação às determinações contidas nesta lei;
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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 2015;
III - os critérios adotados para estimativa das fontes de recursos para o
exercício;
IV - os recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, na forma do disposto no artigo 255 da Constituição do Estado, incluindo as obrigações patronais destinadas aos regimes previdenciários;
V - demonstrativo da alocação de recursos para o financiamento das
ações e dos serviços públicos de saúde, na forma do disposto no artigo 222, parágrafo
único, “1”, da Constituição do Estado, incluindo as obrigações patronais destinadas aos
regimes previdenciários;
VI - demonstrativos a que alude o artigo 5º da Lei nº 14.676, de 28 de
dezembro de 2011, contendo a programação de investimentos para 2015, financiada
pelos orçamentos fiscal e o da seguridade social, discriminada de acordo com as Regiões Administrativas do Estado e com os respectivos programas.
§ 1º - Excepcionalmente, quando não for possível a identificação espacial
da programação prevista no inciso VI, os respectivos valores serão apropriados como
“a definir”.
§ 2º - O Poder Executivo deverá publicar, quadrimestralmente, no Diário
Oficial do Estado, relatórios gerenciais de investimentos fiscais regionais, formalizados no
sistema de apuração na categoria “a definir” em consonância com o parágrafo anterior.
Artigo 16 - na ausência da lei complementar prevista no artigo 165, §
9º, da Constituição Federal, integrarão e acompanharão o projeto de lei orçamentária
anual:
I - quadros orçamentários consolidados dos orçamentos fiscal e da seguridade 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;
II - anexo da despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminados por unidade orçamentária, compreendendo autarquia, fundação, empresa
dependente e unidades da administração direta, detalhada até o nível de atividade e
de projeto, segundo os grupos de despesa e as fontes de recursos;
III - anexo do orçamento de investimentos das sociedades em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, a
que se refere o artigo 174, § 4°, “2”, da Constituição Estadual, compreendendo:
a) demonstrativo geral do valor global do investimento por sociedade em
que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito
a voto e os valores das suas fontes de recursos;
b) demonstrativo geral dos valores dos investimentos por função e as
respectivas fontes de recursos;
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c) demonstrativo dos investimentos por sociedade em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, contendo
os valores por projeto e as respectivas fontes de recursos;
d) descrição específica da sociedade em que o Estado detenha, direta
ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, com a respectiva base
legal de constituição, a indicação do órgão ao qual está vinculada e sua composição
acionária.
§ 1º - Para efeito do disposto no artigo 14 da Lei complementar nº 141,
de 13 de janeiro de 2012, os recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde
desenvolvidos pelo Estado, excetuados os recursos repassados diretamente às unidades vinculadas da Secretaria da Saúde, estarão alocados no Fundo Estadual de Saúde,
que se constituirá em unidade orçamentária, gestora desses recursos.
§ 2º - O Poder Executivo poderá, se necessário, adicionar outros demonstrativos, visando à melhor explicitação da programação prevista.
Artigo 17 - As despesas com publicidade deverão ser destacadas em
atividade específica na estrutura programática, sob denominação que permita clara
identificação.
Artigo 18 - Serão previstas na lei orçamentária anual as despesas específicas para formação, treinamento, desenvolvimento e capacitação profissional dos recursos humanos, bem como as necessárias à realização de certames, provas e concursos, tendo em vista as disposições legais relativas à promoção, acesso e outras formas
de mobilidade funcional previstas nas leis que tratam dos Planos de Cargos e Salários e
dos Planos de Carreiras do Estado.
Artigo 19 - A lei orçamentária anual, observado o disposto no artigo 45
da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, somente incluirá novos
projetos se já estiverem adequadamente contemplados aqueles em andamento.
Artigo 20 - A proposta orçamentária conterá reserva de contingência,
constituída, exclusivamente, com recursos do orçamento fiscal, em montante equivalente a, no máximo, 0,05% (cinco centésimos por cento) da receita corrente líquida.
Artigo 21 - Para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária de
2015, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública
do Estado e as Universidades Estaduais encaminharão ao Poder Executivo suas respectivas propostas orçamentárias, até o último dia útil do mês de julho de 2014, observadas as disposições desta lei.
SEÇÃO V
DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Artigo 22 - O Poder Executivo poderá enviar à Assembleia Legislativa projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:
I - instituição e regulamentação da Contribuição de Melhoria, decorrente
de obras públicas;
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prestados;

II - revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos serviços

III - modificação nas legislações do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, Imposto sobre a Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - ITCMD e Imposto sobre Veículos Automotores - IPVA,
com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e equânime; preservar a economia
paulista e estimular a geração de empregos e a livre concorrência;
IV - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação
dos tributos estaduais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações
tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do Estado e dos contribuintes;
V - acompanhamento e fiscalização, pelo Estado de São Paulo, das compensações e das participações financeiras previstas na Constituição Federal, oriundas
da exploração de recursos hídricos e minerais, inclusive petróleo e gás natural;
VI - incentivos fiscais à implantação de empreendimentos de geração e
distribuição de energias renováveis e aproveitamento energético de resíduos sólidos
urbanos, bem como de mobilidade urbana, habitação de interesse social 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

Artigo 23 - A agência financeira oficial de fomento, que constitui o Sistema Estadual de Crédito, cuja missão é promover e financiar o desenvolvimento econômico e social do Estado fomentará projetos e programas de eficiência energética, de
desenvolvimento social e regional e de ampliação da competitividade dos agentes econômicos do Estado, de acordo com as definições de seu projeto estratégico 2012-2015
e em sintonia com as diretrizes e políticas definidas pelo Governo Estadual, incluindo o
Plano Plurianual - PPA 2012-2015, observadas também as determinações legais e normativas referentes aos fundos estaduais dos quais é o gestor e/ou agente financeiro e
as instruções aplicáveis ao Sistema Financeiro Nacional.
§ 1º - A agência financeira oficial de fomento observará, nos financiamentos concedidos, as políticas de redução das desigualdades sociais e regionais, de
geração de emprego e renda, de preservação e melhoria do meio ambiente, de incentivo ao aumento da participação de fontes de energias renováveis na Matriz Energética
Paulista, inclusive com o aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos, de
ampliação e melhoria da infraestrutura e crescimento, modernização e ampliação da
competitividade do parque produtivo paulista, das atividades comerciais e de serviço
sediados no Estado, do turismo e do agronegócio, com atenção às iniciativas de inovação e desenvolvimento tecnológico.
§ 2º - A realização de operações de crédito com os Municípios ou quaisquer entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pública Municipal fica condicionada à outorga de garantias, na forma estabelecida pela agência
financeira oficial de fomento.
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§ 3º - Na implementação de programas de fomento com recursos próprios, a agência financeira oficial de fomento conferirá prioridade às pequenas e médias empresas, atuantes nos diversos setores da economia paulista.
§ 4º - Os empréstimos e financiamentos concedidos pela agência financeira oficial de fomento deverão garantir, no mínimo, a remuneração dos custos operacionais e de administração dos recursos, assegurando sua autossustentabilidade financeira, ressalvados os casos disciplinados por legislação específica.
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:
I - mediante operações ou doações, junto a instituições financeiras
nacionais e internacionais, públicas ou privadas, organismos internacionais e órgãos ou
entidades governamentais:
a) ao serviço da dívida interna e externa de cada órgão ou entidade;
b) aos investimentos definidos nas metas e prioridades do Governo do
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;
d) à antecipação de receita orçamentária;
II - mediante alienação de ativos:
a) ao atendimento de programas prioritários e de investimentos;
b) à amortização do endividamento;
c) ao custeio dos benefícios previdenciários do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos – RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo – RPPM.
Artigo 25 - na lei orçamentária anual, as despesas com amortizações,
juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações contratadas
ou com autorizações concedidas até a data do encaminhamento do projeto de lei orçamentária à Assembleia Legislativa.
Parágrafo único - O Poder Executivo encaminhará juntamente com a proposta orçamentária para 2015:
1 - quadro detalhado de cada operação de crédito, incluindo credor, taxa
de juros, sistemática de atualização e cronograma de pagamento do serviço da dívida;
2 - quadro demonstrativo da previsão de pagamento do serviço da dívida para 2015, incluindo modalidade de operação, valor do principal, juros e demais
encargos.
SEÇÃO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 26 - Observado o disposto no artigo 9º da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, caso seja necessário proceder à limitação de em-
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penho e movimentação financeira, para cumprimento das metas de resultado primário
ou nominal, estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta lei, o percentual de redução
deverá incidir sobre o total de atividades e sobre o de projetos, separadamente, calculado de forma proporcional à participação de cada Poder, do Ministério Público e da
Defensoria Pública, excluídas as despesas que constituem obrigações constitucionais
ou legais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida.
§ 1º - Na hipótese de ocorrer a limitação prevista no caput deste artigo, o
Poder Executivo comunicará aos demais Poderes, ao Ministério Público e à Defensoria
Pública, o montante que corresponder a cada um na limitação de empenho e de movimentação financeira, acompanhado da respectiva memória de cálculo e da justificação
do ato.
§ 2º - O Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a
Defensoria Pública, observado o disposto no § 1º deste artigo, publicarão ato estabelecendo os montantes que, calculados na forma do caput deste artigo, caberão aos
respectivos órgãos na limitação de empenho e movimentação financeira.
Artigo 27 - As sociedades em que o Estado detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, bem como as fundações deverão
buscar alternativas de financiamento, objetivando o desenvolvimento e a expansão de
suas atividades.
Parágrafo único - Os recursos do Tesouro do Estado destinados às entidades referidas no caput deste artigo limitar-se-ão às atividades imprescindíveis não
financiáveis.
Artigo 28 - É vedada a inclusão na lei orçamentária anual, bem como em
suas alterações, de quaisquer recursos do Estado para complementação de aposentadorias e pensões da Carteira de Previdência dos Economistas de São Paulo.
Artigo 29 - Fica o Tesouro do Estado autorizado a deduzir das liberações
financeiras aos órgãos e entidades estaduais os valores equivalentes às obrigações previdenciárias não repassadas à SÃO PAULO PREVIDÊnCIA - SPPREV, entidade gestora do
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos titulares de cargos efetivos 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.
Artigo 30 - na ocorrência de despesas resultantes de criação, expansão
ou aperfeiçoamento de ações governamentais que demandam alterações orçamentárias, aplicam-se as disposições do artigo 16 da Lei Complementar federal nº 101, de 4
de maio de 2000.
Parágrafo único - São consideradas como despesas irrelevantes, para fins
do artigo 16, § 3º, da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, aquelas
cujo valor não ultrapasse, para a contratação de obras, bens e serviços, os limites estabelecidos no artigo 23, inciso I, “a”, e inciso II, “a”, da Lei federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
Artigo 31 - As transferências voluntárias de recursos do Estado para os
Municípios, a título de cooperação, auxílios ou assistência financeira, dependerão da
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comprovação, por parte da unidade beneficiada, no ato da assinatura do instrumento original, de que se encontra em conformidade com o disposto no artigo 25 da Lei Complementar 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.
Artigo 32 - A destinação de recursos orçamentários às entidades privadas
sem fins lucrativos deverá observar o disposto no artigo 26 da Lei Complementar 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.
Artigo 33 - As receitas provenientes da compensação financeira ou da participação no resultado da exploração do petróleo, de que trata o § 1º do Artigo 20 da Constituição Federal, constituem-se, no orçamento de 2015, recursos do Tesouro do Estado,
desvinculados de órgão, fundo ou despesa a serem aplicados nos termos da Lei federal nº
7.990, de 28 de dezembro de 1989 e modificações posteriores.
Artigo 34 - O Poder Executivo deverá estabelecer parâmetros de preços relativos à contratação de serviços terceirizados de caráter continuado, visando aprimorar o
controle, o acompanhamento e a permanente avaliação das despesas de custeio realizadas
por todos os órgãos dos Poderes do Estado.
Artigo 35 - É obrigatório o registro, em tempo real, da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil no Sistema Integrado de Administração Financeira
para Estados e Municípios - SIAFEM/SP, por todos os órgãos e entidades que integram os
orçamentos fiscal e da seguridade social do Estado.
Artigo 36 - não se aplicam às sociedades em que o Estado detenha, direta ou
indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto e integrantes do Orçamento
de Investimentos as normas gerais da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no que
concerne ao regime contábil, execução do orçamento e demonstrações contábeis.
Parágrafo único - Para a prestação de contas e divulgação das informações
relativas ao Orçamento de Investimentos, as sociedades de que trata o caput deste artigo
deverão registrar a execução de suas despesas na forma a ser disciplinada pelas Secretarias
da Fazenda e de Planejamento e Desenvolvimento Regional.
Artigo 37 - As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício
serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente,
inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos
nas áreas da educação e da saúde.
Parágrafo único - Decorrido o prazo de que trata o caput deste artigo e constatada, excepcionalmente, a necessidade de manutenção dos restos a pagar, fica o Poder
Executivo autorizado a prorrogar sua validade, condicionado à existência de disponibilidade
financeira para a sua cobertura.
Artigo 38 - As aplicações de recursos do Governo do Estado de São Paulo nas
regiões administrativas terão também como objetivo a redução das desigualdades inter-regionais.
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Artigo 39 - Para cumprimento do disposto no artigo 4º, §§ 1º, 2º e 3º da 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.
Artigo 40 - As metas do resultado primário e do resultado nominal, para o
exercício de 2014, estabelecidas na forma do Anexo de Metas Fiscais, da Lei nº 15.109, de
29 de julho de 2013 ficam reprogramadas de acordo com o demonstrativo constante do
Anexo de Metas Fiscais que integra esta lei.
Artigo 41 - não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do exercício de 2015, fica o Poder Executivo autorizado 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 se
refere o caput deste artigo, não se aplica às despesas de que trata o artigo 166, § 3º, II, “a”,
“b” e “c”, da Constituição Federal.
Artigo 42 - O Poder Executivo deverá publicar, quadrimestralmente, no Diário Oficial do Estado, relatórios gerenciais de receitas e despesas, detalhando a execução
orçamentária correspondente aos recursos aplicados em cada organização social, nos termos da legislação em vigor.
Artigo 43 - vetado.
Artigo 44 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, aos 30 de julho de 2014.
Geraldo Alckmin
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 30 de julho de 2014.
ANEXO
ORGÃO: 8000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA
Ação

Meta 2015

Produto

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A ALUNOS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA

89.500

ALUNOS COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS ATENDIDOS

5161

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS
DO MAGISTÉRIO - EnSInO FUnDAMEnTAL

136.919

PROFISSIONAIS
DO MAGISTÉRIO
BENEFICIADOS

5743

LER E ESCREVER - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.423.000

ALUNOS
ABRANGIDOS

800

GESTÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

5156
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5745

ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NA
EDUCAÇÃO BÁSICA – EJA

207.000

ALUNOS INCLUÍDOS

5757

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS
DO MAGISTÉRIO - EnSInO MÉDIO

121.418

PROFISSIONAIS
DO MAGISTÉRIO
BENEFICIADOS

5998

CENTROS DE ESTUDOS DE LÍNGUAS - CEL’S

64.000

ALUNOS ATENDIDOS

6136

EDUCAÇÃO INTEGRAL

180

ESCOLAS COM
ENSINO DE PERÍODO
INTEGRAL

6168

PROVISÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE APOIO
PEDAGÓGICO PARA A EDUCACÃO BÁSICA

3.972.000

ALUNOS ATENDIDOS

6169

IMPLEMENTAÇÃO DE CURRÍCULO ADEQUADO A
CADAETAPA DO ENSINO

88,5 %

ALUNOS APROVADOS

6171

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES

52.821

FUNCIONÁRIOS E
SERVIDORES

805

PARCERIAS ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL

4655

AÇÕES INTERDISCIPLINARES DE PREVENÇÃO E
PROTEÇÃO NAS ESCOLAS

729

ENCONTROS DE
FORMAÇÃO DE
EDUCADORES

5146

ESCOLA DA FAMÍLIA

2.390

ESCOLAS ABERTAS
AOS FINAIS DE
SEMANA

808

FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

6175

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO

90 %

PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO
CAPACITADOS

6176

PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À QUALIDADE
DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

75.840

LAUDOS PERICIAIS
EMITIDOS

813

INTEGRAÇAO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL

5612

PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO MUNICÍPIO ENSINO FUNDAMENTAL

200

SISTEMAS
MUNICIPAIS
AVALIADOS

5696

CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO À EDUCAÇÃO BÁSICA,
DECORRENTE DE LEGISLAÇÃO DO FUNDEB

24 %

RESULTADO
AUFERIDO

6177

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA
EDUCACIONAL PAULISTA

2.050.000

ALUNOS AVALIADOS

815

MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2494

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA
ESCOLAR

2.450

PROJETOS E OBRAS
REALIZADOS

5740

TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

497.335

ALUNOS
TRANSPORTADOS

5810

AÇÃO COOPERATIVA ESTADO-MUNICÍPIO PARA
CONSTRUÇÕES ESCOLARES

200

OBRAS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA
REALIZADOS NAS
ESCOLAS
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5977

ACESSA ESCOLA

4.177

ESCOLAS ATENDIDAS

6138

CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM
PRÉDIOS ESCOLARES

2.500

ESCOLAS ATENDIDAS
COM REFORMAS E
MANUTENÇÃO

6172

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS
ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

4.380.000

ALUNOS ATENDIDOS

6173

MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA
NAS UNIDADES ESCOLARES

5.045

ESCOLAS ATENDIDAS

6174

OPERAÇÃO DA REDE DE ENSINO BÁSICO

5.045

ESCOLAS ATENDIDAS

816

APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE TÉCNICO À EDUCAÇÃO BÁSICA

4087

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS FÍSICOS E
SERVIÇOS EDUCACIONAIS

5.045

ESCOLAS ATENDIDAS

5426

GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO - EDUCAÇÃO

175.000

SERVIDORES
BENEFICIADOS

6178

GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

100

UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
ATENDIDAS

2826

COMUNICAÇÃO SOCIAL

5576

PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

12

MATERIAIS E
SERVIÇOS DE
PUBLICIDADE E
MARKETING

________
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 8.666/93 à s pág.s 36 do vol. 20/21 e 533 do vol. 30.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII;
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 15.109/13 à pág. 56 do vol. LXXVI;
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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LEI Nº 15.646, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014
Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2015

guinte lei:

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seSEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Esta lei orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2015, compreendendo, nos termos do artigo 174, § 4º, da Constituição Estadual:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou
mantidas pelo Poder Público;
II - o Orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades
e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público;
III - o Orçamento de Investimentos das empresas em que o Estado, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
SEÇÃO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Artigo 2º - A receita total orçada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social é de R$ 204.879.492.272,00 (duzentos e quatro bilhões, oitocentos e setenta e
nove milhões, quatrocentos e noventa e dois mil e duzentos e setenta e dois reais).
Parágrafo único - Estão incluídos no total referido no caput deste artigo
os recursos próprios das autarquias, fundações e empresas dependentes, conforme
discriminação em quadro específico que integra esta lei.
Artigo 3º - A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e
das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observado o seguinte
desdobramento:
RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE
Valores em R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO

TOTAL

1 - RECEITAS DO TESOURO DO ESTADO

192.752.929.033

1.1 - RECEITAS CORRENTES

177.085.417.088

RECEITA TRIBUTÁRIA

148.797.916.067

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

39.500.010
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RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS

4.704.497.520
6.550.520
3.348.750
771.670.652

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

17.382.515.696

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

5.379.417.873

1.2 - RECEITAS DE CAPITAL

15.667.511.945

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

10.500.647.510

ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIzAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

3.914.303.815
1.650.100

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

1.250.910.310

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

210

2 - RECEITAS DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

36.516.213.979

2.1 - RECEITAS CORRENTES

36.124.554.302

2.2 - RECEITAS DE CAPITAL

391.659.677

3 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

(24.389.650.740)

3.1 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES

(24.287.405.933)

3.2 - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL

(102.244.807)

RECEITA TOTAL

204.879.492.272

Parágrafo único - Durante o exercício financeiro de 2015 a receita poderá
ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la à sua efetiva arrecadação.
Artigo 4º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e de Seguridade
Social, no mesmo valor da receita total, é de R$ 204.879.492.272,00 (duzentos e quatro bilhões, oitocentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e noventa e dois mil e
duzentos e setenta e dois reais), sendo:
I - no Orçamento Fiscal: R$ 177.289.883.425,00 (cento e setenta e sete
bilhões, duzentos e oitenta e nove milhões, oitocentos e oitenta e três mil e quatrocentos e vinte e cinco reais);
II - no Orçamento da Seguridade Social: R$ 27.589.608.847,00 (vinte e
sete bilhões, quinhentos e oitenta e nove milhões, seiscentos e oito mil e oitocentos e
quarenta e sete reais).
Artigo 5º - A despesa total fixada, observada a programação constante
dos quadros que integram esta lei, apresenta a seguinte distribuição entre os órgãos
orçamentários:
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DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
POR ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO
Valores em R$ 1,00
ÓRGÃO
FISCAL
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

TESOURO DO ESTADO

OUTRAS FONTES

TOTAL

112.027.113.069

65.262.770.356

177.289.883.425

989.162.076

3.227.710

992.389.786

640.397.465

4.311.840

644.709.305

7.097.190.192

2.380.127.400

9.477.317.592

54.190.836

1.802.010

55.992.846

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

24.486.987.062

3.939.502.485

28.426.489.547

SEC.DESENV.ECON.
CIÊNCIA,TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO

12.857.291.305

1.783.144.436

14.640.435.741

SECRETARIA DA CULTURA

853.540.204

92.503.460

946.043.664

SECRETARIA DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO

997.136.213

132.326.415

1.129.462.628

2.432.624.073

4.993.817.264

7.426.441.337

304.779.200

284.333.449

589.112.649

19.887.086.309

307.921.281

20.195.007.590

3.583.339.717

89.170.997

3.672.510.714

21.139.081.941

40.670.484.883

61.809.566.824

195.629.232

80

195.629.312

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E
TRANSPORTES
SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA
DA CIDADANIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA
PÚBLICA
SECRETARIA DA FAZENDA
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO
ESTADO
SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES
DO TRABALHO

1.450.758.428

355.456.769

1.806.215.197

SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE

SECRETARIA DA HABITAÇÃO

641.854.537

614.299.043

1.256.153.580

MInISTÉRIO PúBLICO

1.875.836.706

5.322.340

1.881.159.046

614.962.250

30.350.097

645.312.347

SEC.PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1.198.497.075

127.798.740

1.326.295.815

SECRETARIA DOS TRANSPORTES
METROPOLITANOS

2.810.372.755

7.999.410.906

10.809.783.661

SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA

4.037.850.074

396.878.660

4.434.728.734

CASA CIVIL
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SECRET. DE SANEAMENTO E
RECURSOS HÍDRICOS

1.221.850.652

732.881.337

1.954.731.989

PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO

971.316.261

162.868.570

1.134.184.831

SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER
E JUVENTUDE

182.477.684

72.769.434

255.247.118

71.222.678

675.360.170

746.582.848

892.882.122

230.647.745

1.123.529.867

DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO
SECRETARIA DE GESTÃO
PÚBLICA
SEC. DOS DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA

79.765.640

70

79.765.710

SECRETARIA DE ENERGIA

36.940.251

109.893.820

146.834.071

SECRETARIA DE TURISMO

412.090.131

22.740

412.112.871

10.000.000

0

10.000.000

SEGURIDADE SOCIAL

16.009.922.973

11.579.685.874

27.589.608.847

SECRETARIA DA SAÚDE

14.968.135.885

5.493.296.817

20.461.432.702

1.380.641.488

37.262.369

1.417.903.857

2.217.424

236.548.830

238.766.254

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA
DA CIDADANIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA
PÚBLICA

36.247.325

26.893.492.533

26.929.739.858

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

953.341.955

14.367.280

967.709.235

SECRETARIA DE GESTÃO
PÚBLICA

255.848.887

773.994.999

1.029.843.886

(1.586.509.991)

(22.803.140.749)

(24.389.650.740)

128.037.036.042

76.842.456.230

204.879.492.272

SECRETARIA DA FAZENDA

(TRANSFERÊNCIA
INTRAGOVERNAMENTAL)
TOTAL

§ 1º - Integram o Orçamento Fiscal as dotações orçamentárias, à conta
do Tesouro do Estado, destinadas a transferências às empresas a título de subscrição
de ações.
§ 2º - Integram o Orçamento Fiscal ou o Orçamento da Seguridade Social,
conforme o vínculo institucional de cada uma das entidades, as dotações orçamentárias à conta do Tesouro do Estado, das receitas próprias e das receitas vinculadas,
destinadas às fundações, autarquias e empresas dependentes.
Artigo 6º - Os recursos orçamentários destinados ao financiamento das
ações e serviços públicos de saúde, alocados na unidade orçamentária Fundo Estadual
de Saúde - FUNDES, da Secretaria da Saúde, na forma autorizada na Lei nº 15.549, de
30 de julho de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de
2015, serão executados:
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I - pelas unidades da administração direta da Secretaria da Saúde,
conforme programação demonstrada no Anexo I, devendo a unidade orçamentária
Fundo Estadual de Saúde - FUNDES, na qualidade de unidade orçamentária gestora,
providenciar a transferência das correspondentes dotações, obedecida a distribuição por fonte e por grupo de despesa;
II - pelas unidades orçamentárias da administração direta e indireta,
não vinculadas institucionalmente à Secretaria da Saúde e que realizem ações de
saúde, devendo a unidade orçamentária Fundo Estadual de Saúde - FUNDES providenciar as transferências das correspondentes dotações por meio da modalidade
de aplicação intraorçamentária, obedecida a distribuição por fonte e por grupo de
despesa.
SEÇÃO III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
Artigo 7º - As fontes de recursos para financiamento das despesas do
Orçamento de Investimentos das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social com direito a voto somam R$ 9.335.275.110,00
(nove bilhões, trezentos e trinta e cinco milhões, duzentos e setenta e cinco mil e cento
e dez reais), conforme especificação a seguir:
FONTES DE FINANCIAMENTO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
Valores em R$ 1,00
FONTE DE FINANCIAMENTO

VALOR

TESOURO DO ESTADO

5.076.693.110

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

1.407.587.000

PRÓPRIOS

2.244.257.000

OUTRAS FONTES
TOTAL

606.738.000
9.335.275.110

Artigo 8º - A despesa do Orçamento de Investimentos, não computadas
as entidades cuja programação consta integralmente do Orçamento Fiscal, é fixada
em R$ 9.335.275.110,00 (nove bilhões, trezentos e trinta e cinco milhões, duzentos
e setenta e cinco mil e cento e dez reais), com a seguinte distribuição por Órgão Orçamentário:
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DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO
Valores em R$ 1,00
ÓRGÃO

VALOR

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
SECRETARIA DA FAZENDA
SECRETARIA DA HABITAÇÃO

1.051.000
101.200.000
361.124.000
1.517.246.000
50.808.000

CASA CIVIL

2.768.000

SEC.PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

4.450.155.110

SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

2.676.010.000

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

90.000.000

SECRETARIA DE ENERGIA

84.913.000

TOTAL

9.335.275.110

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Artigo 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 17%
(dezessete por cento) da despesa total fixada no artigo 4º desta lei, observado o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
II - abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como
Reserva de Contingência.
§ 1º - não onerarão o limite previsto no inciso I deste artigo os créditos:
1 - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a inativos e pensionistas, honras de aval, débitos constantes de precatórios judiciais, serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta
de recursos vinculados, até o limite de 9% (nove por cento) do total da despesa fixada
no artigo 4º desta lei;
2 - abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no artigo
43, § 1º, inciso III, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 20%
(vinte por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta lei.
§ 2º - Observados os limites a que se referem os incisos I e II deste artigo,
fica o Poder Executivo autorizado a:
1 - alocar recursos em grupo de despesa ou elemento de despesa não
dotados inicialmente com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei;
2 - transpor, remanejar ou transferir recursos em decorrência de atos relacionados à organização e ao funcionamento da administração estadual, quando não
implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, conforme
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autorizado no artigo 47, XIX, “a”, da Constituição Estadual (Emenda Constitucional nº
21, de 14 de fevereiro de 2006).
Artigo 10 - Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e
acompanhamento da execução orçamentária, e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizado a remanejar recursos entre
atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, obedecida a
distribuição por grupo de despesa.
SEÇÃO V
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Artigo 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita total
estimada para o exercício de 2015, observadas as condições estabelecidas no artigo 38
da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
SEÇÃO VI
DISPOSIÇÃO FINAL
Artigo 12 - Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015.
Palácio dos Bandeirantes, aos 23 de dezembro de 2014.
Geraldo Alckmin
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 23 de dezembro de 2014.
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII;
Emenda Constitucional nº 21/06 à pág. 21 do vol. LXI;
Lei nº 15.549/14 à pág.
deste volume.
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DECRETO Nº 60.649, DE 15 JULHO DE 2014
Altera o Decreto nº 55.143, de 10 de dezembro de 2009, que regulamenta a remoção
de cargos dos integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e dá
providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 55.143, de
10 de dezembro de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação:
I – a alínea “a” do inciso I do artigo 2º:
“a) por títulos: pela jornada de 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)
II – os artigos 7º e 8º:
“Artigo 7º - A análise e a decisão das inscrições de remoção por títulos e
por união de cônjuges serão realizadas pelo Diretor de Escola, no caso de inscrições de
docentes de sua unidade escolar, pelo Supervisor de Ensino, no caso de inscrições de
Diretores de Escola do seu setor de trabalho, e pelo Dirigente Regional de Ensino, no
caso de inscrições de Supervisores de Ensino classificados em sua circunscrição.
Artigo 8º - São de competência do Dirigente Regional de Ensino a análise
e a decisão dos recursos de inscrições para remoção por títulos e por união de cônjuges, em sua área de circunscrição, sendo que, quando se tratar de inscrição por união
de cônjuges para Supervisor de Ensino, a decisão será de competência do dirigente do
órgão setorial de recursos humanos da Secretaria da Educação.
Parágrafo único – Os prazos para interposição de recursos serão estabelecidos em regulamento pelo órgão setorial de recursos humanos.”; (nR)
III – os itens 1, 2 e 3 da alínea “b” do inciso I do artigo 9º:
“1. Diploma de Mestre correlato e intrínseco à disciplina do cargo de que
é titular ou à área da Educação, referente às matérias pedagógicas ou em qualquer área
de atuação: 5 (cinco) pontos;
2. Diploma de Doutor correlato e intrínseco à disciplina do cargo de que é
titular ou à área da Educação, referente às matérias pedagógicas, ou em qualquer área
de atuação: 10 (dez) pontos;
3. Certificado de Especialização e/ou Aperfeiçoamento correlato e intrínseco à disciplina do cargo de que é titular ou à área da Educação, referente às matérias
pedagógicas, ou em qualquer área de atuação: 1 (um) ponto por certificado, até o máximo de 5 (cinco) pontos;”; (nR)
IV – os itens 1, 2 e 3 da alínea “b” do inciso II do artigo 9º:
“1. Diploma de Mestre correlato e intrínseco à área da Educação ou em
qualquer área de atuação: 5 (cinco) pontos;
2. Diploma de Doutor correlato e intrínseco à área da Educação ou em
qualquer área de atuação: 10 (dez) pontos;
3. Certificado de Especialização e/ou Aperfeiçoamento correlato e intrínseco à área da Educação ou em qualquer área de atuação: 1 (um) ponto por certificado,
até o máximo de 5 (cinco) pontos.”; (nR)
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V – o artigo 12:
“Artigo 12 – Os recursos interpostos por candidato, por motivo diverso
dos previstos neste decreto, não terão efeito suspensivo nem retroativo.”. (nR)
Artigo 2º - Fica acrescentado ao artigo 5º do Decreto nº 55.143, de 10 de
dezembro de 2009, o § 4º, com a seguinte redação:
“§ 4º - Para o cargo de Supervisor de Ensino, poderá ser considerado,
como sede da unidade ou órgão de classificação do cônjuge, qualquer município pertencente à circunscrição da Diretoria de Ensino indicada.”.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 15 de julho de 2014.
GERALDO ALCKMIN
______
NOTA:
O Decreto nº 55.143/09 encontra-se à pág. 131 do vol. LXVIIII

DECRETO Nº 60.650, DE 15 DE JULHO DE 2014
Altera o Decreto nº 55.217, de 21 de dezembro de 2009, que regulamenta a Lei
Complementar nº 1.097, de 27 de outubro de 2009, que institui o sistema de
promoção para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação,
e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante indicados do Decreto nº 55.217, de 21
de dezembro de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o artigo 2°:
“Artigo 2° - Promoção é a passagem do servidor integrante do Quadro do
Magistério para a faixa imediatamente superior da que estiver enquadrado, mediante
aprovação em processo de avaliação teórica ou prática, observados os interstícios, os
requisitos, a periodicidade e as demais condições, previstos na Lei Complementar n°
1.097, de 27 de outubro de 2009, e neste decreto.
§ 1º - Ao servidor será dado o direito à opção pela avaliação teórica ou
pela avaliação prática, na forma a ser regulamentada:
1. para avaliação teórica, de conhecimentos específicos: prova;
2. para avaliação prática: memorial.
§ 2° - O memorial a que se refere o § 1º deste decreto representa, para
cada servidor, um conjunto de indicadores de sua atuação, organizado segundo critérios
e procedimentos regulamentados pela Secretaria da Educação, observando-se que:
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1. o memorial será construído gradativamente pelo servidor, mediante a
inserção de indicadores de sua atuação profissional;
2. o servidor deverá apresentar seu memorial, através de relatório objetivo e circunstancia do, que destacará aspectos que permitam aferir-lhe as qualidades profissionais, a experiência, o comprometimento com a educação e o esforço para
agregar qualidade ao ensino;
3. faculta-se ao servidor, cumprido o interstício exigido para a promoção,
definir o melhor momento para apresentar seu memorial;
4. o memorial poderá ser apresentado sempre que o servidor constatar
já possuir indicadores suficientes para promoção;
5. o memorial de cada servidor será submetido à avaliação de servidores
que não integrem a mesma unidade de trabalho;
6. da avaliação referida no § 1° deste decreto caberá recurso, conforme o
caso, ao Conselho de Escola ou ao de Diretoria de Ensino.”; (nR)
II - o § 1º do artigo 3º:
“§ 1º - Poderá concorrer à promoção o servidor que, na data-base de 30
de junho do ano de realização do processo, conforme estabelece o parágrafo único do
artigo 4º da Lei Complementar nº 1.097, de 27 de outubro de 2009, alterado pela Lei
Complementar nº 1.143, de 11 de julho de 2011, comprove:”; (nR)
III - o parágrafo único do artigo 7º:
“Parágrafo único - A pontuação máxima possível, a que se refere este
artigo, será:
1. de 3.120 (três mil, cento e vinte) pontos, relativamente ao interstício
de 4 (quatro) anos;
2. de 2.340 (dois mil, trezentos e quarenta) pontos, relativamente ao interstício de 3 (três) anos.”; (nR)
IV - o artigo 8º:
“Artigo 8º - na aferição da assiduidade ao trabalho deverá se observar que:
I - o servidor deverá atingir, no mínimo, 2.496 (dois mil, quatrocentos e
noventa e seis) pontos relativamente à promoção da faixa 1 para a faixa 2 e, pelo menos, 1.872 (um mil, oitocentos e setenta e dois) pontos relativamente à promoção nas
faixas subsequentes;
II - os pontos de assiduidade serão apurados mensalmente, considerando-se, como frequência, os dias efetivamente trabalhados;
III - em atendimento ao disposto no § 2º do artigo 3º da Lei Complementar nº 1.097, de 27 de outubro de 2009, serão atribuídos mensalmente, além da pontuação máxima, 5 (cinco) pontos especiais, em conformidade com a tabela de frequência,
constante do Anexo que faz parte integrante deste decreto;
IV - no cômputo dos pontos de assiduidade de cada servidor, para fins de
promoção da faixa e classe a que estiver concorrendo, serão considerados os registros
mensais implantados no Sistema de Controle de Frequência da Educação (BFE), desconsiderados quaisquer outros registros.
Parágrafo único - Consideram-se dias efetivamente trabalhados, para fins
do disposto no inciso II deste artigo, os que forem correspondentes a férias, licença
à gestante, licença-paternidade, licença-adoção, serviços obrigatórios por lei, licença
por acidente de trabalho, faltas abonadas e ausências decorrentes da participação em
eventos sindicais, até 10 (dez) anuais, autorizadas pela Secretaria.”;(nR)
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V - o parágrafo único do artigo 10:
“Parágrafo único - O docente titular de 2 (dois) cargos de Professor Educação Básica II, desde que comprove atendimento a todos os requisitos legais nas duas
situações, poderá ser promovido em ambos os cargos, prestando uma única prova,
para a qual optará pela disciplina de um dos cargos.”. (nR)
Artigo 2º - O Anexo constante do Decreto nº 55.217, de 21 de dezembro
de 2009, fica substituído pelo Anexo que faz parte integrante deste decreto.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 15 de julho de 2014
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 15 de julho de 2014.
ANEXO A TABELA DE FREQUÊNCIA
A QUE SE REFERE O ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 60.650, DE 15 DE JULHO DE 2014
Nº DE FALTAS MENSAIS

PONTOS

0

60+5

01

52

02

44

03

36

04

30

05

24

06

18

07

14

08

10

09

8

10

6

11

5

12

4

13

3

14

2

15

1

16 ou mais

0

Obs.: Serão atribuídos 5 pontos mensais a mais ao servidor que venha a atender ao
disposto no inciso III do artigo 8º deste decreto.
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DECRETO Nº 60.761, DE 27 DE AGOSTO DE 2014
Dispõe sobre o compartilhamento de imagens e sistemas de imagens pelos órgãos da
administração pública direta, indireta e fundacional do Estado de São Paulo,
e dá providências correlatas
(*)

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando que é dever da Administração Pública zelar pela segurança
das pessoas e de seu patrimônio;
Considerando a necessidade de aperfeiçoar a capacidade dos órgãos de
segurança pública na prevenção e repressão a infrações penais;
Considerando que é dever da Administração aprimorar continuamente
os processos de integração e de prestação de serviços entre seus órgãos e entidades,
Decreta:
“Artigo 1º - Considera-se de interesse da segurança pública todo e qualquer sistema de videomonitoramento e de dados existentes em órgãos públicos estaduais, custeados direta ou indiretamente por recursos públicos, bem como os vinculados
a concessões públicas e parcerias público-privadas.”; “Artigo 2º - Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional do Estado de São Paulo, que possuam
dados e/ou sistemas de dados, imagens e/ou sistemas de videomonitoramento próprios
ou terceirizados, compartilharão com a Secretaria da Segurança Pública, mediante instrumento jurídico específico, o acesso em tempo real e às gravações destes sistemas, com o
objetivo de auxiliar as Polícias Militar, Civil e Técnico-Científica na prevenção e repressão
criminal.”; § 1º - As pessoas jurídicas terceirizadas responsáveis pela prestação dos serviços de vigilância e segurança e pela captação das imagens nos diferentes órgãos públicos
estaduais deverão colaborar para permitir a cessão destas, quando solicitado.
§ 2º - Os contratos de videomonitoramento celebrados pelo poder público estadual após a promulgação deste decreto deverão dispor expressamente sobre a
possibilidade de compartilhamento de imagens e sistemas, nos termos previstos neste
diploma legal.
“Artigo 3º - A implantação e o gerenciamento da captação e integração
das imagens e dados de que trata o artigo 1º deste decreto, serão de responsabilidade
de um Comitê Gestor, formado por:”; I – a Secretaria da Segurança Pública;
II – a Polícia Militar do Estado de São Paulo;
III - a Polícia Civil do Estado de São Paulo;
IV – a Superintendência da Polícia Técnico-Científica;
V – a Procuradoria Geral do Estado;
VI – a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo
– PRODESP.
Parágrafo único – A PRODESP disponibilizará o apoio técnico necessário
para a definição da infraestrutura necessária no tocante a compartilhamento das imagens entre os órgãos envolvidos.

(*) Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 60.850/2014.
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“Artigo 4º - Fica autorizada a celebração de convênios pela Secretaria da
Segurança Pública com municípios do Estado de São Paulo e entidades privadas para o
compartilhamento de imagens e sistemas de imagens, dados e sistemas de dados de
interesse da segurança pública.”. Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 27 de agosto de 2014.
GERALDO ALCKMIN
______
NOTA:
O art. 1º esta com a redação dada pelo Decreto nº 60.850/14.
O caput dos art. 2º e 3º estão com a redação dada pelo Decreto nº 60.850/14.
O art. 4º esta com a redação dada pelo Decreto nº 60.850/14.

DECRETO Nº 60.868, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014
Dá nova redação e adiciona dispositivo ao Decreto nº 59.215, de 21 de maio de 2013,
que dispõe sobre a celebração de convênios no âmbito da
Administração Centralizada e Autárquica
(*)

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 59.215, de
21 de maio de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação:
I – do artigo 5º, a alínea “g” do inciso II:
“g) se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que o partícipe destinatário de recursos estaduais dispõe de recursos próprios
para complementar a execução do objeto, quando for o caso;”; (nR)
II – o artigo 6º:
“Artigo 6º - A celebração de convênio com entidade ou Estado estrangeiros deverá ser precedida de consulta à União, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, quando dispuserem sobre as matérias de que tratam os artigos 49,
inciso I, e 52, inciso V, da Constituição da República, pautando-se o Estado de São Paulo
nos estritos termos do que lhe vier a ser estabelecido por esse ente.
Parágrafo único – não se verificando a hipótese de que trata o ‘caput’
deste artigo, a celebração de convênio com entidade ou Estado estrangeiros será objeto de comunicação à União, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, no
prazo de até 5 (cinco) dias da assinatura do respectivo instrumento.”; (nR)
III – revogado.

* Com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 60.908/2014.
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Artigo 2º - revogado.
Artigo 3º - revogado.
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 29 de outubro de 2014.
GERALDO ALCKMIN
______
NOTAS:
O Decreto nº 59.215 encontra-se à pág. 78 do vol. LXXV.
O inciso III do art. 1º e os artigos 2º e 3º foram revogados pelo Decreto nº 60.908, de
21.11.2014.

DECRETO Nº 60.887, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014
Dispõe sobre medidas de ajuste orçamentário e financeiro do exercício de 2014
e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando as normas gerais contidas na Lei federal nº 4.320, de 17
de março de 1964, e as disposições da Lei nº 15.109, de 29 de julho de 2013, da Lei
nº 15.265, de 26 de dezembro de 2013, e do Decreto nº 60.066, de 15 de janeiro de
2014; e
Considerando a necessidade de assegurar à execução orçamentária o
equilíbrio entre receitas e despesas, em conformidade ao disposto nos artigos 9º e 42
da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade
Fiscal,
Decreta:
Artigo 1º - A média de realização das despesas do Grupo 3 – Outras Despesas Correntes, na Fonte Tesouro, dos órgãos da Administração Direta do Poder Executivo,
Autarquias, Fundações e Empresas Dependentes, no último trimestre deste ano, não poderá exceder a média do valor liquidado no período de abril a setembro de 2014.
§ 1º - Os limites de realização do último trimestre serão fixados por Unidade Gestora Executora e a Unidade Orçamentária a que estiver vinculada poderá promover a redistribuição de uma unidade a outra, de acordo com a priorização de gastos
até o encerramento do exercício.
§ 2º – Excetuam-se do disposto neste artigo, as despesas que por força
das disposições constitucionais e legais estão vinculadas à arrecadação das receitas,
cuja realização deverá observar seus respectivos limites mínimos de aplicação.
Artigo 2º - As Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Regional
e da Fazenda, no âmbito de suas atribuições, adotarão as providências com vistas ao
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cumprimento das disposições deste decreto e poderão decidir, em conjunto, sobre
casos especiais e restritos à contratação e realização de despesas essenciais.
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 10 de novembro de 2014.
GERALDO ALCKMIN
_____
NOTA:
A Lei nº 15.109/13 encontra-se à pág.56 do vol. LXXVII.

DECRETO Nº 60.889, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014
Coloca à disposição da Justiça Eleitoral servidores e dependências dos
estabelecimentos da Rede Estadual de Ensino, com vistas ao pleito complementar
de 7 de dezembro de 2014, nos municípios que especifica
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais e em atenção ao disposto no Código Eleitoral, Lei federal nº 4.737,
de 15 de julho de 1965,
Decreta:
Artigo 1º - As dependências de prédios dos estabelecimentos de ensino
requisitados pelos Juízes Eleitorais, nos termos do § 2º do artigo 135 do Código Eleitoral, para o pleito complementar de 7 de dezembro de 2014, nos municípios de Americana, Bento de Abreu, Cajamar, Indiana e Jumirim, para a escolha do Prefeito e Vice-Prefeito, deverão estar à disposição das autoridades requisitantes, os prédios e servidores
dos estabelecimentos estaduais de ensino situados nas citadas municipalidades que
foram utilizados como locais de votação em 1º e 2º turno das Eleições Gerais de 2014.
Artigo 2º° - Os servidores administrativos, docentes e Diretores de Escolas dos estabelecimentos de ensino requisitados ficam obrigados a comparecer ao
serviço no dia 7 de dezembro de 2014, para montagem e preparação das seções eleitorais e Mesas Receptoras de Justificativas, localização das cabinas, colocação de cartazes
indicativos e outras providências, de acordo com a orientação previamente recebida da
Justiça Eleitoral, quando da entrega do material próprio e recepção das urnas.
Artigo 3º - Aos servidores que, nos termos deste decreto, prestarem serviços à Justiça Eleitoral no dia 7 de dezembro de 2014, fica assegurado um dia correspondente de dispensa de ponto a cada 7 (sete) horas trabalhadas, para gozo até 31
de dezembro de 2015, a ser usufruído mediante autorização prévia do seu superior
imediato e atendida a conveniência do serviço.
Artigo 4º - Os Diretores das Divisões Regionais de Ensino, Delegados de
Ensino, Supervisores de Ensino e demais autoridades escolares deverão prestar a mais
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ampla colaboração à Justiça Eleitoral, providenciando, se for o caso, remanejamento
de pessoal.
Artigo 5º - A inobservância das determinações previstas neste decreto
sujeitará os infratores às medidas disciplinares cabíveis.
Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 10 de novembro de 2014
GERALDO ALCKMIN

DECRETO Nº 60.894, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2014
Estabelece normas relativas ao encerramento da execução orçamentária e financeira
das Administrações Direta e Indireta, visando o levantamento do Balanço Geral do
Estado do exercício de 2014, e dá providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando as normas gerais contidas na Lei federal nº 4.320, de 17
de março de 1964, e as diretrizes fixadas na Lei Complementar federal nº 101, de 4 de
maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;
Considerando que o encerramento do exercício financeiro de 2014 e o
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 2014 e o Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2014 devem
ser publicados até 30 de janeiro de 2015, 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,
Considerando que os procedimentos pertinentes a tais providências devem
ser cumpridos de maneira uniforme e rigorosamente de acordo com os prazos fixados,
Decreta:
SEÇÃO I
Dos Órgãos Abrangidos
Artigo 1º - Os Órgãos da Administração Direta, Autarquias, inclusive
Universidades Estaduais, Fundações e Empresas Dependentes disciplinarão suas atividades orçamentária e financeira de encerramento em conformidade com as normas
fixadas neste decreto.
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SEÇÃO II
Do Encerramento das Execuções Orçamentária e Financeira
Artigo 2º - Os pedidos de confirmação do excesso de arrecadação de receitas próprias, vinculadas ou operações de crédito deverão ser formalizados mediante
a utilização do Sistema Integrado da Receita – SIR, disponibilizado no endereço eletrônico www.fazenda.sp.gov.br, em Acesso Restrito, Opção: Integrado da Receita, até 19
de novembro de 2014.
Artigo 3º - As solicitações de créditos adicionais, liberação de dotação
contingenciada, antecipação de quotas, reprogramação entre elementos e transposição de quotas, inclusive as referentes a despesas com pessoal e encargos, deverão ser
formalizadas no Sistema de Alterações Orçamentárias – SAO, disponibilizado no sítio
www.sao.sp.gov.br, até 24 de novembro de 2014.
Artigo 4º - A emissão de empenhos relativos ao orçamento de 2014 será
admitida somente até 28 de novembro de 2014.
Parágrafo único – Excetuam-se do disposto no caput os empenhos decorrentes de créditos suplementares concedidos posteriormente, bem como, os empenhos referentes a vinculações constitucionais, pessoal e encargos, serviço da dívida e
transferências constitucionais, cuja data limite será 30 de dezembro de 2014.
Artigo 5º - Os empenhos de adiantamentos não poderão ser inscritos em
restos a pagar, devendo ser anulados até 30 de dezembro de 2014.
Artigo 6º - Os saldos dos adiantamentos concedidos e não utilizados,
cujo prazo de aplicação encerra-se no final do exercício, deverão ser recolhidos e anulados até 30 de dezembro de 2014.
Artigo 7º - A liquidação da despesa de pessoal da Administração Direta
deverá ser providenciada pelas respectivas Unidades Gestoras Executoras - UGEs, no
prazo de 3 (três) dias úteis, a partir da disponibilização no SIAFEM/SP dos dados relativos a dezembro de 2014.
Artigo 8º - A despesa de pessoal do mês de dezembro da Polícia Militar
do Estado de São Paulo deverá ser registrada no SIAFEM/SP, pelo respectivo Centro de
Despesa de Pessoal, até o terceiro dia útil do mês de janeiro de 2015.
SEÇÃO III
Dos Restos a Pagar
Artigo 9º - As despesas do exercício financeiro pendentes de pagamento
serão inscritas como restos a pagar pelas Unidades Gestoras Executoras – UGEs, como
processados ou não processados, até 9 de janeiro de 2015.
§ 1º - O registro dos restos a pagar far-se-á por credor e empenho correspondente.
§ 2º - Os restos a pagar processados correspondem às despesas legal-
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mente empenhadas e efetivamente liquidadas com a entrega do material, a prestação do serviço ou a execução da obra, pendentes de pagamento em 31 de dezembro
de 2014.
§ 3º - Os restos a pagar não processados devem, necessariamente, estar
restritos às despesas de caráter essencial, devidamente justificada e condicionada à
existência da disponibilidade financeira necessária à sua cobertura.
§ 4º - O empenho da despesa não inscrito em restos a pagar será automaticamente anulado no SIAFEM/SP.
Artigo 10 - Os restos a pagar inscritos em 2014 terão validade até 31 de
dezembro de 2015, inclusive para efeito da comprovação dos limites constitucionais de
aplicação de recursos nas áreas do ensino e da saúde.
§ 1º - Os saldos de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores a
2014, exceto os das vinculações constitucionais, serão bloqueados no SIAFEM/SP em
29 de dezembro de 2014.
§ 2º - As Unidades Gestoras Executoras – UGEs poderão assegurar a manutenção dos saldos de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores a 2014 providenciando os seus desbloqueios até 9 de janeiro de 2015, condicionada à validade da
obrigação e respaldada na existência de disponibilidade financeira para sua cobertura,
nos termos previstos no parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 15.109, de 29 de julho
de 2013.
§ 3º - Os saldos desbloqueados pelas UGEs, nos termos do parágrafo
anterior, terão validade até 31 de dezembro de 2015.
§ 4º - Os saldos que permanecerem bloqueados em 10 de janeiro de
2015 serão automaticamente cancelados no SIAFEM/SP.
SEÇÃO IV
Da Administração Indireta
Artigo 11 - A escrituração dos ajustes patrimoniais no SIAFEM/ SP, para
efeitos do levantamento dos Balanços pelas Autarquias, inclusive Universidades Estaduais, Fundações e Empresas Dependentes, deverá ser concluída até 6 de fevereiro de 2015.
SEÇÃO V
Das Disposições Gerais
Artigo 12 – Os gestores financeiros dos órgãos da Administração Direta,
Autarquias, inclusive Universidades Estaduais, Fundações e Empresas Dependentes deverão proceder, obrigatoriamente, até 2 de janeiro de 2015, a conciliação dos registros
contábeis no SIAFEM/SP com as efetivas disponibilidades financeiras de 31 de dezembro de 2014.
Artigo 13 - O diferimento das receitas vinculadas, dos Fundos Especiais
de Despesa e das receitas próprias da Administração Indireta deverá ser processado
pelas respectivas Unidades Gestoras até 9 de janeiro de 2015.
Parágrafo único – O diferimento processado pelas Unidades Gestoras deverá ser confirmado e efetivado pela Secretaria da Fazenda.
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Artigo 14 – Os Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e Finanças
Públicas orientarão as Unidades Gestoras das respectivas Secretarias e da Procuradoria
Geral do Estado para o cumprimento das disposições deste decreto, especialmente
quanto aos prazos estipulados para o encerramento do exercício.
Artigo 15 - O Departamento de Controle e Avaliação da Secretaria da
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.
Artigo 16 - O disposto neste decreto aplica-se, no que couber, aos órgãos
dos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado.
Artigo 17 - A Secretaria da Fazenda poderá, por intermédio da Coordenadoria da Administração Financeira - CAF, editar instruções complementares à execução
deste decreto e decidir sobre casos especiais.
Artigo 18 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 14 de novembro de 2014.
GERALDO ALCKMIN
_______
NOTA:
A Lei nº 15.109/13 encontra-se à pág. 56 do vol. LXXVI.

DECRETO Nº 60.908, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2014
Revoga dispositivos do Decreto nº 60.868, de 29 de outubro de 2014, em face da
edição da Medida Provisória nº 658, de 29 de outubro de 2014
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, à vista
da edição da Medida Provisória nº 658, de 29 de outubro de 2014,
Decreta:
Artigo 1º - Ficam revogados o inciso III do artigo 1º e os artigos 2º e 3º
do Decreto nº 60.868, de 29 de outubro de 2014, ficando restabelecida a vigência do
inciso V do artigo 5º e do caput do artigo 7º do Decreto nº 59.215, de 21 de maio de
2013, em sua redação original.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de outubro de 2014.
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Palácio dos Bandeirantes, 21 de novembro de 2014.
GERALDO ALCKMIN

_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Decreto nº 59.215/13 à pág. 78 do vol. LXXV;
Decreto nº 60.868/14 à pág.
deste volume.

DECRETO Nº 60.953, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2014
Dá nova redação ao parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº 56.404,
de 17 de novembro de 2010
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - O parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº 56.404, de 17 de
novembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Parágrafo único – A área de que trata o caput deste artigo destinar-se-á
à implantação de escola com 10 (dez) salas de aula, da Biblioteca Pública Municipal, de
2 (duas) quadras esportivas e 1 (um) campo de futebol de areia, bem como à reforma
do teatro de arena existente.”. (nR)
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 5 de dezembro de 2014.
GERALDO ALCKMIN
Publicado na Casa Civil, aos 5 de dezembro de 2014.
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RESOLUÇÃO SE Nº 34, DE 1º DE JULHO DE 2014
Dispõe sobre o atendimento aos usuários pela Ouvidoria da Pasta da Educação
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Ouvidoria da
Pasta da Educação e considerando que:
- a Ouvidoria da Pasta da Educação tem por atribuição receber manifestações, denúncias, reclamações, sugestões e elogios, bem como responder às demandas recebidas;
- é imprescindível que se responda, com a maior presteza possível, aos
usuários nas suas reclamações, sugestões ou denúncias, dirigidas à Ouvidoria/SE;
- as respostas aos usuários, pela Ouvidoria/SE, implicam, muitas vezes,
esclarecimentos e justificativas por parte das autoridades de órgãos centrais e regionais da educação;
- os prazos legalmente estabelecidos, para prestação de resposta aos
usuários, devem ser rigorosamente cumpridos por parte dos responsáveis pelas informações;
- as informações dos dirigentes de órgãos centrais e regionais, solicitadas
pela Ouvidoria/SE, devem ser prestadas dentro do prazo previsto, sob pena de responsabilização do servidor pelo seu não atendimento;
-é dever do funcionário, além de outros estabelecidos no artigo 241
da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 (EFPCESP), estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas
funções;
- esta Secretaria tem procurado primar pelo pronto atendimento aos
usuários que a ela recorrem,
Resolve:
Artigo 1º - As solicitações de esclarecimentos endereçadas aos dirigentes
de órgãos centrais e regionais desta Pasta, através da competente Ouvidoria, deverão
ser prestadas dentro do prazo 7 (sete) dias, a contar da data de seu recebimento, a fim
de se assegurar procedimento eficiente e eficaz no atendimento aos usuários.
Parágrafo único – As informações prestadas pelos responsáveis deverão
conter autoria e justificativa devidamente circunstanciada, de modo a satisfazer aos
usuários na sua plenitude.
Artigo 2º - O não atendimento pelo funcionário ou servidor, ao disposto
nesta resolução, acarretar-lhe-á a devida responsabilização legal.
Parágrafo único – A verificação da responsabilidade legal dar-se-á por meio
de representação encaminhada à autoridade hierarquicamente superior, que deverá
adotar os procedimentos necessários à apuração do fato, nos termos do artigo 241, XIII,
combinado com os artigos 264 e 265 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968.
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
_______
NOTA:
A Lei nº 10.261/68 encontra-se à pág. 358 do vol. LV.
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RESOLUÇÃO SE Nº 36, DE 1º DE JULHO DE 2014
Dispõe sobre a Evolução Funcional, pela via não acadêmica, dos integrantes do
Quadro do Magistério
O Secretário da Educação, à vista do que dispõe o Decreto nº 49.394, de
22 de fevereiro de 2005, alterado pelo Decreto nº 59.850, de 28 de novembro de 2013,
Resolve:
Artigo 1º - A Evolução Funcional, pela via não acadêmica, relacionada
aos fatores Atualização, Aperfeiçoamento e Produção Profissional, na concessão aos
integrantes de classes do Quadro do Magistério, observará as disposições do Decreto
nº 49.394, de 22 de fevereiro de 2005, alterado pelo Decreto nº
59.850, de 28 de novembro de 2013, e da presente resolução.
§ 1º - O integrante do Quadro do Magistério poderá pleitear a Evolução
Funcional pela via não acadêmica, por qualquer dos fatores, no respectivo campo de
atuação e em diferentes momentos da carreira, de acordo com sua conveniência e com
a natureza de seu trabalho, observados os interstícios legalmente estabelecidos.
§ 2º - Para fins de aplicação do disposto no parágrafo anterior, considera-se campo de atuação do integrante do Quadro do Magistério aquele diretamente relacionado às atividades inerentes ao seu cargo ou função-atividade, definindo-se na
seguinte conformidade:
1 – nas 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.
2 – nas classes de suporte pedagógico, pela natureza das atividades inerentes ao respectivo cargo de Diretor de Escola ou de Supervisor de Ensino.
§ 3º - Para fins de delimitação do campo de atuação de que tratam as
alíneas “a” e “b” do item 1 do § 2º deste artigo, considerar-se-ão acrescidas às áreas
curriculares de Linguagens e Códigos, Ciências da natureza, Matemática e Ciências Humanas, com suas respectivas tecnologias, as temáticas de aprofundamento e enriquecimento curricular.
§ 4º - O campo de atuação, de que trata este artigo, além das atividades
inerentes ao cargo ou função-atividade, definidas nos parágrafos anteriores, poderá
também estar relacionado a atividades específicas, exercidas pelo integrante do Quadro do Magistério em situação de afastamento, designação, nomeação em comissão
ou mesmo de readaptação, desde que no âmbito desta Pasta.
Artigo 2º - O processo de concessão da Evolução Funcional pela via não
acadêmica, através do Fator Atualização, do Fator Aperfeiçoamento ou do Fator Produção Profissional, indicadores do aumento da capacidade, da qualidade e da produtividade do trabalho profissional no magistério, observará as pontuações estabelecidas
para os componentes de cada fator, bem como os lapsos de validade fixados para os
títulos correspondentes, que se encontram discriminados nos Quadros 1, 2 e 3 do AnEXO I que integra esta resolução.
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§ 1º - As pontuações dos componentes do Fator Atualização e do componente Extensão Universitária/Cultural do Fator Aperfeiçoamento, constantes dos Quadros 1 e 2, respectivamente, serão calculadas com base na carga horária indicada no
certificado de conclusão do curso realizado pelo profissional.
§ 2º - Somente serão considerados, para fins de pontuação, os cursos do
Fator Atualização e do componente Extensão Universitária/Cultural do Fator Aperfeiçoamento quando devidamente autorizados e homologados nos termos da legislação
pertinente.
§ 3º - Os créditos de cursos de pós-graduação, previstos no Fator Aperfeiçoamento, somente poderão ser utilizados uma única vez, observando-se, inclusive,
que créditos já computados relativamente a cursos de Mestrado ou de Doutorado, sem
a obtenção dos títulos de Mestre ou de Doutor, não poderão ser reconsiderados em
posterior apresentação dos referidos títulos.
Artigo 3º - Consideram-se componentes do Fator Produção Profissional
todos os documentos, projetos curriculares, pesquisas, materiais de natureza educacional e demais trabalhos produzidos por integrantes do Quadro do Magistério, de forma individual ou coletivamente, nos diversos ambientes de atuação, que tenham sido
devidamente registrados, no âmbito desta Pasta, e que contribuam para a melhoria da
prática pedagógica, ou da gestão educacional e/ou da supervisão de ensino.
§ 1º - Os projetos curriculares, a que se refere o caput deste artigo, devem decorrer do projeto político-pedagógico da escola e/ou com ele se articular, a
partir das demandas da comunidade, e ser desenvolvidos pela equipe escolar, preferencialmente de forma coletiva, ou decorrer de planos de trabalho de Diretorias de Ensino ou, ainda, de implementação de estudos, de programas ou de projetos dos órgãos
centrais desta Pasta.
§ 2º - Serão considerados, para pontuação do integrante do Quadro do
Magistério no Fator Produção Profissional, projetos que visem:
1 - à melhoria do desempenho do educando, estabelecendo diretrizes e
metas a serem alcançadas (recuperação);
2 - à ampliação da bagagem cultural do educando, por meio de atividades como cinema, teatro, feiras de ciências, apresentação de trabalhos, entre outras;
3 - ao retorno do educando à escola, buscando reinserir no ambiente
escolar aqueles que dele se afastaram, pelos mais diversos motivos;
4 - à melhoria do relacionamento entre a comunidade escolar e os educandos que se encontrem em regime de liberdade assistida;
5 - ao relacionamento com a comunidade no entorno da unidade escolar,
com visitas aos bairros de sua vizinhança, de forma a trabalhar os conteúdos definidos
no projeto político pedagógico da escola;
6 - ao desenvolvimento de procedimentos interdisciplinares;
7 – à abordagem de temas transversais gerados durante a elaboração do
projeto político-pedagógico da escola.
§ 3º - As equipes gestoras das unidades escolares devem reservar um
crédito de 5% (cinco por cento) do total de horas semanais do profissional do magistério, para o desenvolvimento dos projetos curriculares de que trata este artigo.
§ 4º - Deverão ser assegurados, pela equipe gestora da unidade escolar,
espaço físico para se proceder à formação continuada do integrante do Quadro do
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Magistério, no próprio local de trabalho, bem como tempo livre disponível para desenvolvimento de projetos curriculares, na forma prevista no parágrafo anterior.
Artigo 4º – Para análise, avaliação e validação dos componentes do Fator
Produção Profissional, da Evolução Funcional pela via não acadêmica, será constituído,
em cada Diretoria de Ensino, um Conselho de Diretoria, de natureza deliberativa, a ser
presidido pelo Dirigente Regional de Ensino, com um total de, no mínimo, 10 (dez) e,
no máximo, 20 (vinte) componentes, incluindo supervisores de ensino, professores coordenadores do Núcleo Pedagógico, diretores de escola e professores representantes
de unidades escolares da Diretoria de Ensino, na seguinte proporção:
I – Supervisores de Ensino, 20% (vinte por cento);
II – Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico, 10% (dez por
cento);
III – Diretores de Escola, 10% (dez por cento);
IV – Professores, representantes de unidades escolares, 10% (dez por cento).
§ 1º - Integrarão o Conselho de Diretoria, de que trata este artigo, completando os demais 50% (cinquenta por cento) da totalidade do Conselho, representantes de entidades de classe de profissionais de educação, que atuarão em condição
de paridade com os profissionais da Diretoria de Ensino.
§ 2º - Os membros do Conselho de Diretoria, com direito a voz e voto,
serão escolhidos entre seus pares, mediante processo eletivo.
§ 3º - O Conselho de Diretoria terá as seguintes atribuições:
1 - deliberar sobre:
a) a divisão do Conselho em dois grupos, G1 e G2, para cumprimento da
finalidade prevista no caput deste artigo;
b) a alternância das funções de avaliador e validador, entre o G1 e o G2;
c) os ajustes que se fizerem necessários no processo avaliatório dos profissionais de educação;
d) a aprovação dos projetos curriculares, pesquisas, materiais de natureza educacional e demais trabalhos, a que se refere o artigo 3º desta resolução;
e) o regimento interno do Conselho de Diretoria;
2 - observar os critérios e procedimento aplicáveis à concessão da Evolução Funcional pela via não acadêmica e os instrumentos de avaliação empregados no
processo de evolução;
3 - planejar e implementar a operacionalização dos registros pertinentes
à Evolução Funcional pela via não acadêmica.
§ 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 (um terço) de seus membros.
Artigo 5º - na Evolução Funcional pela via não acadêmica, observado o
constante dos Quadros 1, 2 e 3 do ANEXO II que integra esta resolução, o Fator Produção Profissional será considerado a partir das seguintes dimensões:
I - para professores:
a) atividade docente com alunos;
b) atividades no ambiente de trabalho;
c) atividades diversificadas;
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d) atividades educacionais, institucionais e da sociedade
civil organizada (conselhos, colegiados, fóruns e outros);
II - para diretores de escola:
a) atividade de especialista de educação;
b) atividades no ambiente de trabalho;
c) atividades diversificadas;
d) atividades educacionais, institucionais e da sociedade civil organizada
(conselhos, colegiados, fóruns e outros);
III - para supervisores de ensino:
a) atuação nas escolas do setor;
b) atuação na Diretoria de Ensino;
c) atividades diversificadas nos órgãos centrais;
d) atividades educacionais, institucionais e da sociedade civil organizada
(conselhos, colegiados, fóruns e outros).
Parágrafo único – As atividades desenvolvidas pelos profissionais de educação, nas respectivas dimensões, deverão demonstrar o comprometimento, a dedicação e a capacidade de propor e executar iniciativas que visem à melhoria da prática
pedagógica, da gestão educacional e/ou da supervisão de ensino, observado, conforme
o caso, o constante dos Quadros 1, 2 e 3 que compõem o ANEXO II desta resolução.
Artigo 6º – Será considerado, dentre as possibilidades de formação continuada, para fins de Evolução Funcional pela via não acadêmica, o itinerário formativo
do integrante do Quadro do Magistério, conforme disposto nesta resolução.
§ 1º - O itinerário formativo, referido no caput deste artigo consiste no
percurso de formação continuada do professor, do diretor de escola ou do supervisor
de ensino, definido a partir da autoavaliação orientada, objetivando a qualificação do
profissional do Quadro do Magistério e de todo o sistema de ensino.
§ 2º – Em decorrência do processo de autoavaliação, orientada pelo Professor Coordenador, pelo Conselho de Escola ou pelo Conselho de Diretoria, em suas
respectivas esferas de atuação, serão apontados os cursos que interessam ao integrante do Quadro do Magistério, que poderá iniciar seu itinerário formativo a qualquer
tempo em sua carreira.
§ 3º – A frequência regular, com bom aproveitamento, aos cursos que
venham a integrar seu itinerário formativo, é suficiente para pontuação do integrante
do Quadro do Magistério no Fator Produção Profissional.
§ 4º – Caberá aos Conselhos de Escola e de Diretoria, no âmbito de sua
atuação, avaliar tecnicamente o itinerário formativo, validando-o consoante o percurso
definido pela autoavaliação orientada e autorizando o registro dessa documentação.
§ 5º – O Conselho de Diretoria homologará o resultado do itinerário formativo apresentado pelo profissional do magistério.
Artigo 7º – A permanência do profissional do magistério em uma mesma
unidade de trabalho, combinada com a formação continuada, durante todo o interstício estabelecido para a evolução funcional pela via não acadêmica, será suficiente para
pontuação no Fator Produção Profissional.
§ 1º - A formação continuada do integrante do Quadro do Magistério
constitui-se de cursos e outras atividades de estudo e pesquisa, realizados como parte
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de seu desenvolvimento profissional, a partir das necessidades derivadas de suas experiências cotidianas.
§ 2º - É necessário que o integrante do Quadro do Magistério obtenha
aprovação nos cursos e demais atividades de formação continuada dos quais tenha
participado, para fazer jus ao disposto no caput deste artigo.
§ 3º - A formação continuada do integrante do Quadro do Magistério
será realizada no próprio local de trabalho, ou no âmbito da Escola de Formação e
Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo - EFAP ou, ainda, em instituições de educação superior, constituindo-se de cursos de educação profissional, cursos
superiores de educação plena, cursos tecnológicos e cursos de pós-graduação, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 62-A da Lei federal nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996 – LDB.
§ 4º - Também poderá se realizar a formação continuada com cursos oferecidos em instituições públicas não estatais ou em entidades particulares, desde que
sejam credenciadas pela EFAP.
§ 5º - O ato de credenciamento, de que trata o parágrafo anterior, após
sua análise e deferimento, será expedido pela EFAP no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data em que tenha se efetuado o protocolo do pedido.
§ 6º - As instituições públicas não estatais e as entidades particulares interessadas em obter o credenciamento deverão encaminhar à EFAP expediente contendo:
1 – o pedido de credenciamento;
2 - comprovante de idoneidade, capacidade e experiência na área educacional;
3 - cópia do estatuto da instituição/entidade registrado em cartório;
4 - comprovação completa da capacidade jurídica;
5 - plano de trabalho da instituição/entidade especificando: justificativa,
finalidade, metas, quadro efetivo de profissionais e relação dos recursos físicos e tecnológicos disponíveis;
6 – nome completo do representante da instituição/entidade responsável pela área de capacitação;
7 - outras informações julgadas pertinentes.
§ 7º - A permanência na mesma unidade de trabalho, a que se refere o
disposto no caput deste artigo, deverá compreender todo o decorrer do interstício exigido, para que o integrante do Quadro do Magistério seja contemplado com a Evolução
Funcional pela via não acadêmica.
§ 8º - nos casos em que o profissional do magistério tenha seu cargo ou
função-atividade transferido a critério da administração ou removido ex officio para outra unidade de trabalho, o tempo restante para completar o interstício será computado
como se houvesse permanecido por todo o período na mesma unidade.
Artigo 8º - Para efeito de concessão de Evolução Funcional pela via não
acadêmica, caberá:
I - ao interessado: formular requerimento de concessão do benefício e
entregá-lo ao superior imediato, juntamente com a documentação que comprove o
preenchimento dos requisitos;
II - ao superior imediato: protocolar, instruir e encaminhar à Diretoria de Ensino o expediente contendo o pedido do interessado e a documentação comprobatória;
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III - ao Dirigente Regional de Ensino: constituir grupo de trabalho para
proceder à análise dos títulos e documentos apresentados, de acordo com as orientações expedidas pelos órgãos setoriais de competência, decidindo sobre o acolhimento, ou não, dos pedidos e submetendo os aprovados à homologação do Dirigente
Regional, para encaminhamento à Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos
– CGRH desta Pasta;
IV – à CGRH: apreciar os pedidos aprovados e homologados pelas Diretorias de Ensino e proceder à publicação da concessão.
Parágrafo único - Para subsidiar os grupos de trabalho das Diretorias de
Ensino na análise dos pedidos, será constituída uma Comissão Central, integrada por 3
(três) profissionais da CGRH, que, quando for o caso, poderá atuar em articulação com
a EFAP e terá as seguintes atribuições:
1 - expedir orientações, que se façam necessárias;
2 - decidir sobre casos omissos ou que apresentem dúvidas quanto à
concessão do benefício.
Artigo 9º - Caberá, ainda, à CGRH acompanhar os trâmites e coordenar o
processo de concessão da Evolução Funcional pela via não acadêmica.
Artigo 10 - Os efeitos da Evolução Funcional pela via não acadêmica terão
vigência a partir da data em que se tenham cumprido os requisitos para mudança de
nível, observado o disposto no artigo 10 do Decreto nº 49.394/2005 e respeitados os
interstícios de que trata o artigo 22 da Lei Complementar nº 836/1997, alterada pela
Lei Complementar nº 1.143/2011.
Artigo 11 - A Coordenadoria de Gestão de Educação Básica – CGEB e a
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH poderão baixar instruções
complementares que sejam necessárias ao cumprimento da presente resolução.
Artigo 12 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 21, de
22.3.2005, e a Resolução SE nº 62, de 18.8.2010.
ANEXO I
a que se refere o artigo 2º da Resolução SE nº 36 /2014
QUADRO 1
FATOR ATUALIZAÇÃO
COMPONENTES
Ciclo de Palestras/ Conferências
e/ou ciclo de conferências /
Videoconferências /Congressos/
Cursos (com ou sem oficinas)/
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

A partir de
1º/2/1998
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QUADRO 2
FATOR APERFEIÇOAMENTO
COMPONENTES
Pós-graduação em área não
especifica

PONTOS

Doutorado

14,0

Mestrado

12,0

De acordo com as normas do CEE

11,0

Aperfeiçoamento

De acordo com as normas do CEE

9,0

Extensão universitária/cultural

De 30 a 59 horas

3,0

De 60 a 89 horas

5,0

De 90 a 179 horas

7,0

Pós-graduação Especialização/

Igual ou superior a 180 horas

9,0

Créditos de cursos pós-graduação

1,0 por crédito

Até

Licenciatura Plena

Curso de duração mínima de 3 anos

VALIDADE
Aberta
1º/2/98

8,0

10,0

Aberta

8,0

Bacharelado
QUADRO 3
FATOR PRODUÇÃO PROFISSIONAL
COMPONENTES

Produção de
comprovada
relevância
educacional,
individual
ou coletiva,
passível
de ampla
divulgação e
adaptação na
rede de ensino,
devidamente
formalizada em
documento e/
ou material
impresso e/ou
de multimídia

Publicações por
editoras ou em
revistas, jornais,
periódicos de
veiculação
científico-cultural
com alta circulação
ou via Internet

Livros

PONTOS
Único autor

12,0

Até três
autores

8,0

Mais
autores

5,0

Artigos
Materiais didáticopedagógicos
de multimídia
acompanhados do
respectivo manual
de suporte

Software
educacional
e vídeo

Documento que explicite estudo
ou pesquisa, devidamente
fundamentado em princípios
teórico-metodológicos, já
implementado e vinculado à área
de atuação profissional

Aprovação em Concurso Público da Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo, não objeto de
provimento do cargo do qual é titular

Até 3
autores

Até 3
autores

Certificado
de
aprovação

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

A partir de
1º/2/98

3,0

9,0

5,0

15,0

5,0

5,0

VALIDADE

15,0

10,0
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ANEXO II
a que se refere o artigo 5º da Resolução SE nº 36/2014
QUADRO 1 – PROFESSORES
Pontuação
Dimensões

Instrumento

Avaliador

Validador
Anual

Máxima no
Interstício
do Nível I
para II

1. Atividade docente
1.1 Planejamento e
preparo das aulas

Análise de Situações
de Aprendizagem

Súmula
Curricular

Professor
Coordenador

Conselho e
Escola

1,75 ponto

7,0
pontos

1.2 Conhecimento

Análise de Planos
de curso

Súmula
Curricular

Professor
Coordenador

Conselho
de Escola

1,75 ponto

7,0
pontos

1.3 Avaliação e
acompanhamento
dos alunos

Análise da avaliação
dos alunos e plano de
acompanhamento

Súmula
Curricular

Professor
Coordenador

Conselho
de Escola

1,75 ponto

7,0
pontos

4,0
pontos

2. Como profissional no ambiente de trabalho
2.1
Comprometimento
e responsabilidade

Frequência

Cadastro
funcional

Conselho de
Escola

CGRH

1,0 ponto

Permanência na
mesma unidade,
combinada com a
formação continuada

Cadastro
funcional

Conselho de
Escola

CGRH

A permanência
do profissional do
magistério em uma
mesma unidade de
trabalho, combinada
com a formação
continuada, durante
todo o interstício
estabelecido para a
evolução funcional pela
via não acadêmica,
será suficiente como
componente do Fator
Produção Profissional.

Projeto de
desenvolvimento
curricular para
a unidade escolar.

Súmula
Curricular

Professor
Coordenador

Conselho
de Escola

0,75 ponto

3,0
pontos

2.2 Formação
Continuada

Itinerário Formativo

Súmula
Curricular

Professor
Coordenador

EFAP

-

6,0
pontos

2.3 Conselhos/
colegiados
da Escola

Trabalho colaborativo
(iniciativa,
participação
e mobilização na
unidade escolar)

Súmula
Curricular

Professor
Coordenador

Conselho
de Escola

0,75 ponto

3,0
pontos
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3. Atividades diversificadas
Mediador
articulação com
alunos, família,
comunidade e
órgãos públicos)

Atuação
transformadora junto
à comunidade escolar

Professor
Coordenador

Atuação articuladora
na implementação do
currículo e do projeto
político pedagógico na
unidade escolar

Professor
Coordenador de
Núcleo Pedagógico

Articulação entre DE
e escola na função de
capacitação

Vice diretor

Atuação como
participante na
elaboração do projeto
técnico administrativo
pedagógico da
escola e como
implementador desse
projeto

Atuação em áreas
pedagógicas e de
formação dos
órgãos centraisCGEB e EFAP

Atuação técnico
pedagógica junto aos
órgãos centrais

Atuação em
Diretorias de Ensino
e órgãos centrais

Atuação técnico
junto as Diretorias
de Ensino e órgãos
centrais

Atuação como
readaptado

Registro
documentado
de sua atuação

Conselho de
Escola

Conselho
de Diretoria

5,25 pontos

21,0
pontos

Atuação dentro do
rol de atividades
didáticas e
pedagógicas

Registro
documentado
de sua atuação

Conselho de
Escola

Conselho
de Diretoria

5,25 pontos

21,0
pontos

Área Educacional (não
remunerado)

Súmula
Curricular

Conselho de
Escola

Conselho
de Diretoria

0,75 ponto

3 pontos

Diretor
Supervisor de
Ensino
Participação
em colegiados,
conselhos e fóruns
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QUADRO 2 – DIRETORES DE ESCOLAS
Dimensões a serem
avaliadas

Indicadores

Instrumento

Avaliador

Validador

Pontuação
Anual

Pontuação
máxima P/
interstício

1. ATIVIDADE DE ESPECIALISTA
1.1 - Articular a
implementação do
Plano de Gestão
da Escola e do
Projeto Pedagógico,
objetivando a
participação do
coletivo escolar
(professores,
funcionários, pais e
alunos)

Análise da ação do
Diretor - gestão
administrativa,
gestão da
infraestrutura, gestão
financeira e gestão
pedagógica

Roteiro
Específico
/ Súmula
Curricular

2,00

8,00

1.2 - Integrar os pais
na vida da escola

Idem

Idem

2,00

8,00

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

Análise da ação do
gestor

Roteiro
Específico

0,75

3,00

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

Análise da ação do
gestor

Roteiro de
observações
das ações dos
profissionais

0,50

2,00

1.5 - A partir da
autoavaliação,
identificar as
necessidades dos
profissionais, nas
suas áreas de
atuação, estimular
e acompanhar
a sua formação
continuada

Análise dos
fundamentos teóricos
da ação e produção
de textos.

Roteiro de
observações à
autoavaliação
dos
profissionais/
Roteiro
Específico

1,00

4,00

1.6 - Realizar
ações e atividades
que estimulem
os docentes na
criação de projetos
curriculares visando
à melhoria da
aprendizagem e à
formação do aluno
para a cidadania,
conforme o Projeto
Pedagógico da
Escola.

Análise da ação do
gestor

Súmula
Curricular/
Roteiro
Específico

0,50

2,00

Análise das avaliações
externas

Análise das avaliações
internas

Bibliografia

Análise das avaliações
externas
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1.7 - Realizar
atividades de
relacionamento
com a comunidade
escolar e local

Atuação junto às
comunidades escolar
e local

2.1 Comprometimento e
responsabilidade

Projeto de
desenvolvimento
curricular e projeto
pedagógico

2.2 - Formação
continuada

Súmula
Curricular/
Roteiro
Específico

0,50

2,00

Súmula
Curricular/
Roteiro
Específico

1,00

4,00

Análise do itinerário
formativo (cursos,
congressos, fóruns,
etc.)

Idem

0,50

2,00

2.3 - Participação
em conselhos/
colegiados da escola

Trabalho colaborativo
na unidade escolar

Súmula
Curricular
/Roteiro
Específico

0,25

1,00

2.4. Permanência na
Unidade, combinada
com Formação
Continuada

Frequência e
Formação

Cadastro
funcional

3.1 - Exercer ação
mediadora

Atuação junto às
comunidades escolar
e local

Súmula
Curricular/
Roteiro
Específico

0,50

2,00

3.2 - Atuação em
áreas pedagógicas
dos órgãos centrais /
regionais

Atuação técnicopedagógica junto
aos órgãos centrais/
regionais

Súmula Curricular/Roteiro
Específico

0,25

1,00

2. COMO PROFISSIONAL NO AMBIENTE DE TRABALHO

CE

CD

A permanência do
profissional do magistério
em uma mesma unidade
de trabalho, combinada
com a formação
continuada, durante todo
o interstício estabelecido
para a evolução funcional
pela via não acadêmica,
será suficiente como
componente do Fator
Produção Profissional

3. ATIVIDADES DIVERSIFICADAS

**

4. ATIVIDADES EDUCACIONAIS, INSTITUCINAIS E DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
Participação não
remunerada
em colegiados,
conselhos e fóruns
da área educacional

Atuação efetiva junto
a órgãos externos à
escola

Súmula
Curricular/
Roteiro
Específico

**

TOTAIS

-

-

-

-

0,25

1,00

10

40

**Avaliação sobre relatório e parecer do órgão envolvido
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QUADRO 3 – SUPERVISORES DE ENSINO
Dimensões a
serem avaliadas

Indicadores

Instrumento

Avaliador

Validador

Pontuação
Anual

Pontuação
máxima
do
interstício
4

1 - ATUAÇÃO NAS ESCOLAS DO SETOR
1.1 - Supervisão
nas Escolas
Estaduais

Plano de
Supervisão da
Escola, Registro de
Visitas

CE

CD

1

1.1.2 – Resultados
Educacionais

1.1.1 - Análise
do Plano de
Trabalho, do
Registro de Visitas
e do Registro de
Atuação da ação
supervisora na
escola
SARESP/IDESP e
registros GDAE

CE

CD

0,75

3

1.2 - Atuação
nas Escolas
Municipais

Análise do Plano
de Supervisão da
Escola

Plano de
Supervisão da
Escola e Registro
de Visitas

CE

CD

0,75

3

1.3 - Atuação nas
Escolas Privadas

Análise do Plano
de Supervisão da
Escola

Plano de
Supervisão da
Escola e Registro
de Visitas

CE

CD

0,75

3

2 - COMO PROFISSIONAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: DIRETORIA DE ENSINO
2.1 – Trabalho
colaborativo e
participativo
na DE

Análise do Plano
de Trabalho da DE

Roteiro específico
do Plano de
Supervisão

CD - G 1

CD - G 2

1

4

2.2 - Ações
articuladas
de suporte e
acompanhamento
das Escolas da DE

Análise do Plano
de Trabalho da DE

Roteiro específico
do Plano de
Supervisão

CD - G 1

CD - G 2

1

4

2.3 - Proposição
de ações para
facilitar rotinas de
supervisão na DE

Análise do Plano
de Trabalho da DE

Roteiro específico
do Plano de
Supervisão

CD - G 1

CD - G 2

1

4

2.4 - Apoio
nas ações de
aprimoramento
profissional

Análise do
Itinerário

Itinerário
Formativo

CD - G 1

CD - G 2

0,75

3

2.5 - Apoio
nas ações de
aprimoramento
profissional – nas
Escolas e na DE

2.5.1 - Análise
do Índice de
Acompanhamento

Registro do
acompanhamento
na Plataforma

CD - G 1

CD - G 2

0,5

2

2.5.2 - Análise do
Plano de Trabalho
da DE

Plano de
Supervisão

CD - G 1

CD - G 2

0,5

2
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2.6. Permanência
combinada
com Formação
Continuada

Frequência e
Formação

Cadastro Funcional

CD - G 1

CD - G 2

A permanência
do profissional do
magistério em uma
mesma unidade de
trabalho, combinada
com a formação
continuada, durante
todo o interstício
estabelecido para a
evolução funcional pela
via não acadêmica,
será suficiente como
componente do Fator
Produção Profissional

3 - ATIVIDADES DIVERSIFICADAS NOS ÓRGÃOS CENTRAIS
3.1 - Participação
na formulação,
implementação
e avaliação de
políticas públicas
no órgão central

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

Plano de Trabalho
da DE Parecer da
Coordenadoria
Responsável

CD - G 1

D-G2

0,5

2

3.2 - Coordenação
de Projetos da
Pasta

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

Projeto/Plano de
Trabalho e Parecer
da Coordenadoria
responsável

CD - G 1

CD - G 2

0,5

2

3.3 - Tutoria em
Projetos da Pasta

Participação em
Programas e
Projetos da Pasta
na condição de
Coordenador e/ou
Tutor

Indicadores
de Registro de
Participação

CD - G 1

CD - G 2

0,5

2

4 - PARTICIPAÇÃO EM COLEGIADOS, CONSELHOS E FÓRUNS
4.1 - Atividades
Educacionais,
institucionais e
da Sociedade Civil
Organizada

Participação
em colegiados,
Conselhos e Fóruns

Súmula Curricular,
Súmulas e
Certificados

CD - G 1

CD - G 2

0,5

2

TOTAIS

-

-

-

-

10

40

______
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 1.143/11 à pág. 29 do vol. LXXII;
Decreto nº 49.394/05 à pág. 72 do vol. LIX;
Decreto nº 59.850/13 à pág. 122 do vol. LXXVI;
Resolução SE nº 21/05 à pág. 127 do vol. LIX;
Resolução Se nº 62/10 à pág. 109 do vol. LXX;
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RESOLUÇÃO SE Nº 37, DE 3 DE JULHO DE 2014
Dispõe sobre padronização de modelos a serem utilizados em processos licitatórios.
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE, e considerando:
- a necessidade de uniformizar e padronizar os modelos utilizados nos
processos de licitação, em especial na modalidade pregões eletrônicos, para aquisição
de bens e contratação de serviços, possibilitando a agilização dos procedimentos estabelecidos;
- os estudos contínuos realizados pela CISE, em conjunto com a Consultoria Jurídica desta Secretaria, que vem definindo modelos de projetos básicos, termos
de referência ou especificações técnicas, bem como de minutas de editais e de contratos relativos à aquisição de bens e à contratação de serviços,
Resolve:
Artigo 1º - As Diretorias de Ensino, na instrução de processos licitatórios,
realizados com fundamento na legislação aplicável à espécie, em especial a de pregões
eletrônicos, adotarão, obrigatoriamente, os modelos disponibilizados pela Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE.
§ 1º - Competirá à CISE dar conhecimento, a todas as Diretorias de Ensino, sobre os modelos disponibilizados na intranet, que serão revisados, sempre que
necessário, com idêntica divulgação.
§ 2º - As adaptações necessárias aos casos concretos de cada Diretoria
de Ensino deverão ser efetuadas nos campos indicados nos referidos modelos.
Artigo 2º - O Dirigente Regional de Ensino, previamente ao encaminhamento do processo licitatório à CISE, deverá atestar, por escrito, que foi integralmente
adotado o modelo disponibilizado, em sua última versão, com as adaptações necessárias.
§ 1º - A CISE receberá o processo, verificará se foi corretamente instruído, providenciará, se necessário, as devidas retificações, certificará expressamente a
utilização e a adaptação pela Diretoria de Ensino do modelo ao caso concreto, após o
que fará a remessa dos autos à Consultoria Jurídica, em cumprimento ao disposto no
parágrafo único do artigo 38 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 2º - Após parecer do órgão jurídico da Pasta, o processo deverá, observados os trâmites legais, retornar à Diretoria de Ensino, para as providências cabíveis.
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
_______
NOTA:
A Lei nº 8.666/93 encontra-se às págs. 36 do vol. 20/21 e 533 do vol. 30 na Col. de Leg.
Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE.
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RESOLUÇÃO SE Nº 38, DE 30 DE JULHO DE 2014
Altera matrizes curriculares constantes dos Anexos A e B da Resolução SE nº 85, de
19-12-2013, que dispõe sobre a reorganização curricular dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, na Escola de Tempo Integral – ETI, e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB e considerando a necessidade de se adequarem as matrizes curriculares dos anos iniciais do Ensino Fundamental das Escolas de
Tempo Integral – ETIs às alterações de organização do Ensino Fundamental estabelecidas na Resolução SE nº 3, de 16 de janeiro de 2014, Resolve:
Artigo 1º - As matrizes curriculares dos anos iniciais do Ensino Fundamental, de que trata o inciso II do artigo 2º da Resolução SE nº 85, de 19 de dezembro
de 2013, constantes dos ANEXOS A e B que integram a citada resolução, passam a
vigorar de acordo com o estabelecido nos Quadros I e II que constituirão os referidos
ANEXOS, na seguinte conformidade:
I - Anexo A – Matriz Curricular dos anos iniciais do Ensino Fundamental,
com carga horária total de 40 (quarenta) aulas semanais:
a) Quadro 1: Matriz Curricular adotada pelas unidades escolares que
aderiram ao Projeto Early Bird, com aulas de Língua Inglesa nos anos iniciais do Ensino
Fundamental;
b) Quadro 2: Matriz Curricular adotada pelas unidades escolares que não
participam do Projeto Early Bird;
II - Anexo B - Matriz Curricular dos anos iniciais do Ensino Fundamental,
com carga horária total de 45 (quarenta e cinco) aulas semanais:
a) Quadro 1: Matriz Curricular adotada pelas unidades escolares que
aderiram ao Projeto Early Bird, com aulas de Língua Inglesa nos anos iniciais do Ensino
Fundamental;
b) Quadro 2: Matriz Curricular adotada pelas unidades escolares que não
participam do Projeto Early Bird.
Artigo 2º – A Língua Estrangeira Moderna – Inglês, nas matrizes curriculares dos anos iniciais do Ensino Fundamental das ETIs que participam do Projeto
Early Bird, conforme Quadros I dos ANEXOS A e B, apresentar-se-á como disciplina da
Parte Diversificada do currículo e, nas matrizes curriculares dos anos iniciais do Ensino
Fundamental das ETIs que não participam do referido Projeto, conforme Quadros II dos
AnEXOS A e B, continuará a se caracterizar como Oficina Curricular da Parte Diversificada, complementando o currículo.
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO A
Quadro I
PROJETO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano
Carga horária total: 40 aulas semanais
(com Projeto Early Bird)
ç REA DO
CONHECIMENTO

DISCIPLINAS

1¼
N¼ de
aulas
44%
11
8% 1¼
2
8%
%
N¼ 2de
32%
8
aulas
44%
11
8%
28%
2
32%
8
8%
2

L’ ngua Portuguesa
Arte
DISCIPLINAS
Educa• ‹ o F’ sica
Matem‡ tica
CIæ NCIAS DA
ncias
F’ sicas e
L’Ci•ngua
Portuguesa
LINGUAGENS
BASE
NATUREZA E
Biol—Arte
gicas
Cî DIGOS
NACIONAL
Historia
CIæ NCIAS
Educa•
‹ o F’ sica
COMUM
HUMANAS
Geografia
Matem‡
tica
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L’Ci•ngua
Estrangeira
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ncias
F’ sicas e
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Moderna
Ð Ingl•
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Biol—
gicass (Early
Brid)
CIæ NCIAS
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100%
HUMANAS
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Tem‡ ticas
Leitura
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L’ Hora
ngua da
Estrangeira
8%
Obrigat— rias
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de Texto
Diversificada
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s (Early
Experi• ncias
Matem‡ ticas
Brid)
Tem‡ ticas
Oficina Curricular I
TOTAL
100%
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Oficina
Curricular
Tem‡
ticas
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Leitura II
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Oficina
Produ• Curricular
‹ o de TextoIII
Oficina
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Experi•
ncias
Matem‡ IV
ticas
TOTAL Tem‡
DA PARTE
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ticas DIVERSIFICADA
Oficina Curricular I
TOTAL GERAL
DA CARGA HORç
40
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OficinaRIA
Curricular II
Oficina Curricular III
Oficina Curricular IV
TOTAL DA PARTE DIVERSIFICADA
15
Quadro40II
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PARTE
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-
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aulas
48%ANOS12
8% 3¼
2
8%
%
N¼ 2de
32%
8
aulas
48%
12
8%
21
4%
8%
2
32%
8
100%
25

4¼

5¼

%

N¼ de
aulas
40%
10
8% 4¼
2
8%
%
N¼ 2de
32%
8
aulas
40%
10
8%
23
12%
8%
2
32%
8
100%
25

%

N¼ de
aulas
40%
10
8% 5¼
2
8%
%
N¼ 2de
32%
8
aulas
40%
10
8%
23
12%
8%
2
32%
8
100%
25

4%

1

4%

1

4%

1

12%

3

12%

3

100%

25
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ANEXO B
Quadro I
PROJETO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
Anos Iniciais do Ensino Fundamental Ð 1¼ ao 5¼ ano
Carga hor‡ riaANEXO
total: 45 Baulas semanais
Quadro
I Bird)
(com Projeto
Early
PROJETO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
Anos Iniciais do Ensino Fundamental Ð 1¼ ao 5¼ ano
6545 aulas semanais
Carga hor‡ ria total:
(com Projeto Early Bird)
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ANOS
3¼
N¼ de
aulas
44%ANOS11
8% 3¼
2
8%
%
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32%
8
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44%
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8%
28%
2
32%
8
8%
2
%

PROJETO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
II Ð 1¼ ao 5¼ ano
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Fundamental
Carga hor‡ ESCOLA
ria total: 40DE
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PROJETO
TEMPO
Quadro
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Cî DIGOS
NACIONAL
CIæ NCIAS
Historia
Educa• ‹ o F’ sica
COMUM
HUMANAS
Geografia
Matem‡
tica
TOTAL
GERAL Ci• ncias F’ sicas e
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ANEXO B
Quadro I
PROJETO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano
Anos Iniciais do Ensino Fundamental Ð 1¼ ao 5¼ ano
Carga
horária total: 45 aulas semanais
Carga hor‡ ria total: 45 aulas semanais
(com
Projeto
Early
(com Projeto
Early
Bird)Bird)
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O
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Anos Iniciais do Ensino Fundamental Ð 1¼ ao 5¼ ano
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aulas
2¼
44%
11
%
N¼ 2de
8%
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RESOLUÇÃO SE Nº 41, DE 31 DE JULHO DE 2014
Dispõe sobre a realização das provas de avaliação relativas ao Sistema de Avaliação
de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP/2014
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representaram a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB e a Coordenadoria 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 ensino, a possibilidade de comparação entre os resultados do SARESP e aqueles obtidos
por meio de avaliações nacionais, como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica – SAEB, incluindo a Avaliação Nacional da Educação Básica – ANEB e a Avaliação
nacional do Rendimento Escolar – AnRESC/Prova Brasil;
- os resultados do SARESP, por comporem o IDESP – Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, constituem, para cada unidade escolar,
importante indicador de melhoria da qualidade do ensino oferecido,
Resolve:
Artigo 1º – A avaliação do SARESP, a se realizar nos dias 11 e 12 de
novembro de 2014, abrangerá, obrigatoriamente:
I - todas as escolas da rede estadual e os alunos do ensino regular
matriculados nos 2ºs, 3ºs, 5ºs e 9ºs anos do ensino fundamental, nas 3ªs séries
do ensino médio e uma amostragem de alunos matriculados no 7º ano do Ensino
Fundamental;
II – todas as escolas estaduais não administradas pela Secretaria da Educação, as escolas municipais e escolas particulares que aderirem à avaliação e censitariamente aos alunos matriculados nessas escolas, nos anos/série indicados no inciso I
deste artigo.
Parágrafo único - O público-alvo que participará do SARESP 2014 será
considerado com base nos dados do Sistema de Cadastro de Alunos – SEE/CIMA/DEINF,
atualizados pelas próprias escolas até o dia 29 de agosto de 2014.
Artigo 2º – A participação das escolas das redes municipal e particular de
ensino dar-se-á mediante manifestação de interesse, por meio de Formulário de Adesão, 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
59.2152013, 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 convênio com a Secretaria da Educação;
2. garantir a participação de todas as unidades escolares do município
que oferecem ensino fundamental e/ou médio regular nos anos/séries que serão
avaliados;
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3. permitir a divulgação dos resultados do SARESP do município, em obediência a lei de transparência.
§ 2º – na rede particular, em atenção à Deliberação CEE nº 84/2009 e
respeitados os procedimentos e os prazos estabelecidos na presente resolução, a entidade mantenedora da escola, na conformidade do número de alunos que participarão
do processo avaliatório, assumirá as despesas, mediante contrato a ser firmado com a
instituição prestadora de serviço, cujo valor será calculado de acordo com o número
de alunos a serem avaliados, multiplicado pelo valor do custo-aluno correspondente
ao SARESP 2014.
§ 3º – A adesão de que trata o caput deste artigo implica a participação
no processo dos alunos dos anos/séries envolvidos, de todos os turnos da unidade
escolar, desde que cada escola possua, no mínimo, 18 (dezoito) alunos por ano/série a
serem avaliados.
Artigo 3º - A participação das escolas estaduais não administradas pela
SE dar-se-á por meio de manifestação de interesse, exarada em ofício dirigido à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA, assumindo
as despesas, mediante contrato a ser firmado com a instituição prestadora de serviço,
cujo valor será calculado de acordo com o número de alunos a serem avaliados, multiplicado pelo valor custo-aluno correspondente ao SARESP 2014.
Artigo 4º – no caso da rede estadual de ensino, observado o disposto
no artigo 1º desta resolução, a avaliação envolverá, inclusive, alunos das classes de
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.
§ 2º – nos dias de realização das provas, as escolas deverão garantir o
funcionamento regular das classes de alunos dos anos/séries e modalidades de ensino
que não serão avaliados no SARESP 2014.
Artigo 5º – Destinada aos alunos dos anos/séries e níveis de ensino de
que trata o artigo 1º desta resolução, a avaliação visa a aferir o domínio das competências e habilidades básicas previstas para o término de cada ano/série e consistirá da
aplicação de provas de:
I – Língua Portuguesa (Linguagens) e Matemática, aos alunos dos 2ºs,
3ºs, 5ºs, 7ºs e 9ºs anos do ensino fundamental e das 3ªs séries do ensino médio;
II – Ciências (Ciências da Natureza) aos alunos dos 7ºs e 9ºs anos do Ensino Fundamental e Biologia, Física e Química (Ciências da Natureza) aos alunos das 3ªs
séries do Ensino Médio;
III – Redação, a uma amostragem de alunos de turmas dos 5ºs, 7ºs e 9ºs
anos do ensino fundamental e das 3ªs séries do ensino médio de cada rede de ensino.
Artigo 6º – As provas serão elaboradas tendo por base as orientações
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 disciplina e em cada ano/série, e terão a seguinte constituição:
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I – para os 2ºs e 3ºs anos do Ensino Fundamental, as provas de Linguagens (Língua Portuguesa) e de Matemática serão constituídas, predominantemente
de itens de resposta construída;
II – para os 5ºs anos do Ensino Fundamental, as provas para cada disciplina avaliada deverão conter itens de múltipla escolha e itens de resposta construída;
III - para os 7ºs e 9ºs anos do ensino fundamental e 3ªs séries do ensino
médio, os itens para cada disciplina avaliada serão de múltipla escolha;
IV – para a Redação serão avaliados os gêneros: carta de leitor, para o
5º ano do ensino fundamental; narrativa de aventura, para o 7º ano do ensino fundamental e artigo de opinião, para o 9º ano do ensino fundamental e para a 3ª série
do ensino médio.
§ 1º – Serão aplicados diferentes tipos de cadernos de prova para cada
um dos anos/séries e respectivas disciplinas.
§ 2º – Haverá elaboração de provas em escrita braile e de provas com
texto em versão ampliada, por disciplina e por ano/série, conforme a necessidade,
para atender alunos que apresentem deficiência visual, de acordo com dados constantes do Sistema de Cadastro de Alunos – SE/CIMA/DEINF.

resolução;

Artigo 7º – Para realização das provas, deverão ser observados:
I – o cronograma constante do Anexo II que integra a presente

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 o acréscimo de 1 (uma) hora para alunos com deficiência e para os alunos que
farão a prova de Redação, observado o período de 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.
Artigo 8º - As provas serão aplicadas na seguinte conformidade:
I – nos 2ºs e 3ºs anos do ensino fundamental, por professores dos 1ºs,
2ºs e 3ºs anos do ensino fundamental, 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, estaduais e municipais, observado o Plano de Aplicação
das Provas, elaborado pelas Diretorias de Ensino.
§ 1º – Os professores aplicadores das redes estaduais e municipais, de
que trata o inciso II deste artigo, serão convocados pelas respectivas autoridades
educacionais de competência, mediante ato de convocação que deverá conter a indicação da unidade escolar em que cada um irá atuar.
§ 2º – no caso das escolas das redes municipal e particular e das escolas estaduais não administradas pela SE que não comportem a aplicação do disposto no inciso
II deste artigo, as provas serão aplicadas por professores da própria escola, observando-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 daquelas objeto da
avaliação do SARESP.
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Artigo 9º – O processo da aplicação das provas nas escolas será acompanhado, em cada turno, por:
I – representantes dos pais de alunos ou seus responsáveis, sob a coordenação do diretor da escola;
II – fiscais externos, disponibilizados pela instituição prestadora de serviço contratada, que terão a responsabilidade de zelar pela licitude e transparência do
processo avaliativo.
Artigo 10 – São requisitos para atuação como professor aplicador:
I - ter vínculo empregatício na rede de ensino em que atuará e estar no
exercício da docência;
II - participar dos treinamentos oferecidos pela escola/Diretoria de Ensino ou pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com sua vinculação.
Parágrafo único – O professor aplicador deverá permanecer na unidade escolar durante todo o turno de realização das provas referente à sua turma de
aplicação.
Artigo 11 – O professor aplicador, em sua atuação na turma que lhe for
indicada, deverá:
I - cumprir todas as normas e procedimentos constantes do Manual do
Aplicador, do vídeo instrucional do SARESP e dos treinamentos;
II - zelar pela segurança e sigilo dos cadernos de provas e folhas de respostas, procedendo ao seu recebimento e entrega em envelopes lacrados e não permitindo seu manuseio por qualquer pessoa que não o próprio aluno;
III - manter na sala, a partir do início da prova, a presença exclusiva dos
alunos da turma avaliada, salvo nos casos de comprovada exigência da presença de
pessoa(s) autorizada(s) para fornecer apoio específico a aluno(s) com necessidades
educacionais especiais.
Artigo 12 – O Diretor de Escola responsabilizar-se-á por:
I – informar os alunos, a equipe escolar e a comunidade sobre a necessidade e a importância da participação dos discentes na avaliação do SARESP;
II – divulgar, aos alunos, à equipe escolar e à comunidade, as condições,
datas e horários de realização das provas, cuidando do cumprimento dos procedimentos formais;
III - organizar a escola para a aplicação das provas nos dias previstos no
Anexo II da presente resolução, informando à comunidade sobre a interrupção do atendimento ao público em geral nos dias das provas;
IV – assegurar a presença, nos dias das provas, de todos os alunos dos
anos/séries que serão avaliados;
V – indicar, em consenso com o Conselho de Escola, para cada turno de
avaliação, 5 (cinco) representantes dos pais de alunos participantes, para o acompanhamento de que trata o inciso I do artigo 9º desta resolução;
VI - indicar os professores de sua escola que poderão atuar como aplicadores em outras unidades escolares, de acordo com a demanda estabelecida pela
Diretoria de Ensino;
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VII – informar os professores aplicadores de sua escola sobre o local em
que atuarão nos dias das provas, conforme o Plano de Aplicação elaborado pela Diretoria de Ensino;
VIII – orientar os professores de sua escola, que atuarão como aplicadores, sobre os procedimentos a serem adotados nos dias das provas, que se encontram explicitados nos Manuais de Orientação e de Aplicação e no vídeo instrucional
do SARESP;
IX – organizar, com antecedência, o processo de aplicação das provas em
sua escola, na conformidade do disposto no artigo 8º desta resolução;
X – nos dias das provas, receber os fiscais externos, de que trata o inciso
II do artigo 9º desta resolução, bem como os professores aplicadores, encaminhando-os às respectivas turmas de alunos em que atuarão;
XI - juntamente com os fiscais externos, em horário antecedente ao de
aplicação das provas, em cada turno de aplicação, reiterar, para os professores aplicadores, as orientações específicas fornecidas nos Manuais e no vídeo instrucional do
SARESP;
XII - garantir, a partir do início das provas, em cada sala de aplicação, a
presença exclusiva do respectivo professor aplicador, salvo nas salas em que se comprove a exigência da presença de profissional ou pessoa autorizada para fornecer apoio
específico a alunos com necessidades educacionais especiais;
XIII – retirar e entregar os materiais de aplicação, devidamente lacrados,
na Diretoria de Ensino ou nos polos das Secretarias Municipais de Educação, conforme
o caso, seguindo rigorosamente o cronograma de atividades estabelecido para o SARESP 2014;
XIV - garantir a segurança, sigilo e inviolabilidade dos cadernos de provas
e das folhas de respostas, a partir de sua retirada e durante a guarda, distribuição e
recolhimento, até a sua devolução;
XV - atestar no Sistema Integrado do SARESP – SIS, a atuação dos fiscais e
dos professores aplicadores, nos dois dias das provas, e responder ao Questionário de
Acompanhamento e Controle da Aplicação.
Artigo 13 – O Dirigente Regional de Ensino, para efeito do que dispõe
esta resolução, deverá:
I – designar 2 (dois) Supervisores de Ensino, para acompanhamento das
atividades do processo avaliativo, indicando um deles para responder pela função de
Coordenador de Avaliação da Diretoria de Ensino;
II – zelar pelo cumprimento das normas e orientações referentes ao processo avaliativo;
III – divulgar, para os diretores das escolas, as datas e os procedimentos
aplicáveis à avaliação, ressaltando a necessidade e a importância da participação, nos
dias das provas, de todos os alunos dos anos/séries a serem avaliados;
IV – garantir o sigilo absoluto das informações contidas nos cadernos de
provas, determinando a adoção de medidas de segurança nas etapas de acondicionamento, distribuição e recolhimento dos materiais de aplicação;
V – informar aos diretores das escolas sobre a presença dos fiscais especialmente contratados, responsáveis por acompanhar a aplicação das provas nas escolas, conforme previsto no inciso II do artigo 9º desta resolução;

85

14393 miolo.indd 85

30/06/15 11:24

VI – organizar plantão para esclarecimento de dúvidas, na Diretoria de
Ensino, nos dias de aplicação das provas;
VII – convocar, nos termos da legislação pertinente, os supervisores de
ensino para acompanharem e atestarem a realização do treinamento dos aplicadores
nas escolas de sua responsabilidade;
VIII – dar suporte aos representantes dos municípios, escolas particulares e da rede estadual não administrada pela SE, para supervisionarem todo o processo avaliativo e orientarem suas equipes escolares na aplicação dos procedimentos de
avaliação estabelecidos pela SE;
IX – convocar, conforme Plano de Aplicação das Provas elaborado pela
Diretoria de Ensino e nos termos da legislação pertinente, os professores aplicadores
das provas dos alunos das escolas estaduais, de que trata o inciso II do artigo 8º desta
resolução; e
X – decidir sobre casos não previstos na presente resolução.
Parágrafo único – Além dos supervisores de ensino, a que se refere o
inciso I deste artigo, os demais integrantes da equipe de supervisão da Diretoria de Ensino também deverão ser integrados às atividades do processo avaliativo, no que lhes
couber, de acordo com as atribuições inerentes ao cargo.
Artigo 14 – O Coordenador de Avaliação da Diretoria de Ensino, a que se
refere o inciso I do artigo 13 desta resolução, e o representante da Secretaria Municipal
de Educação, indicado como Coordenador de Avaliação, responsabilizar-se-ão por:
I – promover reuniões para transmitir orientações aos diretores das escolas e demais profissionais envolvidos no processo;
II - garantir o sigilo absoluto das informações contidas nos cadernos de
provas, adotando medidas de segurança nas etapas de acondicionamento, distribuição
e recolhimento dos materiais de aplicação;
III – organizar e coordenar o recebimento e a distribuição dos materiais
necessários à realização da avaliação, de acordo com os procedimentos contidos no
Manual de Orientação;
IV – entregar e receber os materiais de aplicação, 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
atividades estabelecido para o SARESP/2014;
IV – organizar o acompanhamento da aplicação das provas, assegurando,
nesses dias, em todas as escolas, a presença de profissionais da Diretoria de Ensino e
da Secretaria Municipal de Educação;
V – orientar e subsidiar o plantão de dúvidas.
Parágrafo único - O Coordenador de Avaliação da Diretoria de Ensino
elaborará:
1. Plano de Aplicação das Provas, observadas as disposições da presente
resolução e ouvidas as unidades escolares de todas as redes de ensino participantes,
por intermédio de seus representantes, procedendo à sua divulgação aos diretores das
escolas estaduais da região e aos representantes das demais redes de ensino;
2. Relatório do Processo Avaliativo, disponibilizado no Sistema Integrado
do SARESP – SIS, fornecendo informações sobre o planejamento e a aplicação da avaliação estadual, em nível regional e local.
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Artigo 15 – As ações pertinentes à execução do SARESP 2014 nos municípios serão exercidas no âmbito da Secretaria da Educação por meio de convênios
regulamentados pelo Decreto Nº 59.215/2013.
Artigo 16 – Caberá à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e
Avaliação Educacional - CIMA e à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB
baixar instruções complementares que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto na presente resolução.
Artigo 17 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário e, em especial, a Resolução SE Nº 45/2013.

Anexos
ANEXO I
SARESP 2014 – Adesão
Atividades
Municípios e Rede Particular - Preencher Formulário de Adesão,
informando os dados solicitados no site da SEE (www.educacao.
sp.gov.br), no link SARESP/2014 – Adesão – Formulário de Adesão

Cronograma
De 5 a 15 de
agosto de 2014

Providenciar a documentação para abertura de Convênio,
conforme informações no site da SEE, no link SARESP/2014 –
Orientações para Adesão das Redes Municipais
Enviar documentação para formalizar a abertura de processo
relativo ao Convênio/Termo Aditivo para a Diretoria de Ensino
de sua região 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

Até 25 de agosto
de 2014

Assinatura de Convênio relativo ao SARESP/2014

Após publicação de
parecer favorável
do CEE – Conselho
Estadual da
Educação

Realizar a digitação e atualização, no Sistema de Cadastro de
Alunos do Estado de São Paulo –
SE/CIMA/Prodesp, da totalidade das classes e dos dados de cada
aluno a ser avaliado

Até 29 de agosto
de 2014

Para as escolas estaduais não administradas pela SEE: enviar
ofício dirigido à Coordenadoria de
Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA/SEE

Até 15 de agosto
de 2014

Para as escolas particulares: assinar contrato diretamente com a
instituição prestadora de serviço contratada pela SE

Até setembro
de 2014
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ANEXO II
SARESP 2014 - Calendário de Provas - Ensinos Fundamental e Médio
Data

11/11

12/11

Provas

Anos/Séries

- Língua Portuguesa (Linguagens)

2º ano EF
3º ano EF

- Língua Portuguesa (Linguagens)
- Redação (amostra)

5º ano EF

- Língua Portuguesa (Linguagens)
- Matemática

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

- Matemática

2º ano EF
3º ano EF
5º ano EF

- Ciências (Ciências da Natureza)

7º ano EF/6ª série EF
9º ano EF/8ª série EF

- Biologia, Física e Química (Ciências
da Natureza)

3ª série EM

- Redação (amostra)

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

Obs.: A avaliação do 7º ano do EF nas escolas estaduais será aplicada numa amostra de
alunos.

ANEXO III
SARESP 2014 – Turnos das Provas – Ensinos Fundamental e Médio
Horário regular das turmas/anos/séries

Turno de Referência de Aplicação

Com início das aulas entre 6h45min e 10h59min

Manhã

Com início das aulas entre 11h e 16h59min

Tarde

Com início das aulas a partir das 17h

Noite

Turmas de horário integral

Manhã

O início das provas, em cada turma, dar-se-á no respectivo horário de início das aulas.

_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 59.215/13 à pág. 78 do vol. LXXV;
Deliberação CEE nº 84/09 à pág. 232 do vol. LXVII;
Resolução SE nº 45/13 à pág. 157 do vol. LXXVI.
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RESOLUÇÃO SE Nº 42 DE 31 DE JULHO DE 2014
Altera dispositivo da Resolução SE nº 82/2013, que dispõe sobre os procedimentos
relativos às substituições nas classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério
O Secretario da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH,
Resolve:
Artigo 1º - O § 5º do artigo 4º da Resolução SE nº 82/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 5º - A data-limite da contagem de tempo, de que trata o § 4º deste
artigo, será sempre o dia 30 de junho imediatamente anterior ao período da inscrição.”
(NR)
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
_______
NOTA:
A Resolução SE nº 82/13 encontra-se à pág. 346 do vol. LXXVI;

RESOLUÇÃO SE Nº 44 DE 13 DE AGOSTO DE 2014
Dispõe sobre a organização e o funcionamento dos Centros de Estudos de
Línguas - CELs, e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, à vista do disposto no Decreto nº 27.270/1987,
alterado pelo Decreto Nº 54.758/2009, e considerando:
- o êxito alcançado pelos Centros de Estudos de Línguas - CELs, como espaço de enriquecimento curricular que visa a assegurar aos alunos da educação básica
oportunidade de desenvolvimento, ampliação e aprimoramento de novas formas de
expressão linguística;
- a iniciativa de se expandir esse espaço de enriquecimento curricular
para acesso de alunos de escolas de outras esferas administrativas, além do âmbito da
Secretaria da Educação,
Resolve:
SEÇÃO I
Caracterização, Destinação, Objetivo e Denominação
Artigo 1º - O Centro de Estudos de Línguas - CEL é uma unidade de ensino vinculada, administrativa e pedagogicamente, a uma escola estadual, e se destina
a atender alunos devidamente matriculados no ensino fundamental ou médio, que se
encontrem com frequência regular na escola vinculadora ou em qualquer outra escola
da rede pública estadual ou das redes municipais, que tenham aderido ao Programa
São Paulo Faz Escola.
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§ 1º - O CEL tem como objetivo proporcionar aos alunos enriquecimento
curricular, mediante estudos opcionais de línguas estrangeiras modernas.
§ 2º - O CEL deverá ter a mesma denominação da escola a que estiver
vinculado, cabendo à direção da escola vinculadora manter, em local visível e de
livre acesso, a identificação do CEL e a relação dos cursos de língua estrangeira
oferecidos.
§ 3º - As matrículas dos alunos do Ensino Médio do Centro Paula Souza
ou das escolas das redes municipais que aderiram ao Programa São Paulo Faz Escola
serão efetuadas em vagas remanescentes ao atendimento à demanda das escolas estaduais desta Secretaria da Educação.
SEÇÃO II
Criação, Instalação, Organização e Funcionamento
Artigo 2º - Para criação e instalação de CEL, poderá ser solicitada autorização da Secretaria da Educação mediante proposta elaborada pelo conjunto das escolas a serem atendidas, com anuência da escola à qual o CEL se vinculará, após análise
e parecer da Diretoria de Ensino da região, da Coordenadoria de Gestão de Recursos
Humanos - CGRH e da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB, devendo a
proposta conter informações que comprovem a existência de:
I - demanda escolar, juntando-se a relação nominal dos alunos da região
interessados nos cursos que se pretende oferecer;
II - condições favoráveis de oferta e de atendimento à demanda escolar
do ensino fundamental e médio, em todos os níveis e modalidades, assim como da
escola indicada como vinculadora do CEL;
III - docentes habilitados ou qualificados para ministrar os cursos;
IV - recursos didático-pedagógicos;
V - espaço físico adequado ao funcionamento do CEL e que garanta a
continuidade dos cursos, tendo localização estratégica, com facilidade de acesso.
Artigo 3º - A organização e o funcionamento do CEL deverão atender, no
que couber, o contido nas normas Regimentais Básicas, estabelecidas para as escolas
estaduais.
Parágrafo único - Os objetivos e a organização do CEL deverão constar da
proposta pedagógica da escola vinculadora e de seu regimento.
Artigo 4º - As aulas das turmas do CEL acompanharão o calendário escolar da unidade vinculadora, respeitado o cumprimento da carga horária prevista para
os cursos, de acordo com o estabelecido nesta resolução.
SEÇÃO III
Cursos, Turmas de Alunos e Materiais Didático-Pedagógicos
Artigo 5º - O CEL deverá oferecer cursos de língua estrangeira moderna,
preferencialmente em todos os turnos de funcionamento da unidade escolar vinculadora, de forma a atender, em sua totalidade, a demanda proveniente dos cursos de
ensino fundamental ou médio da região.
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§ 1º - A organização dos cursos a serem oferecidos pelo CEL deverá
observar a seguinte ordem de prioridade:
1 - curso de língua espanhola;
2 - continuidade dos cursos de línguas estrangeiras modernas em funcionamento, nos termos dos mínimos estabelecidos na presente resolução;
3 - implantação gradativa de cursos de inglês, destinados exclusivamente a alunos do ensino médio;
4 - implantação gradativa de cursos do idioma mandarim, destinados
exclusivamente a alunos do ensino médio.
§ 2º - Os cursos de inglês, de que trata o item 3 do parágrafo 1º deste artigo, destinam-se, precipuamente, ao desenvolvimento da compreensão e da
fluência na conversação oral nesse idioma.
que:

Artigo 6º - Na organização dos cursos do CEL, dever-se-á observar

I - os cursos de que tratam os itens 1, 2 e 4 do parágrafo 1º do artigo
5º desta resolução:
a) terão dois níveis de estudos (Nível I e Nível II), com carga horária
total de 400 (quatrocentas) horas, correspondendo a 480 (quatrocentas e oitenta)
aulas, que deverão garantir, a cada aluno, aprendizagem progressiva no idioma de
sua opção;
b) cada um dos níveis, a que se refere a alínea anterior, será constituído de 240 (duzentas e quarenta) aulas, distribuídas em 3 (três) estágios semestrais
de 80 (oitenta) aulas cada, cujas atividades serão desenvolvidas em 4 (quatro) aulas semanais, com duração de 50 (cinquenta) minutos cada;
II - os cursos de que trata o item 3 do parágrafo 1º do artigo 5º desta
resolução:
a) terão um único nível/estágio de estudos, com carga horária total de
133 (cento e trinta e três) horas, correspondendo a 160 (cento e sessenta) aulas, a
ser desenvolvido, obrigatoriamente, no decorrer de um mesmo ano letivo;
b) no nível/estágio único, de 160 (cento e sessenta) aulas, a que se
refere a alínea anterior, as atividades serão desenvolvidas em 4 (quatro) aulas semanais, com duração de 50 (cinquenta) minutos cada.
§ 1º - O horário das aulas será organizado de forma a compatibilizar
os interesses e necessidades da escola e dos alunos, observando-se, no caso de
oferta de horário com 4 (quatro) aulas sequenciais, um intervalo de até 20 (vinte)
minutos para recreio, entre as 2 (duas) primeiras e as 2 (duas) últimas aulas.
§ 2º - Para atender prioritariamente, ainda que não exclusivamente,
alunos trabalhadores, que cursem o ensino fundamental ou o médio, poderão ser
criadas turmas de alunos aos sábados, com 4 (quatro) aulas sequenciais, na forma
prevista no parágrafo 1º deste artigo.
Artigo 7º - Na constituição das turmas de alunos do CEL, deverão ser
observados os seguintes critérios:
I - no estágio de curso de nível único e no 1º estágio dos demais cursos: turmas de, no mínimo, 25 e, no máximo, 35 alunos;
II - nos demais estágios e níveis: turmas de, no mínimo, 20 alunos.

91

14393 miolo.indd 91

30/06/15 11:24

§ 1º - A Diretoria de Ensino poderá autorizar o funcionamento de turmas com o mínimo de 15(quinze) alunos, somente quando se tratar de estudos do
último estágio do nível II, para fins de conclusão do curso.
§ 2º - Excepcionalmente, a Diretoria de Ensino poderá autorizar a constituição, a partir do segundo estágio do nível I, de turma com número reduzido de
alunos, de diferentes estágios, desde que os estudos não sejam iniciais ou únicos e se
destinem a garantir a continuidade e/ou a conclusão do curso.
Artigo 8º - O CEL poderá, semestralmente, abrir período de inscrições
para formação de novas turmas de alunos, em cursos que tenham apresentado índices
mínimos de evasão ou de cancelamento de matrícula, não superiores a 10% da quantidade inicial de alunos, no ano corrente, observadas as normas e diretrizes gerais da
demanda escolar.
§ 1º - A Diretoria de Ensino poderá autorizar, em caráter excepcional, a
abertura de inscrições e formação de novas turmas para cursos que tenham apresentado índices de evasão ou de cancelamento de matrícula superiores ao estabelecido no
caput deste artigo, mas sem ultrapassar o limite de 20% da quantidade inicial, desde
que a autorização seja solicitada pelo Diretor de Escola da unidade vinculadora, com
justificativa e com proposta de trabalho que vise à melhoria dos resultados obtidos.
§ 2º - A possibilidade excepcional prevista no parágrafo 1º deste artigo
não se aplica aos cursos de Inglês oferecidos pelos CELs.
SEÇÃO IV
Matrícula e Frequência
Artigo 9º - Terá direito à matrícula inicial e à continuidade de estudos no
CEL o aluno que comprove estar matriculado e frequentando regularmente um dos
seguintes cursos:
I - de Ensino Fundamental, a partir do 7º ano, ou de Ensino Médio, na
rede pública estadual;
II - da Educação de Jovens e Adultos - EJA, nos anos finais do Ensino Fundamental ou no Ensino Médio, na rede pública estadual;
III - de Ensino Fundamental, a partir do 7º ano, em escola de prefeitura
participante do Programa São Paulo Faz Escola; ou
IV - de Ensino Médio, no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula
Souza.
§ 1º - A inscrição e a matrícula do aluno serão efetuadas pelo seu responsável ou por ele próprio, quando maior de dezoito anos, mediante requerimento
dirigido ao Diretor de Escola da unidade vinculadora.
§ 2º - No ato de inscrição, o aluno poderá optar, na ordem de sua preferência, por até dois cursos de idiomas, dentre os oferecidos pelo CEL, a fim de ampliar
suas possibilidades de conseguir matrícula, de acordo com a quantidade de vagas de
cada curso.
§ 3º - A matrícula de alunos dos cursos relacionados nos incisos III e IV
deste artigo estará condicionada à existência de vagas remanescentes, após atendimento a alunos dos cursos relacionados nos incisos I e II, referentes a escolas estaduais
da rede pública desta Pasta.
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§4º - Será permitida ao aluno do CEL matrícula concomitante em mais
de uma língua estrangeira, desde que, quando constituída uma turma de determinado
idioma, existam vagas remanescentes, inclusive com relação a cursos oferecidos, na
modalidade a distância, pela Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de
São Paulo - EVESP.
§ 5º - A desistência do aluno ou o número de suas ausências injustificadas, superior a 20% do total de aulas dadas, na escola estadual ou municipal em que
esteja matriculado, implicará o imediato cancelamento de sua matrícula no CEL.
§ 6º - O aluno que atingir índice de ausências injustificadas igual ou superior a 25% do total de aulas dadas, em qualquer dos estágios de qualquer curso do CEL,
perderá o direito à renovação de sua matrícula no curso.
§ 7º - O Diretor de Escola da unidade vinculadora poderá, em caráter
excepcional, mediante comprovada justificativa, deferir pedido de renovação de matrícula do aluno a que se refere o disposto no parágrafo 6º deste artigo.
§ 8º - Ficará assegurada a continuidade de estudos ao aluno de escola
estadual que vier a ser municipalizada, nos termos do convênio da Parceria Estado-Município, desde que este aluno já tenha concluído satisfatoriamente, pelo menos, 1
(um) estágio de estudos no CEL.
Artigo 10 - no atendimento à demanda, as vagas do CEL serão distribuídas, com observância ao disposto no parágrafo 3º do artigo 9º desta resolução, aos
alunos da escola vinculadora e àqueles das outras escolas estaduais e municipais da
região, reservando-se, no mínimo, 40% do total de vagas, para jovens matriculados no
Ensino Médio.
Parágrafo único - Havendo demanda superior à oferta de vagas do curso de
Inglês, terão preferência os alunos do Ensino Médio que comprovem possuir desempenho
escolar satisfatório e maior percentual de frequência às aulas nas respectivas escolas.
Artigo 11 - Será permitida, ao aluno concluinte da 3ª série do Ensino Médio, a continuidade de estudos no CEL, para possibilitar a conclusão de seu curso de língua estrangeira, independentemente da série do Ensino Médio em que se encontrava
no momento de sua matrícula no CEL.
SEÇÃO V
Avaliação e Classificação do Aluno e Escrituração Escolar
Artigo 12 - A avaliação de aprendizagem do aluno, de responsabilidade
do professor da respectiva turma, será realizada de forma contínua e sistemática.
Parágrafo único - O CEL deverá manter modelo próprio de ficha individual de aluno, contendo:
1 - informações que permitam acompanhar o progresso do ensino e da
aprendizagem continuada, bem como das habilidades adquiridas em determinado estágio do curso, com vistas à classificação do aluno em estágio adequado ao nível de
desenvolvimento atingido;
2 - síntese dos conhecimentos e das habilidades a serem adquiridos em
cada estágio e os resultados obtidos nas avaliações propostas nos planos de ensino de
cada idioma.
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Artigo 13 - A classificação do aluno far-se-á sempre em estágio posterior
ao já cursado, devendo haver planejamento e desenvolvimento das aulas a partir do
nível de aprendizagem alcançado pela turma no estágio precedente.
Parágrafo único - na classificação de alunos do nível I para o nível II,
bem como ao término do 3º estágio do nível II, o Conselho Consultivo, de que trata o artigo 24 desta resolução, poderá, considerando os resultados alcançados pelo
aluno, decidir pelo cumprimento de mais um semestre de estudos, para reforço da
aprendizagem.
Artigo 14 - A escrituração escolar dos alunos matriculados no CEL observará os mesmos procedimentos adotados nos cursos regulares, devendo o registro dos
resultados, nas sínteses bimestrais e finais de avaliação do aproveitamento do aluno,
ser efetuado em escala numérica de notas, com números inteiros, variáveis de 0 (zero)
a 10 (dez).
§ 1º - O aluno que concluir o curso com rendimento satisfatório terá direito à expedição de certificado de conclusão.
§ 2º - Ao aluno que, antes da conclusão do curso, obtiver, ao término de
qualquer estágio, rendimento satisfatório, poderá ser expedida, pela escola vinculadora, declaração comprobatória da realização dos estudos.
§3º - Ao término de cada estágio do curso, a escola vinculadora deverá
fornecer à escola em que o aluno esteja regularmente matriculado, informações sobre
o seu desempenho escolar no CEL, a carga horária cumprida, bem como o estágio realizado e/ou o nível concluído pelo aluno.
§4º - As informações referidas no parágrafo 3º deste artigo deverão
constar, obrigatoriamente, do histórico escolar do aluno, a título de enriquecimento
curricular.
§5º - Os registros de resultados bimestrais e semestrais, bem como o
aproveitamento final, deverão obrigatoriamente ser digitados no Sistema Corporativo
da Secretaria da Educação.
§6º - Os registros, a que se refere o parágrafo anterior, serão expressos
em escala numérica de notas, em números inteiros de 0 (zero) a 10 (dez), sendo que,
quando se obtiver resultado em número fracionado, o arredondamento dar-se-á para
o número inteiro imediatamente superior.
§7º - Aplicar-se-á como parâmetro, para avaliação do desempenho escolar do aluno, a nota 5 (cinco), sendo considerado satisfatório o desempenho a que se
tenha aferido nota igual ou superior a 5 (cinco).
SEÇÃO VI
Atribuição de Aulas, Credenciamento e Avaliação de Docentes
Artigo 15 - As aulas do CEL, respeitadas, no que couber, as normas referentes ao processo anual de atribuição de classes e aulas, deverão ser atribuídas a
docentes inscritos, credenciados e selecionados em processo realizado conjuntamente
pela Diretoria de Ensino e pela direção da escola vinculadora, observada a seguinte
ordem de prioridade:
I - portadores de diploma de licenciatura plena em Letras, com habilitação na língua estrangeira objeto da docência;

94

14393 miolo.indd 94

30/06/15 11:24

II - portadores de diploma de licenciatura plena em qualquer componente curricular ou, nesta ordem sequencial, de diploma de curso de nível superior, do
qual constem 160 (cento e sessenta) horas de estudos de uma das disciplinas da base
nacional comum, com certificado de conclusão de curso específico de, no mínimo, 360
(trezentas e sessenta) horas no idioma pretendido, comprovando as competências e as
habilidades básicas de leitura, escrita, conversação, fluência e entendimento, exigidas
para a docência desse idioma;
III - aluno de curso de licenciatura plena em Letras, preferencialmente de
último ano, com habilitação na língua estrangeira objeto da docência.
Parágrafo único - Poderão, em caráter de absoluta excepcionalidade, ser
atribuídas aulas do CEL a profissional graduado em curso de nível superior que seja
portador de exame de proficiência linguística no idioma objeto da docência, quando
comprovada a inexistência dos profissionais a que se referem os incisos deste artigo.
Artigo 16 - O docente que, por qualquer motivo, desistir das aulas que
lhe forem atribuídas no CEL não poderá ter nova atribuição de aulas no mesmo ano da
desistência.
Artigo 17 - nos procedimentos de credenciamento e no processo de avaliação de desempenho dos docentes ao final de cada estágio do curso, deverão ser
considerados os seguintes critérios:
I - a participação em cursos de capacitação e/ou de orientação técnica
específicos da língua estrangeira objeto da docência;
II - a assiduidade do docente e a qualidade do seu trabalho relativamente
ao desempenho escolar de seus alunos, em termos de aproveitamento e permanência,
no caso de possuir experiência anterior;
III - a realização de exame de proficiência, comprovada por instituição de
renomada competência.
Artigo 18 - Os candidatos inscritos e credenciados serão classificados,
de acordo com a habilitação ou qualificação que apresentem, observada a ordem de
prioridade estabelecida no artigo 15 desta resolução e com as pontuações obtidas na
seguinte conformidade:
I - quanto ao tempo de serviço a) 0,005 (cinco milésimos) por dia de
efetivo exercício em CEL;
b) 0,001 (um milésimo) por dia de efetivo exercício no magistério público
do Estado de São Paulo, no campo de atuação referente a aulas do ensino fundamental
e/ou médio;
c) 0,001 (um milésimo) por dia de efetivo exercício no magistério do ensino fundamental e/ou médio de qualquer esfera pública;
d) 0,002 (dois milésimos) por dia de efetivo exercício no ensino da língua estrangeira objeto da inscrição, em instituição privada, desde que de renomada competência;
II - quanto aos títulos específicos para o idioma pretendido:
a) 3,0 (três) pontos para certificado de exame de proficiência, último
nível ou grau;
b) 1,0 (um) ponto por curso de língua estrangeira e/ou de extensão cultural, com carga horária mínima de 30 (trinta) horas, comprovadamente realizado nos
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últimos quatro anos, no Brasil ou no exterior, por instituição de reconhecida competência: até o máximo de 3,0 (três) pontos;
c) 1,0 (um) ponto por participação em orientação técnica promovida pela
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB, nos últimos quatro anos, em parceria com instituições de renomada competência, até o máximo de 5,0 pontos;
d) 5,0 (cinco) pontos, por diploma de Mestrado, na língua estrangeira
objeto da inscrição;
e) 10,0 (dez) pontos, por diploma de Doutorado, na língua estrangeira
objeto da inscrição.
§ 1º - Poderão ser reconduzidos, em continuidade, para o exercício do
ano letivo subsequente, os docentes afastados junto aos CELs, inclusive titulares de
cargo de outras Diretorias de Ensino, desde que:
1 - o desempenho profissional e pessoal do docente tenha sido avaliado
como eficiente e satisfatório, observadas as demais disposições previstas na legislação
pertinente;
2 - o total de aulas, objeto da docência, disponíveis no CEL, não seja inferior ao total de aulas da jornada em que o titular de cargo esteja incluído.
§ 2º - Em caso de docente que venha a ministrar aulas de determinado
idioma em mais de um CEL, o atendimento ao total de aulas disponíveis, de que trata
o item 2 do parágrafo anterior, poderá resultar da soma das aulas existentes nos CELs.
SEÇÃO VII
Professor Coordenador
Artigo 19 - Poderá contar com posto de trabalho de Professor Coordenador o CEL que apresente o total de, no mínimo, 240 (duzentos e quarenta) alunos por
semestre.
Parágrafo único - não haverá substituição para o Professor Coordenador
do CEL, devendo ocorrer designação de outro docente quando o referido professor
tiver a designação cessada a seu pedido, mediante solicitação por escrito, ou a critério
da Administração.
Artigo 20 - A indicação de docente para ocupar posto de trabalho de
Professor Coordenador do CEL, mediante designação, deverá recair em candidato que
demonstre possuir:
I - liderança e competência profissional;
II - capacidade para assessorar a direção da escola vinculadora na gestão
das ações e atividades do CEL;
III - criatividade, iniciativa e senso de organização para coordenar e articular os trabalhos desenvolvidos no CEL, de forma integrada aos da unidade vinculadora;
IV - receptividade a mudanças e inovações pedagógicas;
V - afinidade com a realização de trabalho cooperativo e em equipe.
Artigo 21 - São requisitos para candidatar-se ao posto de trabalho de
Professor Coordenador do CEL:
I - ser docente integrante do Quadro do Magistério da Secretaria da
Educação;
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II - ter, no mínimo, cinco anos de experiência como docente de Língua
Estrangeira Moderna e/ou de Língua Portuguesa;
III - ser portador de diploma de licenciatura plena em Letras, preferencialmente com habilitação em uma língua estrangeira moderna;
IV - apresentar proposta de trabalho escrita, para ser avaliada pelo
Conselho Consultivo do CEL, de que trata o artigo 24 desta resolução.
Parágrafo único - A indicação para Professor Coordenador do CEL
poderá recair em docente readaptado, desde que apresente prévia manifestação
favorável da Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde - CAAS, da Secretaria
de Gestão Pública, e que atenda os requisitos constantes dos incisos deste artigo,
bem como demonstre possuir perfil profissional, na conformidade do que dispõe o
artigo 20 desta resolução.
Artigo 22 - Ao docente designado para o exercício das atribuições de
Professor Coordenador do CEL caberá:
I - responsabilizar-se pelo cumprimento da proposta pedagógica e
normas de funcionamento e organização do CEL;
II - assessorar o Diretor de Escola da unidade vinculadora quanto às
decisões referentes ao CEL, tais como as que tratarem de matrículas, agrupamentos de alunos, organização curricular, utilização de recursos didáticos, horário de
aulas e calendário escolar;
III - assessorar a direção da unidade vinculadora na coordenação das
atividades de planejamento e avaliação dos cursos de língua estrangeira, assim
como na elaboração dos respectivos planos de curso, zelando pelo seu cumprimento;
IV - desenvolver atividades, em conjunto com o professor coordenador da escola vinculadora, que favoreçam a melhoria do processo de ensino e
aprendizagem de língua estrangeira;
V - garantir a orientação pedagógica nas diversas etapas do curso,
coordenando as atividades de aperfeiçoamento e atualização dos professores;
VI - estabelecer, em conjunto com os professores, os procedimentos
de controle e avaliação do processo de ensino e aprendizagem continuada;
VII - buscar a colaboração e parcerias com órgãos governamentais e
não governamentais para o enriquecimento, tanto da capacitação de professores,
quanto da aprendizagem dos alunos;
VIII - informar e orientar a comunidade escolar e local acerca do funcionamento do CEL, de modo que haja maior colaboração e participação de todos
no processo educativo;
IX - elaborar relatório semestral das atividades do CEL;
X - realizar reuniões com professores, pais e alunos.
Artigo 23 - O docente designado Professor Coordenador do CEL
cumprirá carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, distribuídas proporcionalmente pelos dias e turnos de funcionamento do centro, fazendo
jus ao pagamento da Gratificação de Função instituída pela Lei Complementar Nº
1.018/2007.
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§ 1º - O Professor Coordenador do CEL usufruirá férias de acordo com
o calendário escolar, juntamente com seus pares docentes.
§ 2º - A designação do Professor Coordenador será cessada quando,
em decorrência da redução da demanda por vagas, o CEL deixar de apresentar
o número mínimo de alunos estabelecido no caput do artigo 19 desta resolução ou,
mediante deliberação fundamentada do Conselho Consultivo, de que trata o artigo 24
desta resolução, quando se constatar, com relação ao Professor Coordenador, o descumprimento de suas atribuições, impeditivo à continuidade dos trabalhos e/ou à sua
recondução para o ano subsequente.
SEÇÃO VIII
Conselho Consultivo do CEL
Artigo 24 - O CEL contará com um Conselho Consultivo, assim constituído:
I - Diretor de Escola da unidade escolar vinculadora, que assumirá a presidência do Conselho;
II - Professor Coordenador do CEL, quando o centro comportar este posto de trabalho;
III - Professor Coordenador da unidade vinculadora;
IV - dois professores representantes do CEL;
V - um representante dos docentes de Língua Estrangeira Moderna da
escola vinculadora;
VI - alunos representantes de cursos do CEL, preferencialmente os que
estejam cursando o Nível II, até o máximo de 4 (quatro) alunos.
Parágrafo único - O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente,
antecedendo o início e o término de cada estágio dos cursos, e extraordinariamente,
quando necessário, por convocação do Diretor de Escola da unidade vinculadora.
Artigo 25 - O Conselho Consultivo do CEL, cujas atribuições deverão estar
definidas no regimento da escola vinculadora, responsabilizar-se-á por:
I - desenvolver atividades que possibilitem orientar os alunos da região
sobre os cursos oferecidos pelo CEL, de forma a evitar escolhas inadequadas e consequentes evasões;
II - decidir sobre a realização de avaliação de competência de alunos,
com vistas a garantir sua inserção em turmas e estágios mais adequados ao conhecimento comprovadamente adquirido;
III - realizar o processo de seleção e classificação dos candidatos ao posto
de trabalho de Professor Coordenador, avaliar as propostas de trabalho apresentadas,
decidindo sobre a pontuação, de zero a dez pontos, a que cada candidato faça jus e que
irá integrar a respectiva classificação no processo de seleção;
IV - analisar o relatório semestral de atividades do CEL, elaborado pelo
Professor Coordenador, contemplando o desempenho dos alunos, e decidir sobre a
manutenção de atividades, a supressão de cursos com pouca demanda ou grande
evasão, a correção de possíveis desvios e/ou a adoção de medidas necessárias à otimização de resultados;
V - avaliar, ao final de cada estágio dos cursos, o desempenho do Professor Coordenador e dos docentes em exercício no CEL.
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SEÇÃO IX
Deveres e Responsabilidades
Artigo 26 - O Diretor de Escola da unidade escolar vinculadora, responsável pela gestão do CEL, no âmbito de suas atribuições, deverá:
I - coordenar, avaliar, integrar e articular todas as atividades de planejamento, organização e funcionamento do CEL;
II - organizar o atendimento à demanda do CEL, conjuntamente com a
direção das demais escolas da região;
III - efetuar o controle da matrícula, assegurando registros específicos
para os alunos matriculados no CEL;
IV - acompanhar, rotineiramente, no Sistema de Cadastro de Alunos e
no Sistema Corporativo da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação
Educacional - CIMA, os registros de matrícula dos alunos do CEL nas respectivas escolas
de origem;
V - expedir documentos escolares, tais como: atestados e certificados de
conclusão referentes ao curso do CEL realizado pelo aluno;
VI - promover e conduzir processo de seleção, classificação e indicação
de docente para o posto de trabalho de Professor Coordenador do CEL, adotando os
seguintes procedimentos:
a) divulgar, por publicação no Diário Oficial e por edital, na escola vinculadora e na Diretoria de Ensino, durante um período mínimo de dez dias corridos, a
partir do início do ano letivo, os critérios e requisitos do processo seletivo, bem como
o prazo para inscrição dos interessados;
b) após o processo de seleção e classificação realizado pelo Conselho
Consultivo do CEL, entrevistar os candidatos classificados, juntamente com o supervisor de ensino da unidade, para avaliar e indicar o Professor Coordenador do CEL a ser
designado pelo Dirigente Regional de Ensino.
Artigo 27 - A Diretoria de Ensino responsabilizar-se-á por:
I - coordenar e acompanhar o processo de seleção, classificação e indicação de docente para o posto de trabalho de Professor Coordenador do CEL, a ser
realizado pelo Conselho Consultivo do CEL;
II - homologar o processo de seleção e classificação realizado pelo Conselho Consultivo e designar o Professor Coordenador do CEL, indicado pelo Diretor de
Escola da unidade vinculadora;
III - acompanhar, avaliar e orientar a organização e o funcionamento do CEL.
SEÇÃO X
Disposições Finais
Artigo 28 - Para fins de definição do módulo de pessoal da unidade
vinculadora, bem como de cálculo para repasse de recursos financeiros, as turmas
de alunos do CEL integrarão o total de classes em funcionamento na unidade vinculadora, na proporção de cada grupo de 2 (duas) turmas do CEL ser considerado como
1 (uma) classe.
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§ 1º - A direção da unidade vinculadora deverá, com a indicação de, pelo
menos, um de seus servidores, assegurar a implementação dos trabalhos relativos à
escrituração de documentos escolares dos alunos do CEL.
§ 2º - O CEL que mantenha funcionamento aos sábados contará, nesses
dias, com a atuação de:
1 - um Agente de Organização Escolar, para atender e acompanhar as
atividades dos alunos do CEL, em termos de movimentação, intervalos de aulas/recreio
e infraestrutura de forma geral; e
2 - um Professor Coordenador ou Vice-Diretor de Escola da unidade vinculadora, que se responsabilizará pela organização e coordenação dos trabalhos no
CEL, em termos de utilização do espaço físico na escola, disponibilização de materiais,
acompanhamento das atividades desenvolvidas e bom andamento das aulas.
Artigo 29 - As Coordenadorias de Gestão da Educação Básica - CGEB e de
Gestão de Recursos Humanos - CGRH, nas respectivas áreas de competência, gerenciarão a aplicação do disposto nesta resolução, expedindo, se necessário, orientações
complementares.
Artigo 30 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, sendo que as disposições do artigo 6º, do § 3º do artigo 9º, do § 5º do artigo 14 e do caput
do artigo 19 somente surtirão efeito a partir de 01-01-2015, ficando revogadas as disposições em contrário e, em especial, as Resoluções SE Nº 81/2009, e 67/2012.
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei Complementar nº 1.018/07 à pág. 37 do vol. LXIV;
Decreto nº 27.270/87 à pág. 119 do vol. XXIV;
Decreto nº 54.758/09 à pág. 93 do vol. LXVIII;
Resolução SE nº 81/09 à pág. 216 do vol. LXVIII;
Resolução SE nº 67/12 à pág. 226 do vol. LXXIII.

RESOLUÇÃO SE Nº 45,DE 18 DO AGOSTO DE 2014
Dispõe sobre o tratamento nominal de discentes transexuais e travestis,
no âmbito da Secretaria da Educação
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB, e considerando:
os princípios constitucionais que informam os direitos fundamentais dos
cidadãos;
a necessidade de se implementarem ações de prevenção contra quaisquer atos atentatórios e discriminatórios dos direitos individuais e coletivos de pessoas
homossexuais, bissexuais, travestis ou transexuais, no âmbito das escolas da rede estadual de ensino;
os termos da Lei 10.948, de 5 de novembro de 2001, que dispõe sobre as
penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão de orientação sexual;
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o Decreto 55.839, de 18-05-2010, que institui o Plano Estadual de Enfrentamento à Homofobia e Promoção da Cidadania - LGBT, e o Decreto 55.588, de 1703-2010, que dispõe sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis,
nos órgãos públicos do Estado de São Paulo;
a Deliberação CEE/SP 125/2014, homologada pela Resolução SE de
13.5.2014,
Resolve:
Artigo 1º - As escolas públicas da rede estadual de ensino devem assegurar
o respeito aos direitos individuais e coletivos dos alunos, impedindo quaisquer atos atentatórios ou discriminatórios contra transexuais ou travestis, no âmbito de sua atuação.
Artigo 2º - O direito assegurado aos transexuais e travestis à escolha de
nome social, nos atos e procedimentos realizados no âmbito das escolas, que deverá
ser usual na forma de tratamento e respeitado por toda a comunidade escolar em conformidade com a legislação pertinente e o disposto nesta resolução.
§ 1º O nome social corresponde àquele adotado pela pessoa e conhecido
e identificado na comunidade.
§ 2º - Nos documentos discentes, de circulação interna da escola, será
incluído o nome social acompanhado do nome civil.
§ 3º - A pessoa interessada, quando maior de 18 (dezoito) anos, ou o
responsável, se menor, poderá solicitar, a qualquer tempo, a utilização do nome social,
nos termos da presente resolução, mediante o preenchimento e assinatura de requerimento próprio encaminhado ao Diretor de Escola.
§ 4º - Por ocasião de requerimento de uso do nome social, a inserção
deverá ser realizada no Sistema de Cadastros de Alunos e demais sistemas corporativos
de registro de dados de alunos e constar nos documentos de circulação internos da
escola, no prazo máximo de 7 (sete) dias.
§ 5º - O Diretor de Escola, ou servidor por ele indicado, deverá orientar
os docentes e demais servidores em exercício na unidade escolar para a observância
do tratamento de discentes travestis e transexuais, exclusivamente pelo nome social,
dentro do prazo estabelecido no parágrafo 4º.
§ 6º - nas declarações, no histórico escolar, no certificado de conclusão e
no diploma constará somente o nome civil.
Artigo 3º - A escola deverá promover, entre os alunos, responsáveis e
funcionários, a divulgação das normas constitucionais e legais que asseguram os direitos da pessoa à inserção e à convivência pacíficas no ambiente escolar, sem constrangimento de qualquer espécie e sem discriminação, respeitada sua identidade de gênero
e orientação sexual.
Parágrafo único - Deverão ser promovidas, ainda, ações pedagógicas que
visem a desconstruir e a superar preconceitos e a prevenir ações discriminatórias relacionadas às diferenças de gênero.
Artigo 4º - A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB e a Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional - CIMA expedirão
as instruções que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta resolução.
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Artigo 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Lei nº 10.948/01 à pág. 74 do vol. LII;
Decreto nº 55.588/10 à pág. 69 do vol. LXIX;
Decreto nº 55.839/10 à pág. 91 do vol. LXIX;
Deliberação CEE nº 125/14 à pág.
do vol. LXXVII.

RESOLUÇÃO SE Nº 46, DE 1º DE SETEMBRO DE 2014
Dispõe sobre a oferta de cursos de ensino médio integrado ao ensino técnico, de que
trata a Resolução SE 78, de 30-7-2012
O Secretário da Educação, à vista do disposto no Decreto 57.121, de 11
de julho de 2011, alterado pelo Decreto 58.185, de 29 de junho de 2012, e na Resolução SE 78, de 30 de julho de 2012, Resolve:
Artigo 1º - As escolas estaduais, a seguir relacionadas, passarão a oferecer cursos de ensino médio integrado ao ensino técnico, observadas as correspondentes matrizes curriculares, constantes do Anexo que integra a presente resolução, bem
como as matrizes anteriormente publicadas:
I – em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de São Paulo – IFTSP: E.E. Fábio Junqueira Franco – curso técnico de Alimentos;
II – em parceria com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula
Souza – CEETEPS:
a) E.E. Emiliano Augusto Cavalcante Albuquerque e Melo – curso técnico
de Serviços Jurídicos, em parceria com ETEC Albert Einstein;
b) E.E. Bento de Abreu – curso técnico de Administração e curso técnico
de Informática, em parceria com ETEC Profª Anna de Oliveira Ferraz;
c) E.E. João Batista Leme – curso técnico de Administração, em parceria
com ETEC Armando Bayeux da Silva;
d) E.E. Dom Artur Horsthuis – curso técnico de Informática, em parceria
com ETEC Doutor José Luiz Viana Coutinho;
e) E.E. Prof. Joaquim Izidoro Marins – curso técnico de Administração, em
parceria com ETEC Fernando Prestes;
f) E.E. Winston Churchill – curso técnico de Administração, em parceria
com ETEC José Martimiano da Silva;
g) E.E. Regente Feijó – curso técnico de Secretariado, em parceria com
ETEC Martinho Di Ciero;
h) E.E. Doutor Oscar Rodrigues Alves – curso técnico de Administração,
em parceria com ETEC Pedro Ferreira Alves;
i) E.E. Ernesto Monte – curso técnico de Informática para Internet, em
parceria com ETEC Rodrigues de Abreu;
j) E.E. Dona noemia Dias Perott – curso técnico de Informática, em parceria com ETEC Sebastiana Augusta de Moraes.
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Artigo 2º - Em 2014, nas escolas estaduais abaixo relacionadas, relativamente aos respectivos cursos de ensino médio integrado ao ensino técnico, serão
ministrados os componentes curriculares indicados, na seguinte conformidade:
I – com 4 (quatro) aulas semanais em cada uma das seguintes disciplinas:
a) Língua Portuguesa e Redação, no curso técnico de Eletromecânica, na
E.E. Modesto Tavares de Lima;
b) Projeto Integrador e Espanhol, nos cursos técnicos de Eletroeletrônica, de Automação Industrial e de Administração, na E.E. Prof. Geraldo Justiniano de
Resende Silva;
c) Projeto Integrador, nos cursos técnicos de Mecânica e de Automação
Industrial, na E.E. Prof. Antonio de Mello Cotrim;
II – com 2 (duas) aulas semanais na disciplina Espanhol:
a) no curso técnico de Informática para Internet, na E.E. Regente Feijó;
b) no curso técnico de Logística, na E.E. Francisco nardy Filho;
c) no curso técnico de Informática, na E.E. Otávio Ferrari.
Artigo 3º - A habilitação em Secretariado, do curso de ensino médio integrado ao ensino técnico, oferecida mediante parceria com o CEETEPS, deverá ser
ministrada conforme a corjunto respondente matriz curricular, constante do Anexo que
integra a presente resolução.
Artigo 4º - A habilitação em Administração, do curso de ensino médio
integrado ao ensino técnico, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA,
oferecida pela E.E. Dr. Raul Venturelli e pela E.E. Pio Telles Peixoto, mediante parceria
com o CEETEPS, deverá ser ministrada conforme a correspondente matriz curricular,
constante do Anexo que integra a presente resolução.
Artigo 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao início do ano letivo de 2014, ficando revogadas as disposições
em contrário, em especial a Resolução SE 1, de 13-1-2014.
MATRIZ CURRICULAR – 2014
Unidade Escolar
Eixo Tecnológico

Código
GESTÃO E
NEGÓCIOS

CURSO

Município

Habilitação Profissional Técnica de nível Médio de TÉCnICO
EM SECRETARIADO InTEGRADO AO EnSInO MÉDIO (PERÍODO DIURnO)

Esta matriz curricular é exclusiva para aplicação no programa VENCE
Resolução SE n.º 78, de 7-11-2008, Lei Federal n.º 9394/96, Decreto Federal n.º 5154/2004, Parecer CNE/CEB n.º 39/2004, Lei Federal n.º
11741/2008, Resolução CNE/CEB n.º 6, de 20-9-2012, Resolução CNE/CEB n.º 2, de 30-1-2012, Resolução CNE/CEB n.º 4, de 13-7-2010,
Parecer CNE/CEB n.º 5, de 4-5-2011, Parecer CNE/CEB n.º 11, de 12-6-2008, Resolução CNE/CEB n.º 3, de 9-7-2008, alterada pela Resolução CNE/CEB n.º 4, de 6-6-2012, Deliberação CEE n.º 105/2011, das Indicações CEE n.º 8/2000 e n.º 108/2011.
Plano de Curso aprovado pela Portaria Cetec – 134, de 4-10-2012, publicada no Diário Oficial de 5-10-2012 – Poder Executivo – Seção
I – página 38.
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_______
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 11.741/08 à pág. 36 do vol. 35;
Decreto nº 5.154/04 à pág. 113 do vol. 31;
Resolução CnE/CEB nº 3/08 á pág. 186 do vol. 35;
Resolução CnE/CEB nº 3/10 à pág. 128 do vol. 37;
Resolução CnE/CEB nº 4/10 à pág. 132 do vol. 37;
Resolução CnE/CEB nº 2/12 á pág. 155 do vol. 39;
Resolução CnE/CEB nº 4/12 á pág. 177 do vol. 39;
Resolução CnE/CEB nº 6/12 à pág. 194 do vol. 39;
Parecer CnE/CEB nº 39/04 à pág. 348 do vol. 31;
Parecer CnE/CEB nº 5/11 à pág. 143 do vol. 38;
Parecer CNE/CEB nº 11/08 à pág. 265 do vol.35.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 57.121/11 à pág. 113 do vol. LXXII;
Decreto nº 58.185/12 à pág. 143 do vol. LXXIII;
Indicação CEE nº 8/00 à pág. 271 do vol. L;
Indicação CEE nº 108/11 à pág. 142 do vol. LXXI;
Deliberação CEE nº 105/11 à pág. 141 do vol. LXXI.
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RESOLUÇÃO SE 47, DE 4 DE SETEMBRO DE 2014
Dispõe sobre autorização, instalação e funcionamento
de Centro de Estudos de Línguas – CEL, e dá
providências correlatas
O Secretário da Educação, com fundamento no Decreto 27.270, de 108-1987, alterado pelo Decreto 54.758, de 10-9-20 09, e no Decreto 44.449, de 24-111999, e à vista do disposto na Resolução SE 44, de 13-8-2014, e da manifestação da
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB,
Resolve:
Artigo 1º - Autorizam-se a instalação e o funcionamento de Centro de
Estudos de Línguas - CEL, para ministrar aulas de língua estrangeira moderna, na Escola
Estadual Zulmira Campos, no município de Santos, Diretoria de Ensino - Região Santos.
Artigo 2º - À Diretoria de Ensino caberá, nos termos do disposto na Resolução SE 44/2014, acompanhar, orientar e avaliar a organização e o funcionamento
didático e técnico pedagógico do CEL.
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Decreto nº 27.270/87 do vol. 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 44/14 à pág. deste volume.

RESOLUÇÃO SE Nº 51, DE 30 DE SETEMBRO DE 2014
Institui instância especial para elaboração e implementação do
Plano Estadual de Educação
O Secretário da Educação, com fundamento no disposto na alínea “h” do
inciso II do artigo 80, do Decreto 57.141, de 18-7- 2011, que reorganiza a Secretaria da
Educação, e considerando:
- as metas e estratégias estabelecidas no Plano Nacional de Educação,
aprovado pela Lei Federal 13.005, de 25-6-2014;
- a importância da participação da sociedade civil, por intermédio do Fórum Estadual de Educação - FEESP, na elaboração e implementação do Plano Estadual
de Educação;
- as políticas públicas educacionais estabelecidas para a educação paulista, visando à valorização dos profissionais de educação e à melhoria da qualidade do
ensino,
Resolve:
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Artigo 1º - Fica instituída, junto ao gabinete do Secretário da Educação,
instância especial com a finalidade de responder pela elaboração do Plano Estadual de Educação de São Paulo, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias
estabelecidas no Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei Federal 13.005, de
25-6-2014. Parágrafo único - A instância especial a que se refere o caput desde artigo responsabilizar-se-á pela implementação, monitoramento e avaliação das metas
propostas, bem como das estratégias previstas para execução do plano, e será constituída por representantes da comunidade educacional e da sociedade civil, na seguinte
conformidade:
1. Secretário da Educação, a quem caberá a coordenação geral das ações
previstas;
2. Sub-Secretário da Subsecretaria de Articulação Regional – SAREG;
3. Coordenador do Fórum Estadual de Educação - FEESP;
4. Presidente do Conselho Estadual de Educação - CEE;
5. Presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação –
UNDIME.
Artigo 2º - Caberá a cada um dos integrantes da instância especial a organização, em suas respectivas esferas de atuação, de amplo trabalho de divulgação,
debate e consultas para alinhamento de metas e estratégias e para o recebimento de
contribuições e propostas, visando à construção do Plano Estadual de Educação, nos
termos da legislação pertinente.
§ 1º - Os representantes da Secretaria da Educação definirão, em comum
acordo com os demais integrantes da instância especial, um plano de trabalho, contemplando justificativa, objetivos, fases, etapas, cronograma de execução físico-financeira e avaliação, dentre outros, para cumprimento das ações previstas e elaboração de
documentos que comporão o Plano Estadual de Educação.
§ 2º - Caberá à Assessoria Técnica e de Planejamento – ASTEP, a validação
dos documentos, por intermédio de um grupo de apoio, a ser criado, para consolidação
das propostas documentadas e redação final do Plano Estadual de Educação.
Artigo 3º - A redação final do Plano Estadual de Educação deverá ser
apresentada ao Secretário da Educação no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data
de publicação desta resolução, para posteriores trâmites legais.
Parágrafo único – Caberá à instância especial, uma vez aprovado o plano
de que trata esta resolução, planejar e executar ações de implementação, monitoramento e avaliação permanente das ações planejadas.
Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
_________
NOTAS:
A Lei nº 13.005/14 encontra-se à pág. do vol. da Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental
e Médio – CENP/SE.
O Decreto nº 57.141/11 encontra-se à pág. 116 do vol. LXXII da Col. de Leg. Est. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.
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(*)

RESOLUÇÃO SE Nº 52, DE 2 DE OUTUBRO DE 2014

Dispõe sobre a organização e o funcionamento das escolas estaduais do PROGRAMA
ENSINO INTEGRAL, de que trata a Lei Complementar nº 1.164, de 4 de janeiro de
2012, e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, à vista do que dispõe a 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 o Decreto nº 59.354, de 15 de julho de 2013, e considerando:
- a necessidade de se ampliarem as oportunidades de acesso a uma educação de qualidade, a crianças e jovens paulistas, em escolas estaduais do Programa
Ensino Integral, cuja organização e funcionamento peculiares têm registrado relevante
sucesso, atingindo metas e superando expectativas;
- a importância da expansão do Programa Ensino Integral que, iniciado
no ensino médio, estendeu-se também ao ensino fundamental – anos iniciais e anos
finais, com implantação gradativa nas escolas da rede estadual,
Resolve:
Artigo 1º - As escolas que oferecem Ensino Fundamental e/ou Ensino
Médio e que aderiram ao Programa Ensino Integral, de que trata a Lei Complementar
nº 1.164/2012, terão sua organização e funcionamento na conformidade das diretrizes
estabelecidas na presente resolução.
Artigo 2º – O Programa Ensino Integral, tendo como objetivo precípuo a
formação de indivíduos autônomos, solidários e competentes, contemplará, nessa formação, conhecimentos, habilidades e valores direcionados ao pleno desenvolvimento
da pessoa humana e a seu preparo para o exercício da cidadania.
Parágrafo único – Os conhecimentos, habilidades e valores, a que se refere o caput deste artigo, consubstanciam-se em respeito, tolerância, perseverança,
protagonismo e espírito crítico, investigativo e pesquisador, a serem implementados,
no Ensino Integral, mediante conteúdos, abordagens e métodos didáticos específicos e
gestão pedagógica e administrativa próprias.
Artigo 3º - A gestão pedagógica e administrativa das escolas do Programa
Ensino Integral dar-se-á:
I - nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – com observância aos seguintes eixos estruturais:
a) Carga Horária Discente - o conjunto de aulas dos diferentes componentes curriculares que compõem a Base nacional Comum e a Parte Diversificada do
Currículo, incluídas as Atividades Complementares;
b) Carga Horária Multidisciplinar Docente - o conjunto de horas em
atividades com alunos e de horas de trabalho pedagógico, coletivo e individual, a serem cumpridas, em sua totalidade, no âmbito da escola do Programa Ensino Integral,

(*) Republicada no D.O de 4.10.2014
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com objetivo de promover a integração entre os componentes curriculares da Base
nacional Comum e da Parte Diversificada e as Atividades Complementares;
c) Carga Horária de Gestão Especializada - o conjunto de horas que
abrange:
c.1 - atividades de planejamento, execução, acompanhamento e avaliação da atuação pedagógica, bem como de assistência e apoio necessários, exercidas exclusivamente pelo Diretor de Escola e Vice-Diretor de Escola, conforme plano de ação
previamente estabelecido;
c.2 - atividades pedagógicas exercidas pelos Professores Coordenadores,
com o objetivo de promover a formação, o acompanhamento e a integração dos docentes que atuam nas disciplinas da Base nacional Comum e da Parte Diversificada e
dos que atuam nas Atividades Complementares;
d) Projeto de Vida - consistindo, inicialmente, de ações integrantes de
um projeto de “Convivência” que, permeando todo o modelo pedagógico, se viabilizará pela implementação do exercício do protagonismo de vida do aluno, mediante
programação articulada com os diferentes espaços e tempos escolares, da qual deverão participar todos os profissionais da escola, com objetivo de fornecer ao aluno
condições de se aproximar, de forma cada vez mais autônoma, do seu Projeto de
Vida, com ênfase:
d.1 – no Protagonismo Infantil, em que o aluno é estimulado a atuar,
criativa, construtiva e solidariamente, na solução de problemas reais, vivenciados no
âmbito da escola, na comunidade e/ou na vida social, participando de atividades desenvolvidas em reuniões de Líderes de Turma, em Assembleia, com apoio dos professores e dos gestores da escola;
d.2 – na Educação Emocional, em que as atividades programadas visam
ao desenvolvimento das habilidades sócio-emocionais do aluno, em estreita articulação com o desenvolvimento das habilidades cognitivas; e
d.3 – nas Diferentes Linguagens, em que o trabalho será desenvolvido
por meio das quatro linguagens artísticas (teatro, música, dança e artes visuais) e pela
cultura do movimento, com oferta semestral das diferentes modalidades, quando for o
caso, e também pelo multiletramento;
II - nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio – além
dos eixos de que tratam as alíneas “a”, “b” e “c” do inciso anterior, com observância
também aos eixos estruturais a seguir relacionados:
a) Projeto de Vida - que consistirá de um documento elaborado pelo
aluno, em que ele expressará metas e definirá prazos, objetivando identificar e desenvolver suas aptidões, com responsabilidade individual, responsabilidade social e responsabilidade institucional, esta última em relação à sua escola;
b) Protagonismo Juvenil – processo pedagógico em que o aluno é estimulado a atuar, criativa, construtiva e solidariamente, na solução de problemas reais, que
se vivenciem na escola, na comunidade e/ou na vida social;
c) Clubes Juvenis - grupos temáticos, criados e organizados pelos próprios alunos , com apoio dos professores e dos gestores da escola; e
d) Tutoria – processo didático-pedagógico em que o aluno é acompanhado e orientado em seu Projeto de Vida, podendo, inclusive, nesse processo, lhe
serem viabilizadas atividades de recuperação e/ou reforço de aprendizagem, quando
necessário.
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Parágrafo único – A gestão pedagógica e administrativa, de que trata este
artigo, deverá, ainda, relativamente a todos os anos/séries do Programa Ensino Integral, ter enfoque determinante:
1 – na presença da família e no envolvimento da comunidade local, em
que o estabelecimento e reforço do vínculo escola-família-comunidade visem à corresponsabilidade no processo educativo e na trajetória escolar do aluno;
2 – na excelência acadêmica, em que se atenda à necessidade de expandir e aprimorar a qualidade educacional para o crescente sucesso do processo de
ensino e aprendizagem;
3 – no fortalecimento dos quatro pilares da Educação para o século XXI,
em que se potencialize o compromisso com a educação integral, visando ao desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social do educando; e
4 – na Tecnologia Digital da Informação e Comunicação - TDIC, em que
se utilize a tecnologia como recurso para comunicação e interação com os pares, na
expectativa de imprimir qualidade à maneira como a criança, o adolescente e o jovem
se apropriam dela em seu processo de construção do conhecimento.
Artigo 4º – As escolas do Programa Ensino Integral utilizarão como instrumentos de gestão:
I – em todo o Ensino Fundamental e no Ensino Médio:
a) o Plano de Ação – documento a ser elaborado coletivamente, pelos
gestores escolares e pelos docentes, sob a coordenação do Diretor de Escola, e
que deverá conter: diagnóstico e definição de indicadores, de metas a serem alcançadas, de estratégias e de instrumentos de avaliação da aprendizagem a serem
utilizados; e
b) o Programa de Ação – documento a ser elaborado por toda a equipe
escolar, contendo os objetivos, metas e resultados de aprendizagem a serem atingidos
pelos alunos, a partir das diretrizes e metas estabelecidas pela Secretaria da Educação
e na conformidade do que for definido no Plano de Ação da escola, de que trata a alínea anterior;
II – apenas nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio:
a) os Guias de Aprendizagem - documentos elaborados semestralmente
pelos professores, para acesso dos alunos, contendo informações acerca dos componentes curriculares, dos objetivos e atividades didáticas, fontes de consulta e demais
orientações pedagógicas que se façam necessárias; e
b) a Agenda Bimestral – documento de elaboração coletiva, pela administração central e regional, bem como pela escola, com indicação das datas de execução das ações apontadas nas estratégias do Plano de Ação e no Programa de Ação da
equipe escolar.
Artigo 5º - A organização curricular, a ser adotada nas escolas do Programa Ensino Integral, sustentada pelos princípios integradores dos diferentes conhecimentos, de forma contextualizada e interdisciplinar, fundamentar-se-á:
I - nos anos iniciais do Ensino Fundamental: na cultura, na ciência e nas
habilidades sócio-emocionais, contemplando as diferentes linguagens artísticas, bem
como a cultura do movimento, o multiletramento, a integração escola-comunidade e
a tecnologia;
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II - nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio: nas dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, contemplando o protagonismo juvenil, a orientação educacional e a preparação acadêmica, com vistas à continuidade de estudos e/ou ao mundo do trabalho e à vida cidadã.
Artigo 6º - O currículo nas escolas do Programa Ensino Integral, respeitadas as diretrizes e bases da educação nacional, compreenderá as disciplinas estabelecidas nas matrizes curriculares, específicas para o Ensino Fundamental - Anos Iniciais/
Anos Finais e para o Ensino Médio do Programa, constantes, respectivamente, dos Anexos I e II que integram esta resolução.
Parágrafo único - As matrizes curriculares, a que se refere o caput deste
artigo, serão implantadas em todas as turmas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, compreendendo as disciplinas da Base nacional Comum e da Parte Diversificada,
incluídas as Atividades Complementares.
Artigo 7º - nas escolas do Programa Ensino Integral, o corpo discente será
formado por crianças, adolescentes e jovens que, observados os critérios de acesso e
permanência, estabelecidos nos instrumentos legais pertinentes, apresentem disponibilidade de tempo para frequência ao ensino integral e atendam os seguintes requisitos:
I – para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental: que, para ingresso no 1º
ano, completem 6 anos até a data de 30 de junho do ano em curso, exceto no município de São Paulo, cuja data limite é 31 de março;
II – para os Anos Finais do Ensino Fundamental: que tenham concluído o
5º ano do Ensino Fundamental;
III – para o Ensino Médio: que tenham concluído o Ensino Fundamental.
Artigo 8º - O atendimento aos alunos, para matrícula em escola que tenha aderido ao Programa 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 atendimento à demanda escolar, estabelecidos na legislação pertinente.
Parágrafo único – Poderão ser aceitas transferências de alunos de outras
unidades escolares durante o ano letivo, para qualquer ano/série do Ensino Fundamental e/ou Médio, desde que seja assegurada sua adaptação às especificidades da escola
do Programa Ensino Integral.
Artigo 9º - A avaliação do desempenho dos alunos das escolas do Programa Ensino Integral, entendida como um processo resultante de observações realizadas
rotineiramente, contemplará o discente num contexto de aprendizagem mais amplo,
abrangente e globalizado, que estimulará a capacidade de pesquisa e planejamento,
bem como o desenvolvimento de autonomia e competência, que caracterizam a formação de um cidadão crítico, investigativo, responsável e solidário.
Parágrafo único – Os componentes das matrizes curriculares, específicas
para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais/Anos Finais e para o Ensino Médio, serão
avaliados de forma diferenciada relativamente à Base nacional Comum e à Parte Diversificada.
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Artigo 10 - na avaliação dos componentes curriculares da Base nacional Comum e da Língua Estrangeira Moderna, que integra a Parte Diversificada, nas
matrizes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, serão considerados os critérios e
parâmetros estabelecidos na legislação pertinente.
Parágrafo único - Os resultados da avaliação, de que trata o caput deste
artigo, à exceção da Língua Estrangeira Moderna, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, integrarão a definição da situação final do desempenho escolar do aluno, em
termos de promoção/retenção, ao final de cada ciclo de aprendizagem do Ensino Fundamental ou ao término do ano letivo nas séries do Ensino Médio.
Artigo 11 – Os componentes curriculares da Parte Diversificada, excetuada a Língua Estrangeira Moderna, nas matrizes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, serão avaliados na conformidade do que estabelece a presente resolução,
observando-se que as notas atribuídas, quando for o caso, não interferirão na definição
da situação final do desempenho escolar do aluno, em termos de promoção/retenção.
§ 1º - nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a avaliação das Atividades Complementares, que integram a Parte Diversificada, será bimestral e se processará, especificamente, na seguinte conformidade:
1 – nas Linguagens Artísticas e na Cultura do Movimento: com utilização
de diferentes instrumentos, tais como: fichas para registro do desempenho do aluno,
portfólios, observação rotineira pelo professor, entre outros, devendo os resultados obtidos decorrer de decisão consensual dos docentes envolvidos, com base em critérios
de frequência e participação do aluno às atividades, e ser considerados na definição
das notas bimestrais das disciplinas/áreas de conhecimento da Base nacional Comum;
2 – na Orientação de Estudos: com utilização de ficha em que se expressem e registrem os avanços do aluno e, quando for o caso, também suas dificuldades,
incluindo registros do processo de autoavaliação;
3 – na Educação Emocional: com parecer descritivo a ser elaborado ao
final de cada bimestre, versando sobre as atitudes e ações do aluno que forem observadas, tendo fundamento na obtenção das competências e habilidades de aprender a
ser, a conviver, a fazer e a aprender;
4 – nas Práticas Experimentais: mediante ficha de acompanhamento do
aluno em que se registrem os avanços que alcançar nessas atividades e também nas
disciplinas a elas relacionadas;
5 – na Assembleia, em reuniões de Líderes de Turma: mediante registros que expressem o desempenho do aluno nas atividades propostas, observado o
desenvolvimento do seu protagonismo, bem como de sua autonomia e competência
na resolução de problemas reais, vivenciados no âmbito da escola, na comunidade e/
ou na vida social.
§ 2º - Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, a avaliação dos componentes curriculares da Parte Diversificada, incluídas as Atividades
Complementares, processar-se-á especificamente na seguinte conformidade:
1 – nas Disciplinas Eletivas, de duração e avaliação semestrais: com nota
atribuída mediante a aplicação de critérios de participação e envolvimento do aluno
(desenvolvimento de atividades e pontualidade em sua entrega), bem como de assiduidade, de mudança de atitude, de domínio de conteúdo e uso prático dos quatro pilares
da educação, devendo se utilizar diferentes instrumentos de avaliação, tais como: ficha
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para registro do desempenho do aluno, portfólios, observação rotineira pelo professor
e uso de agenda, entre outros;
2 - na Prática de Ciências, do Ensino Médio: mediante análise do desempenho do aluno que será considerada na avaliação das disciplinas de Biologia, Física,
Química e Matemática, bem como na definição da nota bimestral, em cada uma dessas
disciplinas;
3 - na Práticas Experimentais, dos Anos Finais do Ensino Fundamental:
mediante análise do desempenho do aluno que será considerada na avaliação das disciplinas de Ciências Físicas e Biológicas e de Matemática, bem como na definição da
nota bimestral, em cada uma dessas disciplinas;
4 – na Orientação de Estudos: com utilização de ficha em que se expressem e registrem os avanços do aluno e, se for o caso, também suas dificuldades, incluindo registros do processo de autoavaliação;
5 – no Projeto de Vida, do Ensino Médio, e no Projeto de Vida: Valores
para a Vida Cidadã e Protagonismo Juvenil, dos Anos Finais do Ensino Fundamental:
mediante parecer descritivo a ser elaborado ao final de cada semestre, versando sobre
atitudes e ações do aluno que forem observadas, tendo como base a obtenção das
competências relativas aos quatro pilares da educação;
6 – na Preparação Acadêmica/Mundo do Trabalho, do Ensino Médio: por
meio de observação pelo professor, por autoavaliação do aluno e por avaliação em
grupo, com registros em portfólios, fichas de observação e outras formas de registro
que se julguem adequadas.
§ 3º - Os componentes curriculares que integram as Atividades Complementares, em todos os anos/séries do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, serão
avaliados sem atribuição de notas, apenas com base na frequência e participação do
aluno às atividades programadas, devendo a frequência ser considerada nos termos da
legislação pertinente.
§ 4º - O desempenho escolar nas Atividades Complementares, registrado
mediante seus respectivos instrumentos, será considerado na análise global de cada
aluno, a se realizar pelo Conselho de Classe.
§ 5º - Para fins de promoção ou de retenção, ao final de cada ciclo do
Ensino Fundamental e de cada série do Ensino Médio, com relação à avaliação dos componentes curriculares de que trata este artigo, será considerada apenas a frequência do
aluno.
Artigo 12 – Para alunos do Ensino Médio, promovidos em regime de
progressão parcial, com pendência em até 3 (três) disciplinas, a escola deverá organizar diferentes práticas e atividades para desenvolver as competências, habilidades e conteúdos referentes à(s) disciplina(s) pendente(s), tais como: trabalhos de
pesquisa, trabalhos em grupo, atividades interdisciplinares e outras atividades que
se julguem adequadas e suficientes para sanar as dificuldades de aprendizagem
apresentadas.
Parágrafo único - As atividades, a que se refere este artigo, serão realizadas durante o período regular de aulas.
Artigo 13 - A carga horária semanal de estudos e atividades pedagógicas
das escolas do Programa Ensino Integral incluirá jornada diária de até:

114

14393 miolo.indd 114

30/06/15 11:24

e
damental.

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 Fun-

Parágrafo único – O intervalo para o almoço será de, no mínimo, 1 hora
e, no máximo, 1 hora e 30 minutos, havendo dois intervalos, um no turno da manhã e
outro no turno da tarde, sendo:
1 – de 20 (vinte) minutos cada, para alunos dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental; e
2 – de 15 (quinze) minutos cada, para alunos dos Anos Finais do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio.
Artigo 14 - A carga horária dos integrantes do Quadro do Magistério, em
exercício nas escolas do Programa Ensino Integral, será de 8 (oito) horas diárias, correspondendo a 40 (quarenta) horas semanais, constituída de carga horária multidisciplinar
docente ou de carga horária de gestão especializada, conforme especifica o disposto no
artigo 2º desta resolução.
Parágrafo único - A carga horária do docente nas escolas do Programa
Ensino Integral, respeitados o respectivo campo de atuação e as habilitações/qualificações que possua, compreenderá obrigatoriamente disciplinas da Base Nacional Comum, da Parte Diversificada e das Atividades Complementares.
Artigo 15 - As horas de trabalho pedagógico coletivo e individual, que
compõem a carga horária total do professor, deverão ser cumpridas, em sua totalidade,
no âmbito da escola do Programa Ensino Integral.
Parágrafo único – As horas de trabalho pedagógico coletivo - HTPCs deverão ser cumpridas na conformidade dos horários e dias pré-estabelecidos pela equipe gestora da escola do Programa Ensino Integral, garantindo-se que, pelo menos, 2
(duas) dessas horas sejam consecutivas.
Artigo 16 - Caberá à equipe gestora definir o horário de funcionamento
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 Integral observará o mínimo de 200 (duzentos) dias letivos e o cumprimento da totalidade da carga horária de estudos e atividades pedagógicas definidas neste Programa.
Artigo 17 – As Coordenadorias de Gestão da Educação Básica – CGEB e de
Gestão de Recursos Humanos – CGRH poderão baixar instruções que se façam necessárias ao cumprimento da presente resolução.
Artigo 18 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 49, de
19.7.2013.
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ANEXO I
MATRIZES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Subanexo 1
Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Subanexo 2
Anos Finais do Ensino Fundamental
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ANEXO II
MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO

_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
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 do vol. LXXVI;
Resolução SE nº 49/13 à pág. 167 do vol. LXXVI.

RESOLUÇÃO SE Nº 54, DE 6 DE OUTUBRO DE 2014
Dá nova redação a dispositivo da Resolução SE 54, de 12-08-2011, que dispõe sobre a
celebração de convênios com instituições, sem fins lucrativos, atuantes em educação
especial, e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Chefia de
Gabinete, resolve:
Artigo 1º - O § 2º do artigo 2º da Resolução SE 54, de 12-08- 2011, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“§ 2º - O comprovante de qualificação indicado na alínea “b”, do inciso III
deste artigo, será exigido a partir de março de 2015, para que as entidades possam se
adaptar gradativamente às novas exigências.” (nR)
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Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
_______
NOTA:
A Resolução SE nº 54/11 encontra-se á pág. 271 do vol. LXXII.

RESOLUÇÃO SE Nº 55, DE 6 DE OUTUBRO DE 2014
Amplia a participação, no Fórum de Educação do Estado de São Paulo – FEESP, de
representantes de instituições, ad referendum da Comissão de Coordenação, referida
no artigo 2º do Decreto 21.074/83, alterado pelo Decreto 22.563/84
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Comissão de
Coordenação do Fórum de Educação do Estado de São Paulo – FEESP,
Resolve:
Artigo 1º - Ficam acrescentados ao artigo 3º da Resolução SE 9, de 8 de
fevereiro de 2013, que dispõe sobre a regulamentação do disposto no Decreto 21.074,
de 12.7.1983, que institui o Fórum de Educação do Estado de São Paulo – FEESP, os
incisos a seguir relacionados, na seguinte conformidade:
“LIV – do Fórum nacional de Educação – FnE;
LV - do Sindicato dos Trabalhadores da UnESP – SInTUnESP;
LVI – da Federação de Sindicatos de Professores do Ensino Superior Público Federal - PROIFES;
LVII – do Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo – SInESP;
LVIII – da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico- Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil - FASUBRA;
LVIX – do Conselho de Representantes dos Conselhos de Escola - CRECE;
LX – do Fórum nacional de Educação Inclusiva – FOnEI;
LXI – da OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público/
Mais Diferenças, Educação e Cultura Inclusivas
LXII – da União Brasileira de Mulheres – UBM;
LXIII – da Análise da Conjuntura Educacional Paulistana – ACEP;
LXIV – do Fórum Paulista de Educação Infantil - FPEI;
LXV – do Fórum Municipal Mova São Paulo – MOVA;
LXVI – da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação - FInEDUCA;
LXVII – do Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Francisco Morato
– SInTEFRAMO.” (nR)
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 21.074/83 à pág. 77 do vol. XVI;
Decreto nº 22.563/84 á pág. 101 do vol. XVIII;
Resolução SE nº 9/13 á pág. 106 do vol. LXXV.
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RESOLUÇÃO SE Nº 56, DE 6 DE OUTUBRO DE 2014
Baixa o Regimento Interno do Fórum de Educação do Estado de São Paulo – FEESP
O Secretário da Educação, tendo em vista o disposto no inciso II do artigo
2º da Resolução SE 9, de 8 de fevereiro de 2013, que regulamenta o Decreto 21.074,
de 12.7.1983, alterado pelo Decreto 22.563, de 15-08-1984, que institui o Fórum de
Educação do Estado de São Paulo,
Resolve:
Artigo 1º - O Regimento Interno do Fórum de Educação do Estado de São
Paulo – FEESP, aprovado pela plenária do FEESP, é o constante do anexo que integra a
presente resolução.
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO:
FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO – FEESP REGIMENTO INTERNO
Das Atribuições
Artigo 1º - O Fórum Estadual de Educação de São Paulo – FEESP, instituído pelo Decreto 21.074, de 12-7-1983 e regulamentado pela Resolução SE 9, de 8-2-13,
tem por finalidades precípuas:
I – promover debates sobre:
a) as diretrizes e bases da educação nacional e do ensino fundamental
e médio;
b) a estrutura e o funcionamento do sistema educacional, em geral, e do
sistema estadual de ensino, em particular;
II – favorecer discussões entre os órgãos da Secretaria da Educação e as
entidades, grupos ou pessoas interessadas na educação;
III – propor recomendações e apresentar projetos para a solução de problemas relativos à educação.
Artigo 2º - Para cumprimento do previsto no artigo 1º, o FEESP, no âmbito da Secretaria da Educação, responsabilizar se- á por:
I – planejar, convocar e coordenar a realização das conferências estaduais de educação, bem como divulgar as suas deliberações;
II – elaborar seu Regimento Interno, bem como os regulamentos das conferências estaduais de educação;
III – oferecer suporte técnico aos municípios para organização e realização de seus fóruns e de suas conferências;
IV – oferecer suporte técnico para organização e realização de fóruns e
conferências regionais de educação, conforme deliberação de seus membros;
V – acompanhar e avaliar o processo de implementação das deliberações das conferências nacionais e estaduais de educação, no âmbito do Estado de
São Paulo;
VI – contribuir ativamente para que as conferências de educação municipais e regionais estejam articuladas às conferências estaduais de educação, respeitada
a autonomia dos municípios;
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VII – planejar e organizar espaços de debates sobre as políticas nacional
e estadual de educação, no âmbito do Estado de São Paulo;
VIII – acompanhar, junto à Assembleia Legislativa, a tramitação de projetos relativos à política estadual de educação;
IX – elaborar proposta de Plano Estadual de Educação, bem como acompanhar e avaliar sua implementação.
Da Composição
Artigo 3º - O FEESP, nos termos do artigo 3º da Resolução SE 9/13, contará com representantes de órgãos públicos, autarquias, entidades e movimentos sociais
representativos dos seguimentos da educação escolar e dos setores da sociedade com
atuação amplamente reconhecida na melhoria da educação estadual:
I – da Secretaria da Educação:
a) Gabinete do Secretário – GS;
b) Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB;
c) Coordenadoria de Informação, Monitoramente e Avaliação Educacional – CIMA;
d) Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE;
e) Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH;
f) Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COFI;
g) Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de
São Paulo – “Paulo Renato Costa Souza” – EFAP;
II – da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia:
III – da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo – CEC/ALESP;
IV – do Conselho Estadual de Educação – CEE;
V – do Ministério Público do Estado de São Paulo – MPSP;
VI – da Ação Educativa, Assessoria, Pesquisa e Informação;
VII – da Associação dos Docentes da Universidade Estadual Paulista –
ADUnESP;
VIII – da Associação de Docentes da Universidade Estadual de Campinas
– ADnICAMP;
IX – da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo – ADUSP;
X – da Associação dos Docentes do Instituto Federal do Estado de São
Paulo – ADIFESP;
XI – da Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do
Estado de São Paulo – APAMPESP;
XII – da Associação nacional de Política e Administração da Educação –
AnPAE/SP;
XIII – da Associação nacional pela Formação dos Profissionais da Educação – AnFOPE/SP;
XIV – da Campanha nacional pelo Direito à Educação;
XV – do Centro de Estudos Educação e Sociedade – CEDES;
XVI – do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação
Comunitária – CEnPEC;
XVII – do Centro do Professorado Paulista – CPP;
XVIII – do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo
– CRUESP;
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XIX – do Conselho Estadual dos Povos Indígenas de São Paulo – CEPISP;
XX – da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB;
XXI – da Central única dos Trabalhadores – CUT;
XXII – da Federação dos Professores do Estado de São Paulo – FEPESP;
XXIII – da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Estado
de São Paulo – FAF/SP;
XXIV – da Federação dos Trabalhadores da Administração e do Serviço
Público Municipal no Estado de São Paulo – FETAM;
XXV – do Fórum Diversidade Étnico Racial – FEDER;
XXVI – do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos do Estado de
São Paulo;
XXVII – do Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centros de Educação ou equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras – Fórum DIR;
XXVIII – da Fundação Carlos Chagas – FCC;
XXIX – do Instituto Ayrton Senna;
XXX – do Instituto Paulo Freire;
XXXI – do Movimento Todos pela Educação;
XXXII – do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra – MST;
XXXIII – da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo – OAB/SP;
XXXIV – da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC;
XXXV – do Serviço nacional da Aprendizagem Comercial – SEnAC;
XXXVI – do Serviço nacional da Aprendizagem Industrial – SEnAI;
XXXVII – do Serviço Social do Comércio – SESC;
XXXVIII – do Serviço Social da Indústria – SESI;
XXXIX – do Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial
do Estado de São Paulo – UDEMO;
XL – do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo
– SIEEESP;
XLI – do Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado
de São Paulo – AFUSE;
XLII – do Sindicato dos Professores de São Paulo – SInPRO;
XLIII – do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São
Paulo – APEOESP;
XLIV – do Sindicato dos Profissionais em Educação do Ensino Municipal
de São Paulo – SInPEEM;
XLV – do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo – SinPsi;
XLVI – do Sindicato dos Supervisores de Ensino do Magistério Oficial no
Estado de São Paulo – APASE;
XLVII – do Sindicato dos Trabalhadores do CEETPS, do Ensino Público Estadual Técnico, Tecnológico e Profissional do Estado de São Paulo – SInTEPS;
XLVIII – do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de São Paulo – SInDSEP;
XLIX – do Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança, ao Adolescente e à Família do Estado de São Paulo – SITRAEMFA;
L – da União Estadual dos Estudantes – UEE;
LI – da União nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UnCME;
LII – da União nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UnDIME;
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LIII – da União Paulista dos Estudantes Secundaristas – UPES;
LIV – do Fórum nacional de Educação – FnE;
LV - do Sindicato dos Trabalhadores da UnESP – SInTUnESP;
LVI – da Federação de Sindicatos de Professores do Ensino Superior Público Federal - PROIFES;
LVII – do Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo – SInESP;
LVIII – da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico- Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil - FASUBRA;
LVIX – do Conselho de Representantes dos Conselhos de Escola - CRECE;
LX – do Forum nacional de Educação Inclusiva – FOnEI;
LXI – da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público/Mais Diferenças, Educação e Cultura Inclusivas - OSCIP;
LXII – da União Brasileira de Mulheres – UBM;
LXIII – da Análise da Conjuntura Educacional Paulistana – ACEP;
LXIV – do Fórum Paulista de Educação Infantil - FPEI;
LXV – do Fórum Municipal Mova São Paulo – MOVA;
LXVI – da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação - FInEDUCA;
LXVII – do Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Francisco Morato
– SINTEFRAMO.
§ 1º - Os representantes, um titular e um suplente, de cada uma das instituições mencionadas no caput deste artigo, serão indicados pelas autoridades competentes e nomeados por ato do Secretário da Educação.
§ 2º - A eleição dos coordenadores com mandato de dois anos será realizada em reunião ordinária do FEESP, convocada para esse fim, com sua pauta publicada
com antecedência mínima de quinze dias, e escolha do candidato por, no mínimo, dois
terços dos membros presentes à reunião.
§ 3º - O mandato conferido aos membros é da entidade/ órgão/movimento e, caso haja substituição de representante, o indicado cumprirá o restante do
mandato.
Artigo 4º - A composição do FEESP poderá ser alterada com a inclusão
de outros órgãos, entidades e movimentos da comunidade educacional, a critério do
conselho pleno, desde que sejam consideradas categorias representativas de setores
da sociedade.
§ 1º - A solicitação de ingresso no FEESP deverá ser feita por meio de
ofício encaminhado à Coordenação do FEE, no final do semestre de cada ano (junho e
dezembro), justificando a solicitação.
§ 2º - O ingresso de novas entidades ou órgãos será deliberado, em reunião ordinária marcada com esse objetivo, com presença de no mínimo dois terços dos
membros do FEESP.
Artigo 5º - Poderão participar das reuniões do FEESP, como convidados
especiais, a critério do conselho pleno, personalidades, pesquisadores, presidentes de
entidades, órgãos e movimentos, representantes de organismos internacionais, técnicos e representantes de instituições de direito público ou privado e representantes dos
Poderes Legislativo e Judiciário, com direito a voz.
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Parágrafo único - Como observadores, sem direito a voz e voto, qualquer
cidadão brasileiro poderá acompanhar as reuniões do conselho pleno do FEESP.
Do Funcionamento
Artigo 6º - A estrutura e os procedimentos operacionais estão definidos
neste Regimento Interno e foram aprovados em reunião convocada para esse fim, observadas as disposições da Resolução SE 9/13.
Artigo 7º - Os fóruns de educação, no âmbito dos municípios ou em âmbito intermunicipal, deverão organizar-se seguindo as orientações e os procedimentos
estabelecidos pelos Fóruns Nacional e Estadual de Educação.
Parágrafo único – Os fóruns municipais farão seus regimentos internos.
Artigo 8º – O FEESP contará com uma Comissão Coordenadora, cujas
atribuições e composição serão definidas pelos seus membros, para planejar a implementação, dentre outras, das ações relacionadas à realização da Conferência Estadual
e das Conferências Municipais de Educação.
Artigo 9º - O FEESP terá funcionamento permanente e seus membros
reunir-se-ão ordinariamente a cada dois meses e, extraordinariamente, por convocação do seu coordenador, ou por requerimento da maioria dos seus membros.
Parágrafo único – O cronograma de realização das reuniões referidas no
caput deste artigo poderá ser alterado, discricionariamente, por deliberação dos membros da Comissão Coordenadora.
Artigo 10 - O FEESP e as conferências estaduais de educação estarão administrativamente vinculados ao Gabinete do Secretário da Educação, de onde advirão
os recursos técnicos, administrativos e financeiros necessários ao seu funcionamento.
Artigo 11 – As deliberações do FEESP buscarão a definição consensual
dos temas apreciados.
§ 1º - Quando não houver consenso, as decisões serão encaminhadas à
discussão e votação, e serão aprovadas por maioria simples dos votos, exceto quando
for exigido quórum qualificado, que corresponde ao número mínimo de dois terços dos
membros votantes presentes.
§ 2º - As discordâncias serão registradas em ata, quando solicitada a declaração de voto.
§ 3º - Mediante requerimento fundamentado, qualquer membro poderá
solicitar ao plenário um prazo de até trinta dias para proceder e apresentar os resultados de consulta suplementar às entidades que representam para subsidiar as decisões.
Artigo 12 – São direitos e deveres dos membros do FEESP:
I – participar, com direito a voz e a voto, das reuniões do Fórum e deliberar sobre quaisquer assuntos constantes da pauta;
II – cumprir e zelar pelos objetivos e atribuições do Fórum;
III – sugerir e debater os conteúdos da agenda das reuniões do FEESP,
mediante o envio à coordenação, de quaisquer assuntos relacionados aos seus objetivos; e
IV – deliberar sobre a aprovação ou alteração deste Regimento.
Parágrafo único – Os representantes das entidades, órgãos e movimentos sociais que se ausentarem por três sessões consecutivas ou cinco alternadas, sem
justificativas estarão automaticamente desligadas do FEESP.
Artigo 13 – Cabe à Coordenação do FEESP:
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I – convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias, expedindo a convocação para os membros titulares e para cada um dos órgãos, entidades e movimentos
representados, com antecedência mínima de cinco dias, encaminhando a pauta e documentos a ela correspondentes;
II – coordenar as reuniões do Fórum;
III – elaborar a pauta das reuniões, contendo as sugestões encaminhadas
pelos seus membros;
IV – submeter à aprovação dos membros do Fórum as atas das reuniões;
e
V – comunicar, mediante ofício, às entidades que compõem o Fórum, a
ausência de seus representantes às reuniões.
Artigo 14 – na sua estrutura, o FEESP terá Grupos de Trabalhos Temporários – GTTs, Comissões Permanentes e uma Secretaria Executiva para dar suporte
administrativo ao seu funcionamento.
Artigo 15 – Os GTTs, serão organizados para atender urgências, com missão específica e tempo limitado à conclusão de seus trabalhos.
§ 1º - A plenária, que é a instância máxima deliberativa do FEESP, indicará
os membros dos GTTs, que poderá designar um Coordenador e um Relator.
§ 2º - Cabe ao Coordenador promover o encaminhamento das atividades
e ao Relator elaborar documentos e/ou pareceres emitidos pelos grupos de trabalho.
Artigo 16 – São Comissões Permanentes do Fórum:
I - Comissão de Monitoramente e Sistematização;
II - Comissão de Mobilização e Divulgação.
Artigo 17 - São atribuições da Comissão de Monitoramento e Sistematização:
I – acompanhar a implementação das deliberações das conferências nacionais, estaduais, intermunicipais e municipais de educação:
a) elaborando proposta de Plano Nacional de Educação que será encaminhado ao Poder Executivo;
b) monitorando processo de implementação, avaliação e revisão dos Planos nacional, Estadual e Municipais de educação;
c) monitorando processo de implementação, avaliação e revisão do PNE
2011-2020 e dos Planos Decenais subseqüentes;
d) articulando e/ou promovendo debates sobre conteúdos das políticas
nacional, estadual e municipais de educação, deliberados nas conferências nacionais
de educação.
II – acompanhar indicadores educacionais:
a) acompanhando indicadores da educação básica superior;
b) acompanhando indicadores de equidade educacional (renda, raça, gênero, geracional, condições físicas, sensoriais e intelectuais e campo/cidade e outros).
III – articular-se com observatórios de monitoramente e de indicadores
educacionais;
IV – desenvolver metodologias e estratégias para a organização das conferências estaduais, intermunicipais e municipais de educação e acompanhamento dos
Planos Nacional, Estadual e Municipais de Educação:
a) coordenando o processo de definição do temário e de sistematização
do conteúdo das conferências estadual, intermunicipais e municipais de educação;

124

14393 miolo.indd 124

30/06/15 11:24

b) promovendo debates sobre resultados e desafios das políticas nacional, estadual e municipal de educação; desenvolvendo e disponibilizando subsídios
para o acompanhamento da tramitação e implementação dos planos decenais de
educação;
V – coordenar o processo de elaboração e revisão do Regimento Interno
das conferências estaduais de educação e o Regimento Interno do Fórum e das demais
normas de seu funcionamento:
a) elaborando proposta de Regimento Interno do FEESP e das conferências estaduais de educação;
b) coordenando a discussão e sistematizando as contribuições sobre regimento interno e demais documentos disciplinadores de funcionamento do FEESP;
VI – coordenar o processo de elaboração e revisão das publicações do
FEESP:
a) levantando informações e definindo forma, bem como formatos de
acessibilidade, conteúdo e periodicidade;
b) produzindo e/ou selecionando matérias para as publicações;
c) elaborando plano de distribuição das publicações.
Artigo 18 – São atribuições da Comissão de Mobilização e Divulgação:
I – articular-se com os municípios para a organização de seus fóruns e
conferências da educação:
a) elaborando as orientações para organização dos fóruns intermunicipais e municipais de educação;
b) elaborando as orientações para organização das conferências intermunicipais e municipais de educação;
c) promovendo e participando de reuniões para colaborar com a organização e para o fortalecimento dos fóruns intermunicipais e municipais de educação;
II – articular os meios e garantir a infraestrutura para viabilizar o FEESP e
as conferências estaduais de educação:
a) propondo formas de suporte técnico e de apoio financeiro ao Fórum e
às conferências estaduais de educação;
b) planejando e acompanhando a logística para realização da Conferência Estadual de Educação de São Paulo;
c) organizando a elaboração e os arquivos das atas do Fórum;
d) acompanhando a publicação de portarias sobre o Fórum;
III – articular os meios para colaborar com a organização dos fóruns e
conferências de educação nos municípios e etapas intermunicipais:
a) propondo formas de suporte técnico de apoio financeiro aos fóruns e
conferências intermunicipais e municipais de educação;
b) avaliando a execução das formas de cooperação técnica e financeira
do Governo do Estado de São Paulo aos municípios.
Artigo19 – São atribuições da Secretaria Executiva do FEESP:
I – promover apoio técnico-administrativo ao Fórum;
II – planejar, coordenar e orientar a execução das atividades do Fórum;
III – tornar públicas as deliberações do Fórum;
IV – acompanhar e assessorar o recolhimento e o processamento de dados estratégicos referentes às políticas públicas da educação.

125

14393 miolo.indd 125

30/06/15 11:24

Parágrafo único – O Secretário Executivo, que deve pertencer a uma das
entidades da sociedade civil que compõem o FEESP, será eleito mediante processo de
escolha organizado pelo Coordenador do FEESP.
Das Disposições Gerais
Artigo 20 – A participação no FEESP será considerada de relevante interesse público e não será remunerada.
Artigo 21 – O Regimento Interno do FEESP poderá ser alterado em reunião específica, desde que, na convocação, conste como item da pauta.
Parágrafo único – Para a modificação do Regimento Interno é necessário
o voto favorável de dois terços dos membros do FEESP.
Artigo 22 – Os casos omissos deste Regimento Interno serão deliberados
pelo conselho pleno do FEESP.
Artigo 23 – Este Regimento Interno entra em vigor após aprovação pela
plenária do FEESP, com publicação no Diário Oficial, por ato do Secretário da Educação.
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Decreto nº 21.074/83 à pág. 77 do vol. XVI;
Decreto nº 22.563/84 á pág. 101 do vol. XVIII;
Resolução SE nº 9/13 á pág. 106 do vol. LXXV.

RESOLUÇÃO SE Nº 58, DE 17 DE OUTUBRO DE 2014
Dispõe sobre o processo seletivo de credenciamento de profissionais do Quadro
do Magistério, para atuação nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral,
e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, considerando a necessidade de estabelecer
normas, critérios e procedimentos que assegurem eficácia, legitimidade e transparência ao processo seletivo de credenciamento de profissionais para atuação nas escolas
estaduais do Programa Ensino Integral, de que tratam a Lei Complementar 1.164, de
4-1-2012, e o Decreto 59.354, de 15-7-2013, Resolve:
Artigo 1º - O processo seletivo de credenciamento de profissionais do
Quadro do Magistério da Secretaria da Educação - QM/SE, para atuação nas escolas
estaduais do Programa Ensino Integral, será realizado de acordo com a natureza e as
peculiaridades das funções a serem exercidas, sob a estrutura e modelo diferenciados
dessas escolas e na conformidade do que dispõe a presente resolução.
Artigo 2º - Poderão participar do processo seletivo de credenciamento,
de que trata esta resolução, os integrantes do Quadro do Magistério que atendam os
seguintes requisitos:
I - com relação à situação funcional:
a) sejam titulares de cargo de Diretor de Escola ou se encontrem designados nessa situação; ou
b) sejam docentes titulares de cargo ou ocupantes de função-atividade que:
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b.1 - para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental: seja Professor Educação Básica I, portador de diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em
Pedagogia com habilitação em Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental,
ou de diploma, devidamente registrado, de Curso Normal Superior, com habilitação
em Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, ou de licenciatura plena
em Pedagogia obtida mediante Programa Especial de Formação Pedagógica Superior,
qualquer que seja a nomenclatura do curso, com habilitação em Magistério das Séries
Iniciais do Ensino Fundamental, ou ainda ser portador de diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em componente curricular específico, para atuar como
docente especialista;
b.2 - para os Anos Finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio:
seja Professor Educação Básica I ou Professor Educação Básica II, portador de diploma,
devidamente registrado, de licenciatura plena;
II - estejam em efetivo exercício do seu cargo ou funçãoatividade ou da
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.
§ 1º - Poderão também participar do processo seletivo de credenciamento, nos termos deste artigo, docentes que se encontrem em situação de readaptação,
neste caso apenas para atuação em Salas/Ambientes de Leitura das escolas do Programa, observadas as disposições da legislação pertinente.
§ 2º - Para atuar nas escolas do Programa Ensino Integral não será permitida a contratação de professor por tempo determinado, nos termos da Lei Complementar 1.093, de 16-07-2009, exceto para atendimento a alunos portadores de necessidades especiais, conforme dispuser a regulamentação específica.
Artigo 3º - O docente, observados os requisitos de que trata o artigo 2º
desta resolução, poderá se inscrever no Programa Ensino Integral para exercer funções
gestoras, desde que comprove:
I - para Diretor de Escola: ser titular de cargo efetivo, 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.
Parágrafo único - Para as designações nos postos de trabalho de Vice-Diretor de Escola e/ou de Professor Coordenador, o Diretor de Escola selecionado
poderá indicar docentes que se encontrem entre os três primeiros classificados para o
exercício das funções de gestor escolar.
Artigo 4º - O processo seletivo de credenciamento dos integrantes do
Quadro do Magistério, de que trata esta resolução, terá as seguintes etapas:
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I - Inscrição: em que o candidato deverá preencher informações profissionais e responder a questões relacionadas ao Programa Ensino Integral, sendo de sua
inteira responsabilidade as implicações de tudo o quanto declarar e/ou registrar;
II - Entrevista: para avaliação dos candidatos inscritos, até atingir número suficiente para preenchimento das vagas existentes e composição de um cadastro-reserva.
§ 1º - As inscrições, bem como as entrevistas para avaliação dos candidatos, deverão ocorrer, preferencialmente, no 2º semestre do ano precedente ao de
realização do processo seletivo.
§ 2º - No cálculo do número de candidatos inscritos e avaliados, necessário para o preenchimento das vagas e para composição do cadastro-reserva, a que se
refere o inciso II deste artigo, considerar-se-á, por unidade escolar, a quantidade de 15
(quinze) vagas de professor e de 3 (três) vagas de gestor escolar, observada a relação
de 2 (dois) candidatos por vaga.
§ 3º - O candidato inscrito será pré-classificado, com base nas respostas ao questionário da inscrição, e depois chamado para a realização da entrevista,
observada a quantidade de vagas definida na conformidade do disposto no §2º deste
artigo.
§ 4º - No momento da entrevista, o candidato deverá apresentar documentos que comprovem suas informações e os dados registrados na ficha de inscrição,
bem como o atestado de sua frequência ao trabalho, expedido pela escola de origem,
para cômputo da pontuação de assiduidade, conforme estabelece o disposto no item 1
do § 2º do artigo 5º desta resolução.
§ 5º - Caso não se comprove algum dado ou informação prestada, o candidato não será credenciado para atuar no Programa Ensino Integral.
§ 6º - O chamamento para as entrevistas dos candidatos poderá ocorrer
logo após a primeira semana do período de inscrições e, considerando a pontuação dos
profissionais até então inscritos e pré-classificados, poderá ser suspenso ou até encerrado, caso se verifique o perfazimento do número de candidatos avaliados, definido
nos termos do disposto no §2º deste artigo.
§ 7º - A critério da administração e havendo necessidade de completar a
composição do cadastro-reserva, os demais candidatos inscritos e ainda não avaliados
deverão, ao longo do 1º semestre do ano subsequente ao da inscrição, passar pela
entrevista do processo seletivo, mediante prévio agendamento.
Artigo 5º - O processo seletivo de credenciamento de integrantes do
Quadro do Magistério, de que trata esta resolução, será classificatório e deverá considerar:
I - o comprometimento do profissional, referente à atuação no magistério da rede estadual de ensino, avaliado pela análise de sua frequência ao trabalho, nos
3 (três) últimos anos letivos, contados retroativamente à data-base do processo;
II - o perfil do profissional, para atuação no modelo pedagógico e de gestão desenvolvido nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral, definido mediante
avaliação por competências, a ser realizada em entrevista.
§ 1º - A data-base, a que se refere o inciso I deste artigo, será sempre o
último dia útil do mês imediatamente anterior ao da abertura do período de inscrições
para o processo seletivo.
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§ 2º - Com o total de, no máximo, 25,0 (vinte e cinco) pontos, a avaliação
do integrante do Quadro do Magistério dar-se-á na seguinte conformidade:
1 - quanto à assiduidade: com a atribuição de até 5 (cinco) pontos, aferidos de acordo com o total de ausências do servidor nos 3 (três) últimos anos letivos,
observada a tabela de pontos constante do Anexo I que integra esta resolução;
2 - quanto ao perfil: com a atribuição de até 20 (vinte) pontos, aferidos de
acordo com a análise da compatibilidade do perfil do candidato frente ao perfil exigido
para o desempenho das atribuições relativas ao Regime de Dedicação Plena e Integral.
§ 3º - Na apuração da frequência do candidato, para pontuação da assiduidade, será descontada toda e qualquer ausência, exceto as referentes a férias, licença à gestante, licença-paternidade, licença-adoção, licença-prêmio e às convocações de
órgãos centrais ou subsetoriais da Pasta para ações formativas.
§ 4º - na análise da compatibilidade do perfil será utilizada a avaliação
por competências, definidas relativamente às premissas do Programa Ensino Integral,
sendo que, para cada competência, haverá aferição de 1,0 (um) a 4,0 (quatro) pontos,
de acordo com os resultados da avaliação do candidato, na seguinte conformidade:
1 - o candidato não apresenta a competência: 1,0 (um) ponto;
2 - o candidato apresenta parcialmente a competência: 2,0 (dois) pontos;
3 - o candidato apresenta a competência: 3,0 (três) pontos;
4 - o candidato supera as expectativas na competência: 4,0 (quatro) pontos.
§ 5º - O integrante do Quadro do Magistério será classificado com base
em sua pontuação final, resultante do somatório das pontuações que obtiver nas avaliações previstas nos itens 1 e 2 do § 2º deste artigo.
§ 6º - A classificação dos candidatos dar-se-á por ordem decrescente das
respectivas pontuações.
§ 7º - Em caso de empate na classificação dos candidatos, o desempate
dar-se-á na seguinte ordem de prioridade:
1 - pela maior pontuação obtida na avaliação do perfil, a que se refere o
inciso II deste artigo;
2 - pela menor quantidade de premissas com pontuação mínima (1,0
ponto) na avaliação do perfil, a que se refere o inciso II deste artigo;
3 - pela maior pontuação obtida na classificação do processo anual de
atribuição de classes e aulas, em nível de Diretoria de Ensino, quando se tratar de seleção de docentes.
Artigo 6º - Atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 2º desta resolução, os integrantes do Quadro do Magistério que se encontrem em efetivo exercício
na unidade escolar que aderir ao Programa Ensino Integral terão, na indicação para
atuar pelo Programa na própria escola, prioridade sobre candidatos de outras unidades
escolares.
§ 1º - A prioridade, a que se refere o caput deste artigo, será conferida,
aos servidores que se encontrem em efetivo exercíciona unidade escolar no momento
da adesão formal da escola ao Programa Ensino Integral.
§ 2º - Para assegurar a manutenção da prioridade que lhe foi conferida,
nos termos do § 1º deste artigo, até o momento de sua designação para atuação no
Programa, o servidor não poderá se afastar de sua unidade escolar para ter exercício
em unidade/órgão diverso.
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§ 3º - Os servidores da unidade escolar indicados com prioridade deverão participar de todas as fases do processo seletivo de credenciamento e serão classificados em faixa de classificação prevalecente à dos candidatos de outras unidades
escolares.
§ 4º - A prioridade, de que trata este artigo, restringe-se, no caso de
docentes, à indicação para atuar, no Programa Ensino Integral, como professor, não
se aplicando essa prioridade na indicação para exercício de funções gestoras, exceto
quando o docente, no momento da adesão formal de sua unidade escolar, se encontrar
designado como Diretor de Escola.
§ 5º - Se o número de servidores indicados com prioridade para atuar na
própria escola for superior ao número de vagas do módulo específico, far-se-á, dentre
eles, a seleção dos mais bem classificados no processo de credenciamento.
§ 6º - O servidor que, nos termos do § 5º deste artigo, 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.
§ 7º - Caso não seja selecionado nas situações previstas nos parágrafos
anteriores, o profissional será classificado no cadastro-reserva, a que se refere o inciso II do artigo 4º desta resolução, ficando-lhe mantida a prioridade prevista no caput
deste artigo, relativamente a uma nova seleção de candidatos que possa vir a ocorrer
em sua antiga unidade escolar, desde que não tenha declinado de vaga similar em
momento anterior.
Artigo 7º - no ocasional surgimento de vagas de Professor Coordenador
Geral, de Vice-Diretor de Escola ou de Diretor de Escola em unidade escolar já participante do Programa Ensino Integral, poderão ser considerados os docentes que atuam
em Regime de Dedicação Plena e Integral na própria unidade escolar, antes de se utilizar a relação dos profissionais classificados no processo de credenciamento, desde
que os docentes selecionados atendam os requisitos de que trata o artigo 3º desta resolução e apresentem o perfil exigido para o exercício da correspondente designação.
Artigo 8º - O integrante do Quadro do Magistério, que já atue no Programa Ensino Integral e que pretenda mudar sua sede de exercício, mediante nova
designação, para outra unidade escolar do mesmo Programa, deverá participar regularmente do processo seletivo de credenciamento, nos termos desta resolução, comprovando possuir, no mínimo, 3 (três) anos de atuação pelo Programa na escola em que
se encontre designado.
§ 1º - A fim de se garantir estabilidade à composição da equipe escolar,
com relação a docentes de determinada escola do Programa, a possibilidade de atendimento à pretensão de que trata o caput deste artigo deverá respeitar os limites fixados
na tabela constante do Anexo II, que integra esta resolução, observada a proporcionalidade relativa à totalidade de docentes da referida escola.
§ 2º - À vista do limite que se defina para a escola, o atendimento, a que
se refere o § 1º deste artigo, far-se-á com a indicação, por ordem decrescente, dos
docentes que possuam maior tempo de designação pelo Programa na própria unidade
escolar.
§ 3º - No caso de empate nos tempos de designação dos docentes na
própria escola, o desempate dar-se-á na seguinte ordem de prioridade:
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1 - pelo maior tempo de designação no Programa;
2 - pela maior pontuação no processo anual de atribuição de classes e
aulas, em nível de unidade escolar;
3 - pelo maior tempo de serviço no Magistério Público Oficial desta Secretaria da Educação, observado o campo de atuação.
§ 4º - Tratando-se de servidores designados para o exercício de funções
gestoras, inclusive o titular de cargo de Diretor de Escola, se for o caso, o atendimento
à pretensão de mudança de sede de exercício contemplará 1 (um) único candidato,
que se distinguirá pela apuração do maior tempo de designação em função gestora
na própria unidade escolar, sendo que, em caso de empate, o desempate dar-se-á na
seguinte conformidade:
1 - pelo maior tempo de designação no Programa;
2 - pelo maior tempo de serviço exercido em funções gestoras em
unidade(s) escolar(es) desta Secretaria da Educação;
3 - pelo maior tempo de serviço prestado no cargo de que é titular ou na
função-atividade que ocupe.
§ 5º - Não poderá haver interrupção de exercício entre as designações do
integrante do Quadro do Magistério na mudança de uma escola para outra, nos termos
deste artigo.
Artigo 9º - O processo seletivo de credenciamento deverá ser realizado
pela Diretoria de Ensino, com divulgação por meio de edital, a ser publicado no Diário
Oficial do Estado e afixado em todas as escolas de sua circunscrição.
Parágrafo único - Deverão constar do edital:
1 - os requisitos para inscrição;
2 - as etapas e o cronograma do processo;
3 - a relação das unidades escolares do Programa Ensino Integral.
Artigo 10 - O Dirigente Regional de Ensino deverá indicar, em sua circunscrição, os profissionais que atuarão na avaliação dos candidatos.
§ 1º - Cada banca de avaliação que irá realizar as entrevistas deverá ser
composta por 2 (dois) profissionais devidamente capacitados em orientação técnica
específica para este fim.
§ 2º - Caberá ao Dirigente Regional de Ensino a publicação, no Diário
Oficial do Estado, dos resultados do processo seletivo de credenciamento.
Artigo 11 - Cada processo seletivo de credenciamento terá validade de
12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação dos resultados correspondentes.
§ 1º - A abertura de inscrições para realização de novo processo, no decorrer do mesmo ano letivo, somente poderá ocorrer quando o número de candidatos
credenciados, em reserva, for insuficiente para o preenchimento das vagas existentes.
§ 2º - A validade de um processo seletivo, bem como de sua classificação,
será automaticamente cessada com a publicação da classificação de um novo processo,
independentemente de haver ou não transcorrido o prazo de 12 (doze) meses.
§ 3º - Esgotadas as possibilidades de preenchimento das vagas por profissionais da mesma Diretoria de Ensino e não havendo, por qualquer motivo, condi-
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ções para abertura de novo processo, poderão ser considerados os profissionais classificados no processo seletivo de outras Diretorias de Ensino, valendo-se da mesma
pontuação.
Artigo 12 - Aos professores que atuarem nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral aplicar-se-ão, no que couber, as disposições da legislação que
regulamenta o processo anual de atribuição de classes e aulas.
Artigo 13 - A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB e a
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 Ensino, ouvidas, no que couber, as coordenadorias a que se refere o caput deste artigo.
Artigo 14 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE 65, de
16-9-2013.
Anexo I
Tabela para a pontuação de assiduidade
Pontos

Nº de ausências no período

5,0

0a9

4,5

10 a 21

4,0

22 a 33

3,5

34 a 45

3,0

46 a 57

2,5

58 a 69

2,0

70 a 81

1,5

82 a 93

1,0

94 a 105

0,5

106 a 117

0,0

> 117
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Anexo II
Quantidade de docentes atendidos
Nº professores na escola

Nº de docentes para atendimento

Até 10

2

De 11 a 15

3

De 16 a 20

4

De 21 a 25

5

De 26 a 30

6

De 31 a 35

7

> 35

8

_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.164/12 à pág. 31 do vol. LXXIII;
Decreto nº 59.354/13 à pág. 75 do vol. LXXVI;
Resolução SE nº 65/13 à pág. 294 do vol. LXXVI.

RESOLUÇÃO SE Nº 61, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2014
Dispõe sobre a Educação Especial nas unidades escolares da rede estadual de ensino
O Secretário da Educação, com fundamento nas disposições dos artigos
58, 59 e 60 da Lei Federal 9.394/96, na Política nacional de Educação Especial em sua
perspectiva da Educação Inclusiva, na Resolução Conjunta SEDPCD/SES/SEE/SEDS/SEERT/ SEELJ/SEC/SEJDC/SEDECT 01/13, no Decreto 60.075/14, alterado pelo Decreto
60.328/14, que observa o disposto na Deliberação CEE 68/07, e considerando:
- o direito do aluno a uma educação de qualidade, igualitária e centrada
no respeito à diversidade humana;
- a necessidade de se garantir atendimento a diferentes características,
ritmos e estilos de aprendizagem dos alunos, público-alvo da Educação Especial;
- a importância de se assegurar aos alunos, público-alvo da Educação
especial, o Atendimento Pedagógico Especializado - APE,
Resolve:
Artigo 1º - São considerados, para fins do disposto nesta resolução, como
público-alvo da Educação Especial, nas unidades escolares da rede estadual de ensino,
os alunos que apresentem:
I - deficiência;
II - transtornos globais do desenvolvimento - TGD;
III - altas habilidades ou superdotação.
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Artigo 2º - Fica assegurado a todos os alunos, público-alvo da Educação
Especial, o direito à matrícula em classes ou turmas do Ensino Fundamental ou Médio,
de qualquer modalidade de ensino.
§ 1º - Aos alunos, público-alvo da Educação Especial, já matriculados na
rede estadual de ensino, será assegurado o Atendimento Pedagógico Especializado APE, com condições de acesso e apoio à aprendizagem, bem como à sua continuidade.
§ 2º - Os alunos, a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, serão encaminhados para o Atendimento Pedagógico Especializado - APE adequado a suas deficiências, ou aos transtornos globais do desenvolvimento, ou, ainda, às altas habilidades/
superdotação que apresentem, após avaliação pedagógica, a ser disciplinada em regulamento específico.
Artigo 3º - O Atendimento Pedagógico Especializado - APE dar-se-á:
I - em Sala de Recursos, definida como ambiente dotado de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos, visando ao desenvolvimento de habilidades gerais e/ou específicas, mediante ações de apoio, complementação ou suplementação
pedagógica, na seguinte conformidade:
a) com turmas de até 5 (cinco) alunos da própria escola e/ ou de diferentes escolas ou de outra rede pública de ensino;
b) com 10 (dez) aulas, para cada turma, atribuídas a professor especializado;
c) com número de alunos por turma definido de acordo com a necessidade de atendimento;
d) com atendimento individual e de caráter transitório a aluno, ou a grupos de alunos, com, no mínimo, 2 (duas) aulas semanais e, no máximo, 3 (três) aulas
diárias, por aluno/grupo, na conformidade das necessidades avaliadas, devendo essas
aulas ser ministradas em turno diverso ao de frequência do aluno em classe/aulas do
ensino regular;
I I - em Classe Regida por Professor Especializado - CRPE, em caráter de
excepcionalidade, para atendimento a alunos que apresentem deficiência intelectual,
com necessidade de apoio permanente/pervasivo, ou deficiências múltiplas e transtornos globais do desenvolvimento, observando-se:
a) a indicação, e apenas nesses casos, da necessidade de atendimento
em CRPE, devidamente fundamentada e comprovada em avaliação aplicada por equipe
multiprofissional do núcleo de Apoio Pedagógico Especializado - CAPE, sempre que
esgotados os recursos pedagógicos necessários para ermanência do aluno em classe
comum do ensino regular;
b) a constituição de classe (CRPE) com até 6 (seis) alunos;
c) a preservação do caráter substitutivo e transitório do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental;
d) a permanência do aluno na CRPE condicionada à emissão de parecer
semestral da equipe escolar, conjuntamente com a equipe de Educação Especial da
Diretoria de Ensino, e mediante a participação do supervisor de ensino responsável
pela unidade escolar, com registros contínuos de acompanhamento e dos instrumentos
próprios de avaliação.
Parágrafo único - Os alunos, de que trata o inciso II deste artigo, à vista
dos resultados das avaliações semestrais, poderão ser matriculados em classe comum
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e em Sala de Recursos, sendo classificados no mesmo ano/série ou em ano/série subsequente.
Artigo 4º - na ausência de espaço físico adequado para a instalação de
Sala de Recursos na unidade escolar e/ou na comprovada inexistência de Sala de Recursos em escola próxima, o Atendimento Pedagógico Especializado - APE dar-se-á por
meio de atendimento itinerante, observados os seguintes procedimentos:
I - apresentação de projeto, pela unidade escolar, à Diretoria de Ensino,
para atendimento especializado itinerante aos alunos público-alvo da Educação Especial, contendo as seguintes informações:
a) número de alunos a serem atendidos;
b) justificativa para o atendimento;
c) dados completos de cada aluno a ser atendido: nome, RA, série/ano,
escola de origem e horário de aulas na classe comum; d) laudo clínico e/ou pedagógico
que justifique o atendimento;
e) plano de atendimento com informações sobre local, horários e recursos disponíveis;
f) parecer favorável do supervisor de ensino responsável pela unidade
escolar;
II - atendimento individual e de caráter transitório ao aluno, ou grupos
de alunos, em horários programados, na conformidade das necessidades avaliadas, de
forma a não exceder a 3(três) aulas diárias, ministradas em turno diverso ao de frequência do aluno em classe comum do ensino regular; III - carga horária do professor
especializado, com mínimo de 2 (duas) e máximo de 8 (oito) aulas semanais por unidade escolar.
Parágrafo único - A constituição de turmas de Salas de Recursos, de Itinerância e de CRPE deverá observar o atendimento a alunos de uma única área de
deficiência, ou de transtornos globais do desenvolvimento, ou de altas habilidades ou
superdotação.
Artigo 5º - O Atendimento Pedagógico Especializado - APE de aluno matriculado em escola com funcionamento em período estendido será objeto de regulamentação específica.
Artigo 6º - Constituem-se requisitos que devem constar da solicitação de
autorização para oferta de Atendimento Pedagógico Especializado - APE sob a forma
de Sala de Recursos:
I - comprovação da existência de demanda, mediante apresentação de:
a) avaliação pedagógica e psicológica, em caso de deficiência intelectual;
b) laudo médico, no caso de deficiências auditiva/surdez, física, visual,
surdocegueira, transtornos globais do desenvolvimento e deficiência múltipla e múltipla sensorial;
c) avaliação pedagógica, complementada por avaliação psicológica,
quando necessário, em casos de altas habilidades ou superdotação;
II - disponibilidade de espaço físico adequado e acessível, em local não
segregado, que garanta acesso e integração de todos os alunos ao ambiente escolar.
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Artigo 7º - A autorização para oferta de Atendimento Pedagógico Especializado - APE, sob a forma de Sala de Recursos, na unidade escolar, observadas as
exigências constantes do artigo 6º desta resolução, dar-se-á mediante processo devidamente instruído e autuado pela Diretoria de Ensino, a ser encaminhado à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB, contendo, obrigatoriamente, o que se segue:
I - ofício do Diretor de Escola da unidade escolar ao Dirigente Regional de
Ensino, solicitando a autorização e especificando a(s) área(s) de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação demandadas, bem
como, em cada caso, o número de alunos/turmas a serem atendidos;
II - planilha em que constem: nome, RA, série/ano, escola de origem dos
alunos a serem atendidos e os respectivos horários de aula na classe/sala comum;
III - fichas dos alunos, obtidas no Sistema de Cadastro de Alunos, com
identificação das respectivas necessidades;
IV - parecer do Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar, por meio do Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula - CIE/NRM, contendo:
a) indicação do espaço físico disponível para ser utilizado no prédio
escolar;
b) cópia do croquis do local que sediará o Atendimento Pedagógico Especializado - APE, sob a forma de Sala de Recursos, observada sua não segregação, caráter
específico e condições de acessibilidade;
c) análise da demanda, devidamente comprovada;
d) parecer do supervisor de ensino responsável pela unidade escolar;
e) parecer da Equipe de Educação Especial da Diretoria de Ensino;
f) manifestação conclusiva do Dirigente Regional de Ensino.
Parágrafo único - A criação do Atendimento Pedagógico Especializado APE, sob a forma de Sala de Recursos, na unidade escolar, somente será considerada
autorizada após a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB exarar parecer
favorável, deferindo a solicitação.
Artigo 8º - O docente que atuar no Atendimento Pedagógico Especializado - APE, sob a forma de Sala de Recursos, Itinerância ou CRPE, deverá ter formação
na área da necessidade educacional especial, observada, no processo de atribuição de
classes/ aulas, a ordem de prioridade na classificação dos docentes, relativamente às
respectivas habilitações/qualificações, de acordo com a legislação pertinente.
Artigo 9º - O professor especializado, que atue em Sala de Recursos, Itinerância ou CRPE, responsabilizar-se-á por:
I - atender o aluno, público-alvo da Educação Especial, na conformidade
do que estabelece esta resolução;
II - participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
III - realizar a avaliação pedagógica inicial dos alunos, público-alvo da
Educação Especial, que dimensionará a natureza e o tipo de atendimento indicado,
além do tempo necessário à sua viabilização;
IV - elaborar relatório descritivo da avaliação pedagógica inicial;
V - elaborar e desenvolver o Plano de Atendimento Individualizado;
VI - integrar os Conselhos de Classe/Ciclo/Ano/Série/Termo;
VII - oferecer apoio técnico-pedagógico ao professor da classe/aulas do
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ensino regular, indicando os recursos pedagógicos e de acessibilidade, bem como estratégias metodológicas;
VIII - participar de ações de formação continuada;
IX - manter atualizados os registros de todos os atendimentos efetuados,
conforme instruções estabelecidas para cada área;
X - orientar os pais/responsáveis pelos alunos, bem como a comunidade,
quanto aos procedimentos e encaminhamentos sociais, culturais, laborais e de saúde;
XI - participar das demais atividades pedagógicas programadas pela escola.
Artigo 10 - Com o objetivo de proporcionar apoio necessário aos alunos,
público-alvo da Educação Especial, matriculados em classes ou turmas do Ensino Fundamental ou Ensino Médio, de qualquer modalidade de Ensino, a escola poderá contar
com os seguintes profissionais:
I - professor interlocutor da LIBRAS/Língua Portuguesa, conforme admissão regulamentada pela Resolução SE 38/2009, para atuar na condição de interlocutor,
em LIBRAS, do currículo escolar, entre o professor da classe/aulas do ensino regular e o
aluno surdo/deficiência auditiva;
II - professor tradutor e intérprete da LIBRAS/ Língua Portuguesa, portador de um dos títulos exigidos para o professor interlocutor da LIBRAS na Resolução SE
38/2009 e da qualificação nas áreas das deficiências solicitadas, para atuar
na condição de tradutor e intérprete do currículo escolar, entre o professor da classe/aula comum e o aluno surdo cego;
III - professor instrutor/mediador, portador de licenciatura plena com
qualificação nas áreas das deficiências solicitadas, com o objetivo de intermediar o
currículo escolar, entre o professor da classe/aula comum e o aluno que, além da deficiência múltipla sensorial, apresenta surdo cegueira ou deficiência física;
IV - cuidador, de acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Ministério Público/Governo/SP e as Secretarias da Educação e Saúde, para
atuar como prestador de serviços, nas seguintes situações:
a) quando requerido e autorizado pela família;
b) para alunos com deficiência, cujas limitações lhes acarretem dificuldade de caráter permanente ou temporário no cotidiano escolar, e que não conseguem
realizar, com independência e autonomia, dentre outras, atividades relacionadas à alimentação, à higiene bucal e íntima, à utilização de banheiro, à locomoção, bem como à
administração de medicamentos, constantes de prescrição médica e mediante autorização expressa dos responsáveis, salvo na hipótese em que esta atividade for privativa
de enfermeiro, nos termos da legislação específica.
Artigo 11 - O registro do desempenho do aluno com deficiência intelectual deverá refletir seu rendimento escolar, em relação ao planejado na adaptação curricular registrada na Ficha Pedagógica Individual.
Artigo 12 - Esgotadas todas as possibilidades de avanço no processo de
escolarização e constatada significativa defasagem entre idade e série/ano frequentado, as escolas poderão viabilizar, ao aluno com severa deficiência intelectual ou grave
deficiência múltipla, matriculado em CRPE, grau de terminalidade específica do Ensino
Fundamental, certificando-o com o termo de conclusão de série/ano, acompanhado
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de histórico escolar que apresente, de forma descritiva, as competências por ele desenvolvidas.
Parágrafo único - A expedição do grau de terminalidade, de que trata o
caput deste artigo, somente poderá ocorrer:
1 - em casos plenamente justificados e mediante relatório de avaliação
pedagógica, com participação e anuência da família, e parecer do Conselho de Classe/
Série aprovado pelo Conselho de Escola, devidamente visado pelo supervisor de ensino, responsável pela unidade escolar, e pela equipe de Educação Especial, da Diretoria
de Ensino;
2 - a aluno com idade mínima de 17 (dezessete) anos.
Artigo 13 - A escola deverá, rotineiramente, articular-se com os órgãos
oficiais ou com as instituições que mantêm parcerias com o Poder Público, a fim de
obter informações que orientarão as famílias no encaminhamento dos alunos a programas especiais, voltados para o trabalho, com vistas a uma efetiva integração na
sociedade.
Artigo 14 - Ao Dirigente Regional de Ensino caberá:
I - indicar até 2 (dois) supervisores e, no mínimo, 1(um) Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico - PCNP, para acompanhamento, orientação e avaliação
específicas das atividades de Educação Especial;
II - assegurar o levantamento da demanda de alunos, público- alvo da
Educação Especial, que necessitam de Atendimento Pedagógico Especializado;
III - zelar pela manutenção do cadastro atualizado de alunos, público-alvo
da Educação Especial;
IV - divulgar amplamente, junto às unidades escolares, as possibilidades
de formação para o mundo do trabalho dos alunos, público-alvo da Educação Especial,
na conformidade dos programas implementados pela Secretaria da Educação e/ou por
outros órgãos/entidades afins.
Artigo 15 - Caberá à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB
promover orientação, por meio de instruções que atendam às especificidades e necessidades dos alunos, público alvo da Educação Especial.
Parágrafo único - As situações e/ou casos não previstos pela presente
resolução serão objeto de análise do grupo de trabalho constituído por representantes
dos departamentos, centros e/ou núcleos das Coordenadorias e demais órgãos da estrutura da Secretaria da Educação.
Artigo 16 - As Coordenadorias de Gestão de Recursos Humanos - CGRH
e de Gestão da Educação Básica - CGEB poderão baixar orientações complementares
para cumprimento do disposto nesta resolução.
Artigo 17 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir do início do ano letivo de 2015 e ficando revogadas as
disposições em contrário, em especial, as Resoluções SE 11, de 31-1-08, e 31, de
24-3-08.
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_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Decreto nº 60.075/14 à pág.
do vol. LXXVII;
Decreto nº 60.328/14 á pág.
do vol. LXXVII;
Deliberação CEE nº 68/07 á pág. 313 do vol. LXIII;
Resolução SE nº 38/09 à pág. 222 do vol. LXVII;
Resolução SE nº 11/08 à pág. 166 do vol. LXV;
Resolução Conj. SEPCD/SES/SEE/SEDS/SEERT/SEELJ/SEC/SEJDC/SEDECT Nº 1/13 à pág.
266 do vol. LXXV.

RESOLUÇÃO SE Nº 62, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014
Dispõe sobre os valores relativos ao Prêmio Intercâmbio Internacional a serem
restituídos ao Erário, em casos de desistência injustificada ou de eliminação de
candidatos ao prêmio, nos termos do Decreto 59.504, de 5 de setembro de 2013
A Secretária Adjunta da Educação, à vista das disposições do Decreto nº
59.504, de 5 de setembro de 2013, relativas aos casos de candidatos, selecionados para
o Prêmio Intercâmbio Internacional, que deixaram de fazer jus à premiação ou dela
tenham desistido, e considerando a necessidade de estabelecer e divulgar os exatos
valores a serem devolvidos ao Erário, correspondentes ao custo integral do prêmio
despendido com cada candidato,Resolve:
Artigo 1º - Os candidatos selecionados para o Prêmio Intercâmbio Internacional, que, já se encontrando em gozo do benefício, dele tenham desistido, de forma
injustificada, a que se refere o disposto no § 2º do artigo 7º do Decreto nº 59.504/2013,
bem como aqueles que tenham sido considerados eliminados da premiação, com base
no que dispõe o artigo 11 (Seção XI) do Regulamento constante do Anexo, que integra
o referido decreto, deverão restituir ao Erário as quantias de:
I - R$ 19.850,00, no caso de premiados com viagem à França;
II - R$ 20.650,00, no caso de premiados com viagem à Espanha; e
III - R$ 22.860,00, no caso de premiados com viagem à Inglaterra.
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
_______
NOTA:
O Decreto nº 59.504/13 encontra-se à pág. 90 do vol. LXXVI.
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RESOLUÇÃO SE Nº 64, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014
Dispõe sobre a autorização de afastamento de servidores públicos da Secretaria da
Educação que participarão da Conferência Nacional de Educação
O Secretário de Estado da Educação, com fundamento no item 2 da alínea “a” do inciso XVI, do artigo 23 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008,
Resolve:
Artigo 1º - Fica autorizado, nos termos do artigo 69 da Lei 10.261/68, ou
do inciso II do artigo 15 da Lei 500/74, observado o disposto no Decreto nº 53.322/69,
o afastamento de servidores públicos da Secretaria da Educação que participarão da
Conferência Nacional de Ed
ucação - CONAE 2014, que será realizada no período de 19 a 23/11/2014.
Artigo 2º - Para a obtenção do efetivo exercício correspondente aos dias de
afastamento previsto no artigo anterior, deverão os interessados, no prazo de 30 (trinta)
dias a contar do evento, comprovar sua participação no certame, mediante a apresentação de certificado de participação oferecido pela entidade promotora do evento.
Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo acarretará
desconto nos vencimentos ou salários, correspondentes aos dias de afastamento que
serão considerados como de faltas injustificadas.
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Lei nº 500/74 à pág. 493 do vol. 2;
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV;
Decreto nº 53.322/69 à pág. 1342 do vol. 4.
Decreto nº 52.833/08 à pág. 113 do vol. LXV;

RESOLUÇÃO SE Nº 66, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014
Dispõe sobre critérios e procedimentos relativos à implementação do Programa
de Ação de Parceria Educacional Estado/Município, para Atendimento do Ensino
Fundamental, e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos desta Pasta - CGRH/SE, e considerando:
- o Programa de Ação de Parceria Educacional Estado/Município, para
Atendimento do Ensino Fundamental, desenvolvido em regime de colaboração entre
os sistemas de ensino, no cumprimento do que dispõe a Constituição Federal de 1988,
e cujo processo de municipalização vem se consolidando no Estado de São Paulo, por
meio de convênio de Parceria Estado/Município, instituído pelo Decreto nº 51.673, de
19 de março de 2007;
- a importância de se assegurar a continuidade da implementação do
Programa de Ação de Parceria Educacional Estado/ Município, devendo o Estado garan-
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tir, no processo de municipalização, a regularidade da transferência de recursos materiais e a obrigatoriedade de subsidiar a área de recursos humanos, com o afastamento
de pessoal docente, técnico e administrativo;
- a necessidade de estabelecer e atualizar critérios gerais, bem como de
normatizar procedimentos relativos aos afastamentos de integrantes do Quadro do
Magistério - QM e do Quadro de Apoio Escolar - QAE desta Pasta, junto aos convênios
de municipalização, com vistas a promover, através de um trabalho de suporte técnico-pedagógico qualificado, o sucesso e a eficácia do processo de ensino-aprendizagem
nas escolas municipalizadas,
Resolve:
Artigo 1º - Os afastamentos de integrantes do Quadro do Magistério QM, junto ao Programa de Ação de Parceria Educacional Estado/Município, nos termos
do inciso X do artigo 64 da Lei Complementar nº 444/85, para exercício de atividades
docentes ou de suporte pedagógico, dar-se-ão na seguinte conformidade:
I - com relação ao professor: para exercício da docência, somente pela
disciplina do cargo e pela carga horária correspondente à da Jornada de Trabalho em
que esteja incluído;
II - com relação ao Diretor de Escola: somente para a direção da própria
unidade escolar, quando for municipalizada.
Parágrafo único - Os afastamentos, de que trata o caput deste artigo,
somente serão autorizados após análise e deliberação da Coordenadoria de Gestão de
Recursos Humanos - CGRH.
Artigo 2º - Além do afastamento previsto no inciso I do artigo 1º desta resolução, também são passíveis de autorização, junto ao Programa de Ação de Parceria
Educacional Estado/ Município, os seguintes afastamentos de docentes:
I - para exercer as atribuições de Vice-Diretor de Escola, de Professor Coordenador ou de Diretor de Escola, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,
desde que se encontre no exercício da designação correspondente, na escola estadual
que esteja sendo municipalizada, devendo constar, no respectivo ato de afastamento,
a função pela qual o docente será afastado;
II - para exercer, na condição de readaptado, as atividades estabelecidas
no rol de readaptação e pela mesma carga horária fixada em sua Apostila de Readaptação, inclusive quando essa carga horária for constituída de jornada de trabalho e carga
suplementar, desde que haja interesse da Prefeitura Municipal nesse afastamento e
que o docente se encontre em exercício na unidade escolar que esteja sendo municipalizada.
§ 1º - Somente haverá pagamento de carga suplementar, nos afastamentos pelo convênio de municipalização, quando o docente se encontrar em uma das
situações previstas nos incisos deste artigo ou quando a carga horária que lhe for atribuída extrapolar sua Jornada de Trabalho, em decorrência de bloco indivisível de aulas.
§ 2º - Os integrantes do Quadro do Magistério que tenham afastamento
autorizado para exercício da docência ou das atribuições de Diretor de Escola, de Vice-Diretor de Escola e de Professor Coordenador em escola municipalizada, não poderão
declinar desse exercício para assumirem atividades de gestão educacional e/ou de suporte pedagógico junto a Departamentos ou a Secretarias Municipais de Educação.
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Artigo 3º - Os integrantes do Quadro do Magistério que se encontrem
afastados por meio do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado/Município
para Atendimento do Ensino Fundamental, junto a Departamentos ou Secretarias Municipais de Educação, no exercício de atividades gestão educacional e/ou suporte pedagógico, poderão permanecer afastados e atuando nos supracitados órgãos, enquanto
perdurarem seus atuais afastamentos.
§ 1º - Para fins de regularização de vida funcional, serão considerados
como de afastamento os períodos em que os integrantes do Quadro do Magistério
exerceram, em situação irregular, atividades de gestão educacional e/ou suporte pedagógico, junto a Departamentos e/ou Secretarias Municipais de Educação, anteriores à
edição da presente resolução.
§ 2º - As situações em que o docente, o Professor Coordenador, o Vice-Diretor de Escola e o Diretor de Escola atuaram em unidade escolar diversa daquela
do afastamento inicial, anteriormente a edição desta resolução, serão necessariamente
objeto de regularização de vida funcional.
Artigo 4º - São vedados, nos convênios de municipalização, os seguintes
afastamentos:
I - de docente, de Diretor de Escola e de integrante do QAE, em afastamento inicial, classificado em escola estadual diversa da que esteja sendo municipalizada, exceto quando, no momento da municipalização, nela se encontre em exercício,
mediante designação;
II - de docente, de Diretor de Escola e de integrante do QAE, quando em
afastamento inicial, para exercício em escola municipal diversa da que esteja sendo
municipalizada;
III - iniciais, ou em prorrogação, para exercício fora do âmbito de unidade
escolar municipalizada ou municipal;
IV - de docente, por carga horária menor que a da Jornada de Trabalho
em que esteja incluído
V - de docente, para exercício de atividades de Vice-Diretor de Escola e
de Professor Coordenador, ou ainda de Diretor de Escola, quando a municipalização
abranger um único turno de funcionamento da unidade escolar que esteja sendo parcialmente municipalizada, inviabilizando o pagamento da correspondente jornada de
trabalho de 8 (oito) horas diárias.
VI - de outro docente, de outro Diretor de Escola ou de outro integrante
do QAE, em reposição a vagas surgidas, quando da cessação, por quaisquer motivos, de
afastamentos anteriormente autorizados.
Artigo 5º - Excepcionalmente, quando a municipalização abranger unidade escolar em que a totalidade das aulas, correspondente à tipologia das classes ou
à grade de determinada(s) disciplina(s), for insuficiente para atender integralmente à
constituição das Jornadas de Trabalho dos docentes, inviabilizando a municipalização
da escola, poderão ser autorizados afastamentos em que a Jornada do professor, na
esfera municipal, fique constituída na seguinte conformidade:
I - com aulas, não apenas da disciplina específica da licenciatura do cargo,
mas também de disciplina não específica da mesma licenciatura; e/ou
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II - se necessário, complementadas por aulas da(s) disciplina(s) previstas
no inciso I, em outra escola municipal.
Artigo 6º - A atribuição de aulas ao professor afastado na escola municipalizada, excedentes à carga horária da Jornada de Trabalho em que esteja incluído e que não configurem bloco indivisível de aulas, somente poderá se efetuar
mediante contratação própria da Prefeitura Municipal, caracterizando regime de
acumulação de cargo/função, em que deverão ser observadas as disposições da
legislação pertinente.
Artigo 7º - Todos os benefícios e vantagens inerentes aos cargos de docentes, de Diretores de Escola e de integrantes do QAE, afastados junto aos convênios
de municipalização, permanecem assegurados na alçada estadual, em especial os relativos à contagem de tempo de serviço, que será integral para todos os fins e efeitos,
conforme o caso em cada categoria, como as que se efetuam para:
I - classificação nos processos anuais de Atribuição de Classes/ Aulas, inclusive contando tempo de unidade;
II - concurso de Remoção;
III - Aposentadoria e Aposentadoria Especial de Docentes;
IV - Adicional por Tempo de Serviço, Sexta-Parte, Licença- Prêmio, Bônus,
Gratificações e outros benefícios/vantagens, exceto aqueles que a legislação própria
restrinja ao âmbito de escola estadual.
Artigo 8º - Assegura-se ainda aos docentes em afastamento na municipalização, a possibilidade de, na alçada estadual:
I - participar de sessões de atribuição de classes/aulas no decorrer do
ano, apenas para constituição obrigatória de jornada;
II - ter carga suplementar atribuída, no processo anual de atribuição, que
deverá ser efetivamente exercida na escola estadual;
III - ter a possibilidade de alteração da Jornada de Trabalho, em conformidade com o que dispuser a legislação que rege o processo anual de atribuição de
classes e aulas;
IV - ter consideradas, para fins de cálculo de proventos da aposentadoria,
as remunerações mensais integralmente percebidas durante todo o período do afastamento;
V - usufruir licença-saúde, licença à gestante, licença prêmio, férias, nojo,
gala, etc. sem necessidade de cessar o afastamento, o que também se assegura aos
Diretores de Escola afastados.
Artigo 9º - A Diretoria de Ensino acompanhará o processo de municipalização, de escola de sua circunscrição, a fim de garantir a regularidade dos procedimentos, em especial a quantidade de docentes a serem afastados, que deverá ser sempre
menor ou igual ao número de docentes em exercício na unidade escolar e compatível
com o número de vagas correspondentes às classes e/ou às aulas, por disciplina, relativas ao nível de ensino e aos turnos de funcionamento da escola, que serão abrangidos
pela municipalização.
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Artigo 10 - Caberá à comissão de atribuição de classes e aulas da Diretoria de Ensino acompanhar e orientar, quando necessário, na esfera municipal, ao início
de cada ano letivo e no seu decorrer, a atribuição de classe/aulas aos docentes afastados, bem como o exercício de atividades diversas (Vice-Diretor de Escola/Diretor de
Escola/Professor Coordenador), assegurando a legitimidade de todos os afastamentos
e providenciando, em qualquer irregularidade detectada, a imediata regularização da
situação ou, na impossibilidade, a cessação do afastamento correspondente.
§ 1º - Os docentes, o Professor Coordenador, o Vice-Diretor de Escola e o
Diretor de Escola, que já se encontrem em afastamento junto ao Programa de Parceria
Educacional Estado/Município, poderão atuar em unidades escolares municipalizadas
ou municipais, diversas da unidade escolar do afastamento inicial, desde que por motivo de extinção da unidade municipalizada ou de mudança de modalidade de ensino
oferecida, de alteração na oferta de níveis de ensino, de redução do número de classes
e/ ou de turnos de funcionamento da escola, ou por outros motivos que a Administração julgue procedentes, devendo, em qualquer dos casos, ser publicada a correspondente Apostila de Alteração de Unidade Escolar, pelo Coordenadoria de Gestão de
Recursos Humanos - CGRH desta Pasta.
§ 2º - Com relação ao docente já afastado em escola municipalizada ou
municipal, que venha a sofrer alteração da carga horária constante do afastamento
inicial, para mais ou para menos, em razão de variação da demanda escolar e/ou por
um dos motivos previstos no parágrafo 1º deste artigo, caberá ao Dirigente Regional de
Ensino proceder ao apostilamento da nova carga horária, no verso do título de afastamento, com vigência a partir do efetivo exercício do docente na nova situação.
Artigo 11 - Os afastamentos de integrantes do QM e QAE, nos termos
do convênio de municipalização, já autorizados e vigentes, mas que se encontrem em
desacordo com as disposições da presente resolução, ou em caso de qualquer outra
irregularidade que seja constatada, deverão ser, imediatamente, revistos e adaptados,
em especial os que configurem a situação de vedação prevista no inciso III do artigo 4º,
cuja regularização haverá que ser priorizada.
Artigo 12 - nas propostas de afastamento, os casos omissos e/ou de natureza atípica deverão ser previamente submetidos a análise e manifestação da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB, por meio do seu Centro de Gerenciamento da Municipalização do Ensino - CEGEM, e da Coordenadoria de Gestão de
Recursos Humanos - CGRH, com decisão final da Chefia de Gabinete desta Pasta.
Artigo 13 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e, em especial, a Instrução Conjunta COGSP/CEI/
DRHU/ATPCE/Equipe/SE responsável pela Municipalização, de 19 de dezembro de 2007.
________
NOTAS:
A Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15 na Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Decreto nº 51.673/07 à pág.232 do vol. LXIII;
Instrução Conj. COGSP/CEI/DRHU/ATPCE/Equipe/SE DE 19.12.07 à pág. 367 do vol. LXIV.
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RESOLUÇÃO SE Nº 67, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014
Dispõe sobre a gestão de pessoas, integrantes do Quadro do Magistério, nas unidades
escolares do Programa Ensino Integral que especifica, e dá providências correlatas
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representaram as Coordenadorias de Gestão da Educação Básica - CGEB e de Gestão de Recursos Humanos - CGRH
e considerando a necessidade de estabelecer normas, critérios e procedimentos que
assegurem eficácia e eficiência às ações relativas à gestão de pessoas nas escolas do
Programa Ensino Integral, Resolve:
Artigo 1º - As escolas participantes do Programa Ensino Integral, que
atendem alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental e/ou do Ensino Médio, com
estrutura, organização e funcionamento peculiares, contarão com quadro de pessoal
próprio e específico, diferenciado do módulo de pessoal legalmente estabelecido para
as escolas estaduais de ensino regular.
Artigo 2º - O quadro de pessoal das escolas do Programa Ensino Integral
será composto por integrantes do Quadro do Magistério desta Pasta, mediante ato de
designação, na seguinte conformidade:
I - 1 (um) Diretor de Escola;
II - 1 (um) Vice-Diretor de Escola;
III - 1 (um) Professor Coordenador Geral (PCG);
IV - 1 (um) Professor Coordenador por Área de Conhecimento;
V - 1 (um) Professor responsável pela Sala/Ambiente de Leitura;
VI - Professores em exercício exclusivo de atividades docentes.
§ 1º - As unidades escolares, de que trata esta resolução, além do Professor Coordenador Geral, a que se refere o inciso III deste artigo, poderão contar
com mais 1 (um) Professor Coordenador Geral, desde que ofereçam mais do que
1 (um) nível de ensino e que cada um deles possua, no mínimo, 8 (oito) classes de
alunos.
§ 2º - Consideram-se, para fins da designação de Professor Coordenador,
a que se refere o inciso IV deste artigo, as seguintes áreas de conhecimento:
1 - Linguagens;
2 - Ciências da natureza e Matemática;
3 - Ciências Humanas.
Artigo 3º - O módulo de professores da escola participante do Programa Ensino Integral, atuantes sob o Regime de Dedicação Plena e Integral - RDPI, será
fixado anualmente, de acordo com a demanda escolar, por ato do Diretor de Escola
designado.
§ 1º - Para composição do módulo, de que trata o caput deste artigo, o
Diretor de Escola deverá observar, dentre as tabelas constantes dos Subanexos I, II e III
do Anexo, que integra esta resolução, aquela que corresponda especificamente à sua
unidade escolar, em termos dos níveis de ensino que ofereça.
§ 2º - O número de professores na escola do Programa Ensino Integral
sofrerá atualizações em função da demanda escolar, podendo haver cessação de designações, na conformidade da tabela específica a que se refere o §1º deste artigo.
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§ 3º - Qualquer alteração no número de professores, que seja diversa da
prevista no módulo da unidade escolar, definido na tabela correspondente, constante
do Anexo, a que se refere o § 1º deste artigo, somente poderá ocorrer após autorização
das Coordenadorias de Gestão da Educação Básica - CGEB e de Gestão de Recursos
Humanos - CGRH.
Artigo 4º - Poderá haver no âmbito da unidade escolar do Programa
Ensino Integral, apenas com utilização de espaço físico, sem a abrangência do referido Programa, além de classes do ensino regular, em funcionamento no período
noturno, também o desenvolvimento de outros programas e/ou projetos da Pasta
e a oferta do serviço de atendimento especializado, destinado ao público-alvo da
Educação Especial.
§ 1º - Os docentes das classes que funcionam no período noturno da
escola do Programa Ensino Integral não atuarão em Regime de Dedicação Plena e Integral - RDPI e não farão jus ao percebimento da Gratificação de Dedicação Plena e
Integral - GDPI.
§ 2º - A unidade escolar, de que trata este artigo, que possua classes
de ensino regular em funcionamento no período noturno, contará com 1 (um) Vice-Diretor de Escola para atuar como responsável pela unidade no referido período.
§ 3º - O Vice-Diretor de Escola responsável pela unidade no período noturno deverá cumprir as demais horas da carga horária de sua designação em turno
diurno, com horário de trabalho a ser fixado pelo Diretor de Escola da unidade, pela
competência, não podendo este exercício ultrapassar o limite de 8 (oito) horas diárias.
§ 4º - Os programas/projetos da Pasta em desenvolvimento na escola
do Programa Ensino Integral, bem como a oferta de atendimento especializado, de
que trata o caput deste artigo, serão vinculados a outra(s) unidade(s) escolar(es), em
termos de organização e infraestrutura didático-pedagógica e também de classificação
dos servidores que neles atuarem.
§ 5º - Na existência de um programa/projeto da Pasta sendo desenvolvido nas dependências da escola do Programa Ensino Integral, poderá a unidade contar
com mais 1 (um) Vice-Diretor de Escola, para atuar como responsável por esse desenvolvimento.
§ 6º - A unidade escolar do Programa Ensino Integral que possua classes
de ensino regular no período noturno e também desenvolva, em suas dependências,
algum outro programa/projeto da Pasta, contará com 1 (um) único Vice-Diretor de Escola, para atuar como responsável pelo período noturno e pelo desenvolvimento do
programa/projeto, cabendo ao Diretor de Escola da unidade compatibilizar os horários
de trabalho, nas duas situações, de forma que o total de horas trabalhadas não ultrapasse o limite de 40 (quarenta) horas semanais da designação.
§ 7º - A unidade escolar do Programa Ensino Integral que possua, no
mínimo, 10 (dez) classes de ensino regular em funcionamento no período noturno, poderá designar 1 (um) Professor Coordenador, para exercer a coordenação pedagógica
no referido período, devendo o docente cumprir as demais horas da carga horária de
sua designação em turno diurno, com horário de trabalho a ser fixado pelo Diretor de
Escola da unidade, observado nesse exercício o limite de 8 (oito) horas diárias.
§ 8º - Os docentes designados Vice-Diretor de Escola e Professor Coordenador, na forma prevista neste artigo, não atuarão sob o Regime de Dedicação Plena

146

14393 miolo.indd 146

30/06/15 11:24

e Integral - RDPI e não farão jus ao percebimento da Gratificação de Dedicação Plena
e Integral - GDPI.
Artigo 5º - Para atendimento especializado aos alunos público-alvo da
Educação Especial matriculados em escola do Programa Ensino Integral, a Diretoria de
Ensino deverá considerar o total desses alunos e o tipo de atendimento especializado
necessário, conforme procedimento padrão.
§ 1º - As Salas de Recursos em funcionamento na escola do Programa
Ensino Integral serão vinculadas a outra unidade escolar da mesma Diretoria de Ensino,
que deverá atribuir as aulas a um professor especializado.
§ 2º - Na inexistência de Sala de Recursos na escola do Programa, os alunos deverão ser atendidos em Sala de Recursos da escola mais próxima ou ser atendidos por itinerância, com professor especializado classificado em outra unidade escolar.
§ 3º - Os alunos, de que trata este artigo, que apresentem surdez/deficiência auditiva, poderão ser atendidos, em toda sua jornada escolar, por professores
interlocutores de Libras, classificados na unidade vinculadora.
§ 4º - Excepcionalmente, poderá ser contratado, nos termos da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, professor especializado para atendimento
a alunos público-alvo da Educação Especial, caso não seja possível atendê-los pelas
alternativas indicadas nos parágrafos anteriores.
§ 5º - Os docentes, a que se refere este artigo, classificados na(s)
unidade(s) vinculadora(s), deverão participar das aulas de trabalho pedagógico coletivo na unidade do Programa Ensino Integral em que estejam em exercício, para alinhamento das ações pedagógicas com os demais professores e gestores, desde que atendam alunos público-alvo da Educação Especial matriculados na unidade do Programa,
independentemente da modalidade de atendimento.
§ 6º - Os docentes de que trata este artigo, inclusive os professores interlocutores de Libras, não integrarão o Regime de Dedicação Plena e Integral - RDPI
e não farão jus ao percebimento da Gratificação de Dedicação Plena e Integral - GDPI.
Artigo 6º - A carga horária de trabalho dos integrantes do Quadro do
Magistério em escolas do Programa Ensino Integral, sob o Regime de Dedicação Plena
e Integral - RDPI, será de 8 (oito) horas diárias, correspondendo a 40 (quarenta) horas
semanais, cumpridas no exercício de atividades multidisciplinares ou de gestão especializada
§ 1º - A carga horária, a que se refere o caput deste artigo, deverá ser
cumprida em sua totalidade na escola, durante o horário de funcionamento do Programa, respeitado o intervalo destinado ao almoço.
§ 2º - O horário de trabalho do Diretor de Escola e do Vice- Diretor de
Escola deverá ser definido de forma a viabilizar o devido acompanhamento da entrada
e da saída dos alunos da escola do Programa Ensino Integral.
§ 3º - Cabe ao Dirigente Regional de Ensino, com relação ao Diretor de
Escola, e ao Diretor da Escola, com relação ao Vice-Diretor de Escola, determinar, em
cada caso, o horário de trabalho que melhor atenda à conveniência e às necessidades
das ações pedagógicas, diante dos objetivos do Plano de Ação da Escola do Programa
Ensino Integral.

147

14393 miolo.indd 147

30/06/15 11:24

§ 4º - Ao integrante do Quadro do Magistério em Regime de Dedicação
Plena e Integral - RDPI é vedado o desempenho de qualquer outra atividade remunerada, em alçada pública ou privada, durante o horário de funcionamento do Programa.
Artigo 7º - Todos os profissionais designados em Regime de Dedicação
Plena e Integral terão como sede de controle de frequência a unidade escolar do Programa Ensino Integral em que se encontre em exercício.
§ 1º - A unidade, de que trata o caput deste artigo, deverá administrar a
vida funcional dos integrantes do Quadro do Magistério e do Quadro de Apoio Escolar,
em exercício em suas dependências.
§ 2º - O docente que deixar de cumprir a totalidade de sua carga horária
diária de trabalho terá consignada falta-dia e, no descumprimento de parte da carga
horária, serão consignadas faltas-aula, as quais, somadas a outras, de mesmo tipo, que
venham a ocorrer, caracterizarão a falta-dia, na conformidade do que estabelece o Decreto nº 39.931, de 30 de janeiro de 1995.
Artigo 8º - O Diretor de Escola deverá atribuir, aos docentes designados,
aulas de componentes da matriz curricular das escolas do Programa Ensino Integral
observando, do total de 48 (quarenta e oito) aulas, que correspondem à carga horária
de 40 horas semanais da designação, a seguinte distribuição:
I - para docentes: o exercício da docência em componentes curriculares
da Base nacional Comum e da Parte Diversificada, respeitado o limite máximo de 28
(vinte e oito) aulas e mais 4 (quatro) aulas em atividades diversificadas com alunos,
totalizando 32 (trinta e duas) aulas;
II - para docentes que exercem a coordenação de área de conhecimento: o exercício da docência em componentes curriculares da Base Nacional Comum,
respeitado o limite máximo de 14 (quatorze) aulas e mais 2 (duas) aulas em atividades
diversificadas com alunos, totalizando 16 (dezesseis) aulas;
III - para docentes e para docentes que exercem coordenação de área: o
mínimo de 3 (três) aulas, sendo 2 (duas) consecutivas, a serem exercidas coletivamente, para alinhamento das ações pedagógicas, em espaço de formação e estudos.
§ 1º - Na atribuição de aulas, deverão ser consideradas a disciplina específica, as não específicas e demais disciplinas de habilitação do docente, em conformidade com os dispositivos da resolução que regulamenta o processo anual de atribuição
de classes e aulas, respeitada, com relação às disciplinas da Base Nacional Comum, a
média de:
1 - 24 (vinte e quatro) aulas para atribuição a docentes; e
2 - 12 (doze) aulas para atribuição a docentes que exercem a coordenação
de área.
§ 2º - As aulas referentes a práticas de ciências e a práticas experimentais
deverão ser atribuídas aos docentes das disciplinas da área de Ciências da Natureza e
da área de Matemática, respectivamente, contemplando as médias estabelecidas no
§1º deste artigo.
§ 3º - Caso haja necessidade de dividir a turma de alunos para uso do
laboratório, deverá ser atribuído o dobro da quantidade de aulas referentes a práticas
de ciências ou a práticas experimentais, de que trata o § 2º deste artigo, observada a
tabela a que se refere o §1º do artigo 3º desta resolução.
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§ 4º - na atribuição de aulas das disciplinas da Parte Diversificada da matriz curricular do Programa Ensino Integral, deverão se considerar o perfil e a experiência do professor, garantindo, sempre que possível, a participação de todos os docentes
em disciplinas eletivas.
§ 5º - Na composição das cargas horárias dos professores, deverá se assegurar uniformidade na atribuição de aulas das disciplinas da Base Nacional Comum e
das demais disciplinas da matriz curricular, de forma a haver diversidade de disciplinas
nas respectivas cargas horárias.
§ 6º - O professor coordenador de área de conhecimento somente poderá ser designado quando o módulo de professores da unidade estiver completo, sendo
que, em caso contrário, o professor deverá atuar exclusivamente como docente, em
quadro de atribuição provisório, ministrando as aulas remanescentes, até que o módulo se complete.
Artigo 9º - não haverá nova designação nas ausências e impedimentos
legais dos docentes que atuam no Programa, exceto nos casos de licença à gestante ou
de licença-adoção, no decorrer do ano letivo.
Artigo 10 - As substituições nas ausências e impedimentos legais dos integrantes do Quadro do Magistério, designados no Programa, deverão ser organizadas
pelo Diretor de Escola, observando que:
I - do Diretor de Escola: a substituição será feita pelo Vice-Diretor de
Escola, conforme dispõe o Decreto nº 59.477/2013, observadas as especificidades
do Programa;
II - do Vice-Diretor de Escola: não haverá substituição, devendo o Diretor
de Escola garantir a execução das atribuições e das atividades previstas, com apoio dos
professores coordenadores;
III - de docentes: a substituição se fará por integrantes do Quadro do Magistério designados no Programa, observada a seguinte ordem de prioridade:
a) docentes com menor carga horária de aulas atribuídas;
b) docentes da mesma área de conhecimento;
c) docentes de outra área de conhecimento;
d) Professor Coordenador de Área da mesma área de conhecimento;
e) Professor Coordenador de Área com menor carga horária de aulas
atribuídas.
§ 1º - Caberá ao Diretor de Escola definir previamente, junto à equipe
gestora, as atividades da docência que serão exercidas pelos professores coordenadores de área, a partir das prioridades do Plano de Ação da escola, considerando a
necessidade de eventual substituição de professores ausentes.
§ 2º - Em casos de afastamento de professor, que implique período de
ausência superior a 15 (quinze) dias, o docente designado professor coordenador da
mesma área de conhecimento poderá atuar exclusivamente como docente na substituição, em quadro provisório de atribuição das aulas, até o término do afastamento do
professor substituído, sem prejuízo da própria designação como Professor Coordenador de Área.
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Artigo 11 - Os profissionais que atuam em Regime de Dedicação Plena e
Integral - RDPI, com exceção do Diretor de Escola e do Vice-Diretor de Escola, deverão
usufruir férias de acordo com o calendário escolar.
Parágrafo único - O Diretor de Escola e o Vice-Diretor de Escola deverão
definir o melhor momento para a fruição das próprias férias, em consonância com o
planejamento das atividades escolares e com homologação do Dirigente Regional de
Ensino.
Artigo 12 - A permanência do integrante do Quadro do Magistério em
escolas participantes do Programa Ensino Integral está condicionada aos seguintes
requisitos:
I - aprovação em avaliações de desempenho, periódicas e específicas,
das atribuições desenvolvidas nas escolas;
II - atendimento das condições de adesão ao Regime de Dedicação Plena
e Integral - RDPI e da vedação do desempenho de qualquer outra atividade remunerada, em alçada pública ou privada, durante o horário de funcionamento do programa,
aplicando-se, em caso de inobservância, devidamente apurada em processo administrativo, as sanções estabelecidas na legislação pertinente, sem prejuízo da prévia e
imediata cessação da designação no Programa;
III - observância à quantidade de vagas no módulo de professores, definido pela demanda escolar, conforme dispõe o artigo 3º desta resolução.
§ 1º - A avaliação de desempenho, a que se refere o inciso I deste artigo,
integra o processo de gestão de desempenho do Programa Ensino Integral e será objeto de resolução específica.
§ 2º - na verificação do requisito de observância à quantidade de vagas,
de que trata o inciso III deste artigo, para permanência ou cessação da designação
de docentes, bem como de professores coordenadores, deverá se observar o último
resultado das respectivas avaliações de desempenho, respeitado o módulo por área e/
ou por disciplina, para a docência, e os limites mínimos de quantidade de classes, para
a coordenação.
Artigo 13 - A cessação da designação do integrante do Quadro do Magistério poderá ocorrer a qualquer tempo, caso não corresponda às expectativas de
atuação no Programa.
§ 1º - O ato de cessação da designação deverá ser precedido de criteriosa análise da situação, ponderadas as circunstâncias, para decisão da equipe gestora,
ouvido o supervisor de ensino da unidade escolar.
§ 2º - Decidida a cessação da designação, o integrante do Quadro do
Magistério será formalmente notificado pelo Diretor de Escola, sendo-lhe facultado
o exercício do direito de defesa, a ser protocolado na unidade escolar, no prazo de 3
(três) dias úteis, subsequentes à data da notificação, devendo esse processo ser concluído no prazo de até 5 (cinco) dias, contados da data do protocolo da defesa ou do
decurso de prazo para apresentá-la.
Artigo 14 - Aos professores que atuam nas escolas estaduais do Programa Ensino Integral aplicar-se-ão, no que couber, as disposições da legislação que regulamenta o processo anual de atribuição de classes e aulas.
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Artigo 15 - A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB e a
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 Ensino, ouvidas, no que couber, as coordenadorias a que se refere o caput deste artigo.
Artigo 16 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.
Anexo
Subanexo I
Módulo de professores – Anos Finais do Ensino Fundamental
Nº de
Classes

Nº de professores por área de conhecimento
Linguagens

Ciências da
Natureza e
Matemática

Ciências
Humanas

Nº de
professores
em área de
livre escolha

Nº total de
professores

7

5

4

3

-

12

8

5

5

3

-

13

9

6

5

4

-

15

10

6

5

4

1

16

11

6

6

4

2

18

12

7

7

5

-

19

13

7

7

5

2

21

14

9

7

5

1

22

15

10

8

6

-

24

16

10

9

6

-

25

17

10

9

6

1

26

18

11

9

7

1

28

19

11

10

7

1

29

20

11

11

7

2

31

21

12

11

8

1

32

22

12

11

8

2

33

23

12

12

8

3

35

24

13

13

9

1

36

25

13

13

9

3

38

26

13

13

9

4

39

27

16

14

10

1

41

28

16

15

10

1

42

29

16

15

10

2

43

30

17

15

11

2

45
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Subanexo II
Módulo de professores – Ensino Médio
Nº de
Classes

6

Nº de professores por área de conhecimento
Linguagens

Ciências da
Natureza e
Matemática

Ciências
Humanas

Nº de
professores
em área de
livre escolha

Nº total de
professores

5

5

3

-

13

7

5

6

3

-

14

8

5

7

3

-

15

9

6

7

4

-

17

10

6

8

4

-

18

11

6

9

4

1

20

12

6

9

5

2

22

13

7

10

5

1

23

14

9

11

5

-

25

15

9

12

6

-

27

16

10

12

6

-

28

17

10

13

6

1

30

18

10

14

7

-

31

19

10

15

7

1

33

20

11

15

7

2

35

21

11

16

8

1

36

22

11

17

8

2

38

23

12

18

8

2

40

24

12

18

9

2

41

25

12

19

9

3

43

26

12

20

9

3

44

27

15

20

10

1

46

28

15

21

10

2

48

29

15

22

10

2

49

30

16

23

11

1

51
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Subanexo III
Módulo de professores – Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio
Nº de
Classes

7

Nº de professores por área de conhecimento
Linguagens

Ciências da
Natureza e
Matemática

Ciências
Humanas

Nº de
professores
em área de
livre escolha

5

5

3

-

Nº total de
professores

13

8

5

5

3

1

14

9

6

6

4

-

16

10

6

6

4

1

17

11

6

7

4

1

18

12

7

8

5

-

20

13

7

8

5

2

22

14

9

9

5

-

23

15

9

9

6

1

25

16

10

10

6

-

26

17

10

10

6

1

27

18

10

11

7

1

29

19

11

12

7

1

31

20

11

13

7

1

32

21

11

13

8

2

34

22

12

14

8

1

35

23

12

14

8

3

37

24

12

15

9

2

38

25

13

15

9

3

40

26

13

16

9

3

41

27

15

17

10

1

43

28

16

17

10

1

44

29

16

18

10

2

46

30

16

18

11

2

47

________
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Decreto nº 39.931/95 à pág. 69 do vol. XXXIX;
Decreto nº 59.447/13 à pág. 86 do vol. LXXVI.
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RESOLUÇÃO SE Nº 68, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014
Dispõe sobre o processo de avaliação dos profissionais que integram as equipes
escolares das escolas estaduais do Programa Ensino Integral
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB e considerando a necessidade de estabelecer normas, critérios e procedimentos que assegurem eficácia, legitimidade
e transparência ao processo de avaliação de servidores que atuam, sob Regime de
Dedicação Plena e Integral – RDPI, em escolas participantes do Programa Ensino Integral, resolve:
Artigo 1º – O processo de avaliação da equipe escolar, nas unidades participantes do Programa Ensino Integral, aplicar-se-á aos profissionais do Quadro do
Magistério em atuação, sob o Regime de Dedicação Plena e Integral - RDPI, tendo a
finalidade de avaliar o desempenho de cada profissional no cumprimento de suas atribuições.
§ 1º – Os resultados da avaliação, a que se refere o caput deste artigo,
subsidiarão o plano formativo de cada profissional, para aprimoramento das competências e dos resultados no efetivo desempenho de sua função.
§ 2º – A avaliação do seu desempenho subsidiará a decisão quanto à
permanência do profissional no Programa, em função do desenvolvimento das competências, do engajamento e do cumprimento das atribuições previstas no modelo
pedagógico e/ ou de gestão, conforme o caso, de acordo com o que estabelece a Lei
Complementar 1.164, de 4 de janeiro de 2012.
Artigo 2º - A avaliação deverá observar a atuação dos profissionais no
desempenho das competências previstas para o Regime de Dedicação Plena e Integral
- RDPI, bem como os seus resultados junto ao Programa.
§ 1º - As competências, a que se refere o caput deste artigo, originam-se das premissas do Programa Ensino Integral, sendo que, para cada competência,
definem-se macroindicadores que norteiam a avaliação, na conformidade do estabelecido no quadro constante do Anexo I, que integra a presente resolução, e que se
desdobram em microindicadores para cada função exercida em Regime de Dedicação
Plena e Integral.
§ 2º - O resultado da atuação do profissional será avaliado mediante indicadores de cumprimento do planejamento previsto em seu Programa de Ação e de
sua assiduidade.
Artigo 3º - O processo de avaliação desenvolver-se-á na conformidade
das seguintes etapas:
I – de avaliação das competências: etapa em que os questionários de
avaliação serão preenchidos pelos avaliadores, que também preencherão os respectivos questionários de autoavaliação, conforme estabelece o artigo 4º desta resolução;
II – de avaliação da atuação do profissional junto ao Programa:
etapa em que se efetuará o cômputo dos indicadores de cumprimento
das ações planejadas e de assiduidade, na conformidade do que dispõe o artigo 5º
desta resolução;
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III – de calibragem da avaliação das competências: etapa em que a conclusão a que chegar a avaliação, de que trata o inciso I deste artigo, será discutida pelos
gestores para os ajustes necessários;
IV – de consolidação da avaliação final: etapa em que se fará a combinação da avaliação das competências e da avaliação do resultado da apuração do
cumprimento das ações planejadas, observada a aplicação, ou não, do indicador de
assiduidade;
V – devolutiva da avaliação final: etapa em que o profissional será comunicado sobre a conclusão a que chegar sua avaliação final, tomando ciência do encaminhamento que adequadamente corresponderá à sua situação.
Parágrafo único – As etapas, de que trata este artigo, deverão ser acompanhadas pelo Supervisor de Ensino da unidade escolar e pelo Professor Coordenador
de Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, responsável pela implementação do Programa Ensino Integral nas escolas participantes.
Artigo 4º - A avaliação das competências, a que se refere o inciso I do artigo
3º desta resolução, será realizada mediante questionários de avaliação, a serem preenchidos, de forma individual e confidencial, pelos integrantes do processo educativo, a saber:
I – os alunos;
II – todos os profissionais do Quadro do Magistério que atuam na escola;
III – o Supervisor de Ensino da unidade escolar e o Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico, responsável pela implementação do Programa nas escolas
participantes.
Artigo 5º - A avaliação da atuação do profissional, a que se refere o inciso
II do artigo 3º desta resolução, será realizada pelos responsáveis diretos, no alinhamento vertical das funções no Programa Ensino Integral, a partir de informações objetivas,
acerca de sua assiduidade e do cumprimento das ações planejadas por cada profissional, conforme previsto no respectivo Programa de Ação.
Parágrafo único – São responsáveis diretos, no alinhamento vertical das
funções:
1 – os Professores Coordenadores de Área e o Professor Coordenador
Geral, para avaliação dos Professores e do Professor de Sala/Ambiente de Leitura;
2 – o Professor Coordenador Geral e o Diretor de Escola, para avaliação
dos Professores Coordenadores de Área;
3 – o Diretor de Escola, o Supervisor de Ensino e o Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico, para avaliação do Professor Coordenador Geral e do Vice-Diretor de Escola;
4 – o Supervisor de Ensino da unidade escolar, para avaliação do Diretor
de Escola.
Artigo 6º - A calibragem da avaliação das competências, a que se refere
o inciso III do artigo 3º desta resolução, deverá ser realizada pelos gestores da unidade
escolar e por profissionais da Diretoria de Ensino, na seguinte conformidade:
I - Professores Coordenadores de Área, Professor Coordenador Geral, Vice-Diretor de Escola e Diretor de Escola, para a calibragem da avaliação dos Professores
e do Professor de Sala/ Ambiente de Leitura, em nível de unidade escolar;
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II – Professor Coordenador Geral, Vice-Diretor de Escola e Diretor de Escola, para a calibragem da avaliação dos Professores Coordenadores de Área, em nível
de unidade escolar;
III – Diretor(es) de Escola, Supervisor(es) de Ensino e Professor(es)
Coordenador(es) de Núcleo Pedagógico, para a calibragem da avaliação de Professor
Coordenador Geral e de Vice-Diretor de Escola, em nível de Diretoria de Ensino;
IV – Supervisor(es) de Ensino e Dirigente Regional de Ensino, para calibragem da avaliação de Diretores de Escola, em nível de Diretoria de Ensino.
Parágrafo único – A calibragem da avaliação das competências deve estar estritamente pautada nos indicadores de comportamento previstos no mapa de
competências do Programa Ensino Integral, podendo ser utilizados todos os registros
relativos à atuação do profissional ao longo do ano, que justifiquem
a referida avaliação.
Artigo 7º – A pontuação de todos os aspectos avaliados, relativamente a
cada profissional, deverá considerar a escala de 1,0 (um) a 4,0 (quatro) pontos.
§ 1º – A avaliação das competências, a que se refere o inciso I do artigo
3º desta resolução, obterá a pontuação que resultar do cálculo da média aritmética das
pontuações de todas as competências avaliadas, a partir das respostas dos questionários de avaliação, excetuadas as respostas da autoavaliação.
§ 2º – Para a calibragem da avaliação das competências, de que trata o
artigo 6º desta resolução, deverá ser observado o comportamento esperado do profissional avaliado, descrito nos macroindicadores do Programa Ensino Integral, ponderando-se cada competência na seguinte conformidade:
1 – raramente apresenta o comportamento esperado: 1,0 (um) ponto;
2 – às vezes apresenta o comportamento esperado: 2,0 (dois) pontos;
3 – quase sempre apresenta o comportamento esperado: 3,0 (três) pontos;
4 – sempre apresenta o comportamento esperado: 4,0 (quatro) pontos.
§ 3º – A pontuação final da avaliação das competências, resultante da
realização da calibragem, caso não confirme a pontuação inicial, somente poderá variar
em, no máximo, 1 (um) ponto para mais e, no mínimo, 1 (um) ponto para menos.
§ 4º – A avaliação da atuação do profissional, a que se refere o inciso II do
artigo 3º desta resolução, que se dará mediante a apuração do cumprimento das ações
planejadas em seu Programa de Ação, será consignada como se segue:
1 – com pontuação de 1,0 a 2,0 pontos: quando menos de 50% das ações
planejadas tenham sido realizadas;
2 - com pontuação de 2,1 a 3,0 pontos: quando se tenha realizado um
total de 50 (cinquenta) a 75% das ações planejadas;
3 - com pontuação de 3,1 a 4,0 pontos: quando mais de 75% das ações
planejadas tenham sido realizadas.
§ 5º – na continuidade da apuração do cumprimento das ações planejadas, de que trata o parágrafo § 4º deste artigo, deverão ser computadas as ausências
do profissional, em seu registro de frequência, referente ao ano letivo em curso, aplicando- se o indicador de assiduidade como redutor da pontuação obtida na apuração,
na seguinte conformidade:
1 – com o total de 6 (seis) a 8 (oito) ausências: redução de 1,0 (um) ponto;
2 – com mais de 8 (oito) ausências: redução de 2,0 (dois) pontos.
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§ 6º – na verificação de frequência do profissional, para aplicação do que
dispõe o parágrafo § 5º deste artigo, considera se ausência todo e qualquer não comparecimento à unidade escolar, consignado como falta de qualquer tipo ou licenças/
afastamentos de qualquer natureza, exceto licença à gestante, licença-adoção, licença-paternidade, férias e dias de serviço obrigatório por lei (SOL) e de convocações por
órgão desta Pasta.
Artigo 8º - A conclusão da avaliação final de cada profissional decorrerá
da combinação das pontuações obtidas na avaliação das competências, após a calibragem, e na avaliação do resultado da apuração do cumprimento das ações planejadas,
após verificação da possibilidade de aplicação do indicador de assiduidade, que implicará a definição do encaminhamento devido à situação configurada, na conformidade
da matriz de nove quadrantes, constante do Anexo II, que integra a presente resolução.
§ 1º – Os quadrantes da matriz, a que se refere o caput deste artigo,
apresentam as possíveis combinações de pontuação das avaliações aplicadas, indicando, cada um, o encaminhamento correspondente à situação que configura, conforme
a seguir se especifica:
1 – Quadrante 9 - pontuação alta na avaliação das competências (entre
3,1 e 4,0 pontos) e pontuação alta na avaliação do resultado (entre 3,1 e 4,0 pontos):
definição de plano de desenvolvimento e formação específico para o profissional, considerando o potencial para assumir funções superiores no alinhamento vertical;
2 - Quadrantes 7 e 8 - pontuação baixa/média na avaliação das competências (entre 1,0 e 3,0 pontos) e pontuação alta na avaliação do resultado (entre 3,1
e 4,0 pontos): definição de plano de desenvolvimento e formação específico, considerando a necessidade de potencializar seu desempenho na dimensão das competências;
3 – Quadrantes 2, 3 e 6 - pontuação média/alta na avaliação das competências (entre 2,1 e 4,0 pontos) e pontuação baixa/média na avaliação do resultado
(entre 1,0 e 3,0 pontos): definição de plano de desenvolvimento e formação específico,
considerando a necessidade de potencializar o desempenho na dimensão de resultado;
4 – Quadrante 5 - pontuação média na avaliação das competências (entre 2,1 e 3,0 pontos) e pontuação média na avaliação do resultado (entre 2,1 e 3,0
pontos): definição de plano de desenvolvimento e formação específico, considerando
a necessidade de potencializar seu desempenho na dimensão das competências e na
dimensão do resultado;
5 – Quadrantes 1 e 4 - pontuação baixa na avaliação das competências
(entre 1,0 e 2,0 pontos) e pontuação baixa/ média na avaliação do resultado (entre 1,0
e 3,0 pontos): a permanência do profissional deve ser discutida e cogitada pelos gestores da unidade escolar, devendo, caso a decisão seja pela permanência do profissional
no Programa, ser definido plano de desenvolvimento e formação específico.
§ 2º – Caberá ao Dirigente Regional de Ensino a homologação da avaliação final dos profissionais das escolas do Programa Ensino Integral, bem como a decisão de recursos, quando houver.
Artigo 9º – Os profissionais envolvidos no processo de avaliação, de que
trata esta resolução, deverão assegurar a veracidade das informações fornecidas, sob
pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal.
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Artigo 10 – A etapa devolutiva da avaliação final com o correspondente
encaminhamento será realizada pelos responsáveis diretos do profissional avaliado, na
conformidade do que dispõe o parágrafo único do artigo 5º desta resolução.
Parágrafo único – Independentemente do disposto no caput deste artigo,
sempre que a avaliação final de um profissional implicar a cessação de sua designação
no Programa Ensino Integral, a devolutiva deverá ser realizada pelo Diretor de Escola e
pelo Supervisor de Ensino da unidade escolar.
Artigo 11 – A Coordenadoria de Gestão da Educação Básica desta Pasta
– CGEB/SE poderá baixar orientações complementares que se façam necessárias ao
cumprimento do disposto nesta resolução.
Artigo 12 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário, em especial a Resolução SE 84, de 19-12-2013, e
retroagindo seus efeitos a 01-12-2014.
Anexo I
COMPETÊNCIAS ESPERADAS E MACROINDICADORES
PREMISSA
PROTAGONISMO

COMPETÊNCIA
PROTAGONISMO

MACROINDICADOR
Respeito à individualidade
Promoção do protagonismo juvenil
Protagonismo sênior

FORMAÇÃO CONTINUADA

DOMÍNIO DO CONHECIMENTO E
CONTEXTUALIZAÇÃO

Domínio do conhecimento
Didática
Contextualização

DISPOSIÇÃO AO AUTODESENVOLVIMENTO
CONTÍNUO

Formação contínua
Devolutivas
Disposição para mudança

EXCELÊNCIA EM GESTÃO

COMPROMETIMENTO COM O PROCESSO
E RESULTADO

Planejamento
Execução
Reavaliação

CORRESPONSABILIDADE

RELACIONAMENTO E
CORRESPONSABILIDADE

Relacionamento e colaboração

REPLICABILIDADE

SOLUÇÃO E CRIATIVIDADE

Visão crítica

Corresponsabilidade
Foco em solução
Criatividade

DIFUSÃO E MULTIPLICAÇÃO

Registro de boas práticas
Difusão
Multiplicação
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2,1 a 3,0
1,0 a 2,0

Avaliação das competências

3,1 a 4,0

Anexo II
QUADRANTES DA AVALIAÇÃO FINAL
Q3

Q6

Q9

Melhoria nos resultados

Melhoria nos resultados

Potencial
além da função

Q2

Q5

Q8

Melhoria nos resultados

Transformar potencial em
desempenho

Melhoria nas competências

Q1

Q4

Q7

Riscos na permanência do
profissional

Riscos na permanência do
profissional

Requer acompanhamento

1,0 a 2,0

2,1 a 3,0

3,1 a 4,0

Avaliação do resultado
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Lei Complementar nº 1.164/12 à pág. 31 do vol. LXXIII;
Resolução SE nº 84/13 à pág. 359 do vol. LXXVI.

RESOLUÇÃO SE Nº 69, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014
Prorroga afastamentos de servidores desta Pasta, junto a Prefeituras Municipais,
para atendimento do ensino fundamental, nos termos do convênio de Parceria
Educacional Estado-Município
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, objetivando dar continuidade à implementação do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município, para atendimento do ensino fundamental, observados os termos do convênio instituído pelo
Decreto nº 51.673, de 19 de março de 2007,
Resolve:
Artigo 1º - Ficam prorrogados, até 31 de dezembro de 2015, junto às Prefeituras Municipais conveniadas com esta Secretaria da Educação, para cumprimento
do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município, os seguintes afastamentos:
I - de integrantes do Quadro do Magistério – QM/SE, autorizados nos
termos do inciso X do artigo 64 da Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de
1985;
II - de integrantes do Quadro de Apoio Escolar QAE/SE, autorizados nos
termos do parágrafo único, item 1, do artigo 5º da Lei Complementar nº 1.144, de 11
de julho de 2011.
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Parágrafo único - Os afastamentos, a que se referem os incisos deste artigo, que, por qualquer motivo, venham a se encerrar antes de 31 de dezembro de 2015,
considerar-se-ão prorrogados somente até a véspera da data do encerramento.
Artigo 2º - Os Dirigentes Regionais de Ensino, no uso de suas atribuições
e observadas as respectivas áreas de atuação, deverão proceder ao apostilamento:
I - dos títulos de afastamento já autorizados, para registro da prorrogação
de que trata a presente resolução;
II - das alterações de carga horária de trabalho do docente afastado,
ocorridas ao início do ano letivo, ou no seu decorrer, com aumento ou diminuição da
quantidade de aulas atribuídas, em função da variação da demanda escolar na esfera
municipal.
Artigo 3º - Deverão ser encaminhadas à Coordenadoria de Gestão de
Recursos Humanos – CGRH desta Pasta, pelas Diretorias de Ensino, através do Sistema Informatizado de Municipalização, as propostas de cessação e de autorização de
afastamentos junto às Prefeituras Municipais, observado o disposto no artigo 3º do
Decreto nº 51.673/2007.
Parágrafo único – As propostas, a que se refere o caput deste artigo, deverão atender o disposto na Cláusula Décima Terceira do Termo de Convênio de Parceria Educacional Estado/Município, bem como a observação constante do Objetivo 5 do
Plano de Trabalho que integra o referido Termo de Convênio.
Artigo 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
________
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Lei Complementar nº444/85 à pág. 344 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 1.144/11 à pág. 54 do vol. LXXII;
Decreto nº 51.676/07 à pág. 232 do vol. LXIII.

RESOLUÇÃO SE Nº 70, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014
Altera dispositivos da Resolução SE nº 75, de 28 de dezembro de 2013, que dispõe
sobre o processo anual de atribuição de classes e aulas
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH,
Resolve:
Artigo 1º - Fica acrescentado o item 7 ao parágrafo 5º do artigo 3º da
Resolução SE nº 75, de 28.12.2013, com a seguinte redação:
“7 – afastamento, no primeiro dia previsto para o processo inicial de atribuição, nos termos do disposto no parágrafo 22 do artigo 126 da Constituição Estadual
de 1989, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 21, de 14/02/2006.” (nR)
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Artigo 2º - O parágrafo 4º do artigo 10 da Resolução SE nº 75/2013 passa
a vigorar com a seguinte redação:
“§ 4º - As aulas de Ensino Religioso, após a devida homologação das turmas de alunos participantes pela Diretoria de Ensino, poderão ser atribuídas como carga
suplementar de trabalho aos titulares de cargo e, como carga horária, aos ocupantes de
função-atividade, bem como aos docentes contratados e a candidatos à contratação, desde
que portadores de diploma de licenciatura plena em Filosofia, em História ou em Ciências
Sociais, e as aulas de Língua Espanhola poderão ser atribuídas para constituição, composição e ampliação da jornada de trabalho, bem como para carga suplementar dos titulares
de cargo e para carga horária dos demais docentes e dos candidatos à contratação.” (nR)
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
________
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII;
Emenda Constitucional nº 21/06 à pág. 21 do vol. LXI;
Resolução SE nº 75/13 à pág. 321 do vol. LXXVI.

RESOLUÇÃO SE Nº 71, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014
Dispõe sobre o Projeto Apoio à Aprendizagem, instituído pela Resolução SE
nº 68 de 27 de setembro de 2013
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB e considerando:
- o direito do aluno de se apropriar do currículo escolar de forma contínua e bem sucedida, nos ensinos fundamental e médio;
- a necessidade de se garantir o cumprimento da totalidade da carga horária e dos dias letivos, prevista na lei de diretrizes e bases da educação nacional - LDB,
Resolve:
Artigo 1º - O Projeto Apoio à Aprendizagem, cujo objetivo básico é o
de atender às demandas pedagógicas que se verificarem relativamente às classes dos
anos finais do ensino fundamental e das séries do ensino médio, visando a assegurar o
cumprimento integral das aulas programadas e dos dias letivos previstos no calendário
escolar homologado, em cada escola da rede estadual de ensino, será implementado
na conformidade do disposto na presente resolução.
Parágrafo único – Caberá ao docente do Projeto Apoio à Aprendizagem
- PAA, dentre suas atribuições, além do previsto no caput deste artigo, também subsidiar as atividades programadas pelo professor de disciplina do 7º, 8º ou 9º ano do
ensino fundamental e/ou de série do ensino médio, em prática definida como ação
de imediata intervenção na aprendizagem, a ocorrer durante as aulas regulares, com
vistas a dirimir dificuldades específicas do aluno e a promover sua efetiva apropriação
de conceitos, habilidades, procedimentos e atitudes.
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Artigo 2º - Para a implementação do Projeto Apoio à Aprendizagem, a
unidade escolar contará com docentes ocupantes de função-atividade que, na ausência de aulas atribuídas, se encontrem cumprindo horas de permanência e tenham essa
unidade como sede de controle de frequência (SCF).
§ 1º - Os docentes, a que se refere o caput deste artigo, deverão assumir as demandas pedagógicas, que se façam necessárias à implementação do
Projeto Apoio à Aprendizagem, em sua unidade de classificação (sede de controle
de frequência).
§ 2º - O docente ocupante de função-atividade, cumprindo horas de permanência, que se encontre excedente ao módulo de docentes de sua unidade de classificação, nos termos do que dispõe o artigo 3º desta resolução, deverá ser remanejado
para outra unidade escolar, da mesma Diretoria de Ensino, mediante ato de mudança
de sede, de competência do Dirigente Regional de Ensino.
§ 3º - A unidade escolar, que não contar com docente ocupante de função-atividade cumprindo horas de permanência, classificado na própria escola ou em
outra unidade da mesma Diretoria de Ensino, poderá, nos termos da Lei Complementar
nº 1.093/2009, proceder à contratação de candidatos à docência, devidamente habilitados/qualificados e inscritos no processo anual de atribuição de classes e aulas, desde
que a necessidade da contratação seja ratificada pelo Supervisor de Ensino da unidade.
§ 4º - Os docentes contratados para atuar no Projeto Apoio à Aprendizagem, na forma estabelecida no parágrafo 3º deste artigo, estarão sujeitos aos mesmos
deveres, proibições e responsabilidades previstos na Lei Complementar nº 1.093/2009
e, subsidiariamente, nas disposições da Lei nº 10.261/1968 e da Lei Complementar
nº 444/1985.
Artigo 3º - A unidade escolar deverá, na implementação do Projeto Apoio
à Aprendizagem, observar o módulo de docentes, definido de acordo com o número
de classes dos anos finais do ensino fundamental e das séries do ensino médio que a
escola apresentar, na seguinte conformidade:
I – até 10 classes por turno de funcionamento – 1 (um) docente do Projeto por turno;
II – de 11 a 20 classes por turno de funcionamento – 2 (dois) docentes
do Projeto por turno;
III – mais de 20 classes por turno de funcionamento – 3 (três) docentes
do Projeto por turno.
§ 1º - O docente que integrar o módulo do Projeto Apoio à Aprendizagem
cumprirá, no respectivo turno, a carga horária correspondente à da Jornada Inicial de
Trabalho Docente, procedendo ao atendimento das demandas pedagógicas, em termos de substituição aos demais professores da unidade, nas ocasionais ausências e
também em outros impedimentos legais (licenças e afastamentos), nas classes de 6º
ao 9º ano do ensino fundamental e das séries do ensino médio.
§ 2º - O docente, de que trata o parágrafo 1º deste artigo, deverá, ainda,
atuar em turno diverso, sempre que necessário, desempenhando atividades de apoio
escolar aos professores das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, nas
classes do 7º, 8º ou 9º ano do ensino fundamental e/ou de séries do ensino médio,
complementando sua carga horária de trabalho até o limite máximo de aulas, correspondente ao da Jornada Integral de Trabalho Docente.
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§ 3º - O docente do Projeto deverá também, mediante acréscimo de aulas, em turno diverso, quando verificada a desnecessidade da intervenção com atividades de apoio escolar, de que trata o parágrafo 2º deste artigo, atuar como docente
eventual, a título de substituição nas ausências e/ou impedimentos legais de outros
professores, observado o limite máximo de aulas, correspondente ao da Jornada Integral de Trabalho Docente, na forma que estabelece o disposto no artigo 4º desta
resolução.
§ 4º - na composição do módulo previsto neste artigo, deverá ser priorizada a atribuição de aulas a docentes habilitados/qualificados em Língua Portuguesa
e Matemática.
§ 5º - Ao docente ocupante de função-atividade, que a qualquer momento venha a entrar em regime de horas de permanência, poderão ser atribuídas aulas do
Projeto Apoio à Aprendizagem, a fim de completar o módulo de docentes do Projeto,
definido nos termos deste artigo.
§ 6º - O docente que atuar no Projeto Apoio à Aprendizagem será remunerado com base na Faixa e Nível em que sua função esteja enquadrada ou, quando for
o caso, com base na Faixa e Nível de sua contratação.
§ 7º - O docente contratado, cuja atuação não corresponda ao desempenho previsto para o Projeto, perderá a carga horária atribuída, mediante prévia ratificação desse procedimento pelo Conselho de Escola.
§ 8º - A atribuição de aulas do Projeto Apoio à Aprendizagem ao docente
ocupante de função atividade ou contratado deverá ser revista pelo Diretor de Escola
sempre que na unidade escolar surgirem, nos anos finais do ensino fundamental e/ou
no ensino médio, aulas regulares, disponíveis como livres ou em substituição, de disciplina da habilitação/qualificação do referido docente.
Artigo 4º - A atuação dos docentes participantes do Projeto Apoio à
Aprendizagem em situações de substituição a professores da unidade escolar em suas
ausências ocasionais e em licenças e afastamentos, dar-se-á, sempre que necessário,
ministrando aulas de qualquer componente curricular, nos anos finais do ensino fundamental e/ou nas séries do ensino médio, independentemente de sua habilitação/
qualificação, desde que com orientação e acompanhamento do Professor Coordenador
da escola, exceto na disciplina de Educação Física, para a qual, por força de lei, se exige
habilitação específica.
§ 1º - Os professores de cada unidade escolar serão notificados de que
suas ausências/licenças/afastamentos deverão ser previamente comunicados à equipe
gestora da escola, para que seja providenciada a devida substituição pelos docentes do
Projeto Apoio à Aprendizagem.
§ 2º - A atuação do docente do Projeto, no respectivo turno, relativamente à atribuição da carga horária correspondente à da Jornada Inicial de Trabalho Docente, de que trata o parágrafo 1º do artigo 3º desta resolução, priorizará as situações
de substituição de professores da unidade escolar, em suas ausências e impedimentos
legais, sendo que, na inexistência dessa necessidade, o docente atuará em apoio escolar aos professores das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática nas classes
de 7º, 8º ou 9º ano do ensino fundamental e/ou de séries do ensino médio.
§ 3º - Quando atuar em turno diverso, complementando sua carga horária de trabalho até o limite máximo de aulas, correspondente ao da Jornada Integral de
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Trabalho Docente, de que trata o parágrafo 2º do artigo 3º desta resolução, a prioridade de atuação do docente do Projeto serão as atividades de apoio escolar ao professor
das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática das classes de 7º, 8º ou 9º ano
do ensino fundamental e/ou de séries do ensino médio, sendo que, na inexistência
dessa necessidade, a atuação dar-se-á, como docente eventual, nas substituições de
professores, a que se refere o parágrafo § 3º do citado artigo 3º.
Artigo 5º - O docente do Projeto Apoio à Aprendizagem, quando atuar
em apoio escolar ao professor das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática nas
classes de 7º, 8º ou 9º ano do ensino fundamental e/ou de séries do ensino médio,
desenvolverá atividades de ensino e aprendizagem, em especial, as de recuperação
contínua, oferecidas aos alunos, visando à superação de dificuldades e necessidades
identificadas em seu percurso escolar.
§ 1º - A atuação do docente do Projeto nas atividades de apoio escolar,
ouvido o professor das disciplinas a que se refere o caput deste artigo, ocorrerá simultaneamente às atividades desenvolvidas no horário das respectivas aulas regulares,
mediante atendimento por grupo de, no mínimo 5 (cinco) alunos.
§ 2º - O docente do Projeto poderá atuar nas atividades de apoio escolar
somente em classes que totalizem, no mínimo, 25 (vinte e cinco) alunos, nos 7º, 8º e 9º
anos do ensino fundamental, e 30 (trinta) alunos, no ensino médio.
§ 3º - Cada classe poderá contar com o docente do Projeto em 2 (duas)
aulas semanais para cada disciplina (Língua Portuguesa e Matemática), podendo, conforme a necessidade, totalizar 4 (quatro) aulas semanais (duas e duas), atendendo ao
que indicar o diagnóstico efetuado pelos docentes dessas disciplinas.
Artigo 6º - no Projeto Apoio à Aprendizagem, além das atribuições que
lhe são inerentes, cabe ao docente do Projeto:
I – elaborar o seu próprio plano de ação, alinhado às ações do Projeto
estabelecidas pela unidade escolar;
II – substituir os docentes da unidade em suas ausências e impedimentos
legais;
III – subsidiar com atividades de apoio as aulas do professor da disciplina
em questão, atendendo aos alunos que apresentem dificuldades;
IV – planejar e desenvolver atividades diversificadas, a que se refere o
disposto no parágrafo 1º deste artigo;
V – auxiliar, em conformidade com as diretrizes emanadas dos órgãos
desta Pasta, na implementação das demais atividades pedagógicas programadas pela
escola.
§ 1º - O docente do Projeto, quando completar o atendimento aos alunos, com atividades de apoio escolar ao docente de disciplina de classes de 7º, 8º ou 9º
ano do ensino fundamental e/ou de séries do ensino médio, deverá também, sempre
que possível, promover atividades diversificadas que propiciem o desenvolvimento integral dos alunos, mediante a oferta de experiências educativas bem sucedidas, ocupando tempo e espaços físicos disponíveis na unidade escolar, observada a obrigatoriedade de participar das horas de trabalho pedagógico coletivo.
§ 2º - A equipe gestora da escola deverá, fundamentada nos objetivos,
metas e resultados alcançados pelos alunos, nas avaliações internas e externas de de-
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sempenho escolar, incluir, em sua proposta pedagógica, as atividades de intervenção
na aprendizagem, a serem desenvolvidas pelos docentes do Projeto, bem como a natureza dessas atividades e a indicação das abordagens metodológicas mais adequadas e
dos tipos de instrumentos de avaliação mais apropriados.
§ 3º - As atividades, a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, em sua
execução, deverão ser acompanhadas pelos Professores Coordenadores da unidade
escolar, cabendo à equipe gestora garantir o desenvolvimento das ações previstas na
proposta pedagógica, organizando e disponibilizando os materiais didático-pedagógicos a serem utilizados pelos docentes do Projeto, inclusive recursos tecnológicos e kits
especificamente preparados para cada nível de ensino.
Artigo 7º - A unidade escolar e a Diretoria de Ensino, independentemente da implementação do Projeto Apoio à Aprendizagem, deverão, em caráter
obrigatório, continuar a atribuir, durante todo o ano letivo, aos docentes atuantes no
Projeto, as aulas do ensino regular, livres e/ou em substituição, que venham a surgir
disponíveis na própria escola ou em outra unidade da mesma Diretoria de Ensino, na
conformidade do que estabelece a legislação referente ao processo anual de atribuição de classes e aulas.
Parágrafo único - Os docentes ocupantes de função-atividade que se encontrem cumprindo horas de permanência, a que se refere o caput do artigo 2º desta
resolução, são obrigados a participar de todas as sessões de atribuição de aulas na
própria unidade escolar e também na Diretoria de Ensino.
Artigo 8º - Caberá às Diretorias de Ensino, através de seu núcleo Pedagógico, oferecer, na conformidade da demanda apresentada, subsídios e materiais
didático-pedagógicos para implementação do Projeto Apoio à Aprendizagem, a fim de
viabilizar a efetiva aprendizagem dos alunos.
Artigo 9º - As Coordenadorias de Gestão de Recursos Humanos - CGRH e
de Gestão da Educação Básica - CGEB poderão baixar orientações complementares que
se façam necessárias ao cumprimento do disposto nesta resolução.
Artigo 10 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, bem como o disposto nos artigos 2º a 8º
da Resolução SE nº 68, de 27.9.2013.
________
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 ou CG.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Lei Complementar nº 444/85 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 68/13 à pág. 302 do vol. LXXVI.
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RESOLUÇÃO SE Nº 72, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014
Dispõe sobre a elaboração do calendário escolar para o ano letivo de 2015
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, à vista do que lhe representaram as Coordenadorias de Gestão da Educação Básica - CGEB e de Gestão de Recursos Humanos
- CGRH e considerando:
- a obrigatoriedade de se assegurar em todas as unidades escolares o
cumprimento dos mínimos de dias de efetivo trabalho escolar e de carga horária anual
exigidos pela Lei federal nº 9.394, de 20.12.1996, de Diretrizes e Bases da Educação
nacional - LDB;
- a necessidade de se contar com instrumento legal específico que preveja e contemple as atividades necessárias para promover eficácia e eficiência à gestão
escolar;
- a oportunidade de se adotar um calendário mais compatível com os dos
sistemas de ensino de outras esferas administrativas;
- 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;
- o disposto no artigo 11, do Decreto nº 39.931, de 30.1.1995, que trata
da convocação de docentes para comparecimento a reuniões pedagógicas e demais
eventos que especifica; e
- as incumbências estabelecidas para os docentes no artigo 13 da LDB,
Resolve:
Artigo 1º - na elaboração do calendário escolar para o ano letivo de
2015, as escolas estaduais paulistas observarão que:
I – o início das aulas dar-se-á em 2 de fevereiro de 2015;
II – o período de aulas regulares do 1º semestre encerrar-se-á no dia 2
de julho de 2015;
III – o período de aulas regulares do 2º semestre iniciar-se-á em 3 de
agosto;
IV – o término dos dias letivos, no mínimo, em 18 de dezembro.
Parágrafo único - A unidade escolar não deverá, na organização de suas
atividades, prever a participação de alunos nos períodos destinados a férias e a recessos escolares.
Artigo 2º - As escolas estaduais deverão organizar seu calendário de forma a garantir, na implementação da proposta pedagógica, o mínimo de 200 (duzentos)
dias de efetivo trabalho escolar e a carga horária anual prevista para os diferentes níveis e modalidades de ensino, respeitadas a proporcionalidade e a mútua correspondência, nos cursos que adotem a organização semestral.
Artigo 3º - Considera-se como de efetivo trabalho escolar todo e qualquer dia em que se realize atividade prevista na proposta pedagógica da escola, que
conte com frequência controlada de alunos, com orientação e participação dos professores e seja desenvolvida como atividade regular de aula e/ou como outro tipo de
programação didático-pedagógica que assegure a aprendizagem dos discentes.
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§ 1º - É vedada a realização de eventos ou atividades que não estejam
previstos na programação do calendário escolar.
§ 2º - Os dias de efetivo trabalho escolar, constantes da programação do
calendário, que deixarem de ocorrer, por qualquer motivo, deverão ser repostos, na
conformidade do que dispõe a legislação pertinente, podendo essa reposição realizar-se, inclusive, aos sábados.
Artigo 4º - As atividades de cunho pedagógico, inerentes ao exercício da
função docente, que sejam realizadas em dias e/ou horários não incluídos na jornada
escolar dos alunos, desde que previstas no calendário escolar, integram o conjunto das
incumbências do professor, conforme estabelece o artigo 13 da LDB, ainda que não se
considerem como de efetivo trabalho escolar para fins de cumprimento do mínimo de
200 (duzentos) dias.
Parágrafo único – O não comparecimento do docente, convocado para
realização das atividades a que se refere o caput deste artigo, implicará a aplicação do
disposto no artigo 11 do Decreto nº 39.931/95.
Artigo 5º - O calendário escolar deverá ser elaborado pelo Conselho
de Escola, observadas as normas do Conselho Estadual de Educação e a legislação
pertinente, de modo a assegurar sua compatibilização com a proposta pedagógica
da escola.
§ 1º - Após a elaboração, o calendário escolar deverá ser submetido à
homologação do Dirigente Regional de Ensino, com prévia manifestação do Supervisor
de Ensino da unidade escolar.
§ 2º - No decorrer do ano, qualquer alteração no calendário escolar homologado, independentemente do motivo que a tenha determinado, deverá, após manifestação do Conselho de Escola, ser submetida à apreciação do Supervisor de Ensino
da unidade e à nova homologação pelo Dirigente Regional de Ensino.

julho;

Artigo 6º - A elaboração do calendário escolar deverá contemplar:
I – férias docentes, nos períodos de 1º a 15 de janeiro e de 3 a 17 de

II – atividades de planejamento/replanejamento, avaliação, revisão e
consolidação da proposta pedagógica, no 1º semestre, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, e, no segundo semestre, no dia 8 de agosto;
III – realização do processo inicial de atribuição de classes e aulas, em até
10 (dez) dias úteis, a partir de 21 de janeiro de 2015;
IV – o dia 2 de fevereiro, para atividades de acolhimento aos alunos e
educadores da unidade escolar;
V - o dia 11 de abril, para realização das atividades do dia “D” da Autoavaliação Institucional;
VI – o dia 12 de setembro, para desenvolvimento das atividades de reflexão e discussão acerca dos resultados do SARESP;
VII – o dia 17 de outubro para realização das atividades relativas ao evento “Um dia na escola do meu filho”;
VIII – dias destinados à realização de reuniões do Conselho de Escola e da
Associação de Pais e Mestres;
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IX – dias destinados à realização de reuniões bimestrais e participativas
de Conselho de Classe/Série e de reuniões com pais de alunos ou seus responsáveis;
X – os períodos de recesso escolar em 2015: de 16 de janeiro a 1º de
fevereiro, de 18 de julho a 1º de agosto e no mês de dezembro, após o encerramento
do ano letivo.
§ 1º - Os dias destinados às atividades relacionadas nos incisos IV e IX
deste artigo deverão contar, em sua realização, com a participação dos alunos, sendo
assim considerados como de efetivo trabalho escolar.
§ 2º - Para as atividades previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII deste
artigo serão fornecidas orientações específicas.
§ 3º - Os docentes que completarem o requisito legal de 1 (um) ano de
exercício após o período de férias regulamentares do mês de janeiro, usufruirão o benefício em parcela única, no período de 3 de julho a 1º de agosto de 2015, observadas
as disposições da legislação pertinente.
Artigo 7º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário e, em especial, a Resolução SE nº 78, de
11.12.2013.
________
NOTAS:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/23 na Col. de Leg. Fedt. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
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 78/13 à pág. 341 do vol. LXXVI.

RESOLUÇÃO SE Nº 73, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014
Dispõe sobre a reorganização do Ensino Fundamental em Regime de Progressão
Continuada e sobre os Mecanismos de Apoio Escolar aos alunos dos Ensinos
Fundamental e Médio das escolas estaduais
O Secretário da Educação, à vista do que lhe representaram as Coordenadorias de Gestão da Educação Básica - CGEB e de Gestão de Recursos Humanos - CGRH
e considerando que:
- a melhoria da qualidade da educação básica somente se consolida com
o desenvolvimento de um ensino que assegure efetiva aprendizagem ao aluno;
- os resultados das avaliações externas, alcançados pelas escolas da rede
pública estadual, confirmam as possibilidades de aumento da eficácia e eficiência do
redimensionamento dos ciclos do Ensino Fundamental, com flexibilização dos tempos
de aprendizagem e diversificação dos mecanismos de apoio;
- ao aluno devam ser garantidos meios e oportunidades diversas de se
apropriar do currículo escolar, de forma contínua e exitosa, subsidiada por tempos de
aprendizagem e mecanismos de apoio adequados,
Resolve:
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Artigo 1º - O Ensino Fundamental, em Regime de Progressão Continuada,
reorganizado em 3 (três) Ciclos de Aprendizagem, com duração de 3 (três) anos cada,
oferecido nas escolas estaduais, tem seu funcionamento regido nos termos da presente resolução.
Parágrafo único – A reorganização do ensino em três Ciclos de Aprendizagem, a que se refere o caput deste artigo, assegura condições pedagógicas que
disponibilizam, a crianças e adolescentes, mais oportunidades e meios para serem eficazmente atendidos em suas necessidades, viabilizando-lhes tempos de aprendizagem
adaptados a suas características individuais.
Artigo 2º – na reorganização do ensino, de que trata esta resolução, as
equipes escolares procederão ao acompanhamento e avaliação contínuos do desempenho do aluno, com intervenção pedagógica imediata, sempre que necessário, e,
quando for o caso, com encaminhamento do educando para estudos de reforço, recuperação e aprofundamento curricular, dentro e/ou fora do seu horário regular de aulas.
Artigo 3º - A reorganização do ensino por Ciclos de Aprendizagem oferece à escola efetivas possibilidades de:
I - assegurar condições de aprendizagem, segundo o critério de flexibilização do tempo necessário ao aprendizado, no desenvolvimento gradativo e articulado
dos diferentes conteúdos que compõem o currículo do Ensino Fundamental;
II - evidenciar a importância que a flexibilização do tempo representa
para a organização do ensino e para a efetivação de aprendizagens contínuas e progressivas de todos os alunos, de forma geral, e de cada um, em particular;
III - garantir ao aluno um ensino que, a partir de seus conhecimentos
prévios, implemente novos conteúdos curriculares, visando às aprendizagens previstas
para cada ano de cada Ciclo do Ensino Fundamental;
IV - subsidiar gestores e professores no agrupamento de alunos, na constituição de classes e na organização dos processos de ensino, acompanhamento e avaliação contínua da aprendizagem;
V - ressaltar a importância de intervenções pedagógicas, com ações de
reforço, recuperação e aprofundamento curricular, como mecanismos indispensáveis à
obtenção de bons resultados de aprendizagem;
VI - fornecer a pais e/ou responsáveis parâmetros e orientações que viabilizem e estimulem o monitoramento do processo de aprendizagem do aluno.
Artigo 4º - Os Ciclos de Aprendizagem, compreendidos como espaços
temporais interdependentes e articulados entre si, definem-se ao longo dos nove anos
do Ensino Fundamental, na seguinte conformidade:
I - Ciclo de Alfabetização, do 1º ao 3º ano;
II - Ciclo Intermediário, do 4º ao 6º ano;
III - Ciclo Final, do 7º ao 9º ano.
Artigo 5º - O Ciclo de Alfabetização (1º ao 3º ano) tem como finalidade
propiciar aos alunos a alfabetização, o letramento das diversas formas de expressão e
de iniciação ao aprendizado de Matemática, Ciências, História e Geografia, de modo
a capacitá-los até o final deste Ciclo, a fazer uso da leitura, da linguagem escrita e das
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diversas linguagens utilizadas nas diferentes situações de vida, dentro e fora do ambiente escolar.
§ 1º – Ao final do 3º ano, o aluno que não se apropriar das competências
e habilidades previstas para o Ciclo de Alfabetização, de que trata o caput deste artigo, deverá permanecer por mais um ano neste Ciclo, em uma classe de recuperação
intensiva.
§ 2º - O aluno a que se refere o parágrafo anterior, ao término de quatro
anos de estudos no Ciclo de Alfabetização, deverá continuar sua aprendizagem no Ciclo
Intermediário.
Artigo 6º - O Ciclo Intermediário (4º ao 6º ano) tem como finalidade assegurar aos alunos a continuidade e o aprofundamento das competências leitora e
escritora, com ênfase na organização e produção escrita, em consonância com a norma
padrão, nas diferentes áreas de conhecimento.
§ 1º – No 4º e no 5º anos do Ciclo Intermediário, o ensino será desenvolvido, predominantemente, por professor regente de classe e, a partir do 6º ano, por
professores especialistas nas diferentes disciplinas do currículo.
§ 2º – Caberá à equipe gestora e aos professores que atuam no Ciclo
Intermediário promover condições pedagógicas que assegurem aprendizagens necessárias à transição do ensino desenvolvido por professor regente de classe e do desenvolvido por docentes especialistas em disciplinas do currículo.
§ 3º – Ao final do 6º ano, o aluno que não se apropriar das competências
e habilidades previstas para o Ciclo Intermediário, de que trata o caput deste artigo,
deverá permanecer por mais um ano neste Ciclo, em uma classe de recuperação intensiva.
§ 4º - O aluno a que se refere o parágrafo anterior, ao término de
quatro anos de estudos no Ciclo Intermediário, deverá continuar sua aprendizagem
no Ciclo Final.
Artigo 7º - O Ciclo Final (do 7º ao 9º ano) tem como finalidade assegurar
a consolidação das aprendizagens previstas para este Ciclo, contemplando todo o currículo escolar estabelecido para o Ensino Fundamental.
§ 1º - Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, promovidos em regime de progressão parcial, com pendência em até 3 (três) disciplinas, poderão iniciar
a 1ª série do Ensino Médio, desde que tenham condições de se apropriar, concomitantemente, dos conteúdos das disciplinas pendentes do Ensino Fundamental e das
disciplinas da 1ª série do Ensino Médio, observadas as condições de viabilidade das
alternativas existentes na unidade escolar.
§ 2º - Ao final do 9º ano, o aluno que não se apropriar das competências
e habilidades previstas para o Ciclo Final, na forma a que se refere o caput deste artigo, deverá permanecer por mais um ano neste Ciclo, em uma classe de recuperação
intensiva.
§ 3º - O aluno a que se refere o parágrafo anterior, ao término de quatro
anos de estudos no Ciclo Final, deverá concluir o Ensino Fundamental.
Artigo 8º - O processo de consolidação de aprendizagens no Ensino Fundamental, em Regime de Progressão Continuada, a que se refere o caput do artigo 7º
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desta resolução, deverá assegurar o acompanhamento e avaliação contínuos e sistemáticos do ensino e do desempenho do aluno, a fim de apontar a necessidade, ou não, de
intervenções pedagógicas, na forma de estudos de reforço e/ou recuperação, dentro
ou fora do horário regular de aulas do aluno.
Parágrafo único - O acompanhamento e a avaliação das aprendizagens
de cada aluno devem ser concomitantes ao processo de ensino e aprendizagem, e sistematizados periodicamente por professores e gestores que integram os Conselhos de
Classe/Ano/Série e Ciclo, realizados, respectivamente, ao final do bimestre, do ano/
série e do ciclo.
Artigo 9º - Cabe à equipe escolar identificar os alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio que necessitem de mecanismos de apoio no processo de
ensino e aprendizagem, para concluir seus estudos dentro do tempo regular legalmente previsto.
Parágrafo único - Os mecanismos de apoio utilizados no processo de ensino e aprendizagem, a que se refere o caput deste artigo, distinguem-se pelos momentos em que são oferecidos e pelas metodologias utilizadas em seu desenvolvimento,
caracterizando-se basicamente como estudos de Recuperação Contínua e de Recuperação Intensiva, assim definidos:
1 - Recuperação Contínua: ação de intervenção imediata, a ocorrer durante as aulas regulares do Ensino Fundamental e Médio, voltada para as dificuldades
específicas do aluno, abrangendo não só os conceitos, mas também as habilidades,
procedimentos e atitudes, sendo desenvolvida pelo próprio professor da classe ou da
disciplina, conforme o caso, com apoio complementar, quando necessário, na seguinte
conformidade:
a) nas classes de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, com apoio e assistência direta dos alunos pesquisadores do Programa Bolsa Alfabetização;
b) nas classes de 3º, 4º, 5º e 6º anos do Ensino Fundamental, com apoio
complementar do Professor Auxiliar - PA; e
c) nas classes de 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e de séries do
Ensino Médio com apoio complementar dos docentes do Projeto Apoio à Aprendizagem - PAA, conforme dispuser a legislação pertinente;
2 – Recuperação Intensiva: a oportunidade de estudos que possibilita
ao aluno integrar classe cujo professor desenvolverá atividades de ensino específicas
e diferenciadas, que permitirão ao aluno trabalhar os conceitos básicos necessários a
seu prosseguimento nos estudos.
Artigo 10 - O Professor Auxiliar, a que se refere o item 1 do parágrafo único do artigo 9º desta resolução, tem como função precípua apoiar o professor da classe
no desenvolvimento de atividades de ensino e de aprendizagem, em especial, as de
recuperação contínua, oferecidas a alunos do 3º, 4º, 5º e 6º ano do Ensino Fundamental, visando à superação de dificuldades e necessidades identificadas em seu percurso
escolar, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
§ 1º - A atuação do docente como Professor Auxiliar dar-se-á, ouvido o
professor da classe e/ou da disciplina de Língua Portuguesa ou de Matemática, simultaneamente às atividades desenvolvidas no horário regular das aulas correspondentes,
mediante atendimento por grupo de, no mínimo, 5 (cinco) alunos.
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§ 2º - O Professor Auxiliar poderá atuar somente em classes que totalizem, no mínimo, 25 (vinte e cinco) alunos.
§3º - Excepcionalmente, o Professor Auxiliar poderá atuar em classe regular de, no mínimo, 20 (vinte) alunos, desde que nela se inclua matrícula de aluno do
público-alvo da Educação Especial, cuja necessidade tenha sido avaliada pela Equipe de
Educação Especial da Diretoria de Ensino, excetuando-se dessa possibilidade as Classes
Regidas por Professor Especializado e as Salas de Recursos.
Artigo 11 – Cada classe de 3º, 4º, 5º ou 6º ano do Ensino Fundamental,
contará com o Professor Auxiliar em 3 (três) aulas semanais para cada uma das disciplinas (Língua Portuguesa e Matemática), podendo, conforme a necessidade, totalizar
6 (seis) aulas semanais (três e três), atendendo ao que indicar o diagnóstico efetuado
pelo docente da classe ou da disciplina.
Artigo 12 - As aulas relativas às atividades do Professor Auxiliar serão
atribuídas a docentes devidamente habilitados/qualificados em Língua Portuguesa ou
em Matemática e inscritos no processo anual de atribuição de classes e aulas, observado o campo de atuação e na seguinte ordem de prioridade das situações funcionais:
I - docente titular de cargo, que se encontre na situação de adido, sem
descaracterizar essa condição, ou a título de carga suplementar de trabalho;
II - docente ocupante de função-atividade, na composição ou complementação de sua carga horária de trabalho.
§ 1º - Para os docentes, a que se referem os incisos deste artigo, somente
poderá haver atribuição, como Professor Auxiliar, na comprovada inexistência de aulas
que lhes possam ser atribuídas, no processo regular de atribuição, em nível de unidade
escolar e também de Diretoria de Ensino.
§ 2º - O docente exercerá as atribuições de Professor Auxiliar em classes
do 3º, 4º, 5º ou 6º ano do Ensino Fundamental, observado o limite máximo de 12
(doze) aulas semanais, pelo tempo que se fizer necessário à superação das dificuldades
dos alunos, fazendo jus, de acordo com a legislação pertinente, à quantidade de horas
de trabalho pedagógico correspondente à carga horária atribuída.
§ 3° - O Professor Auxiliar não poderá ser substituído e perderá a carga
horária atribuída, quando iniciar qualquer tipo de licença ou afastamento.
§ 4° - Excepcionalmente, nos casos de licença-saúde, licença-acidente de
trabalho, licença à gestante e licença-adoção, o/a docente permanecerá com a carga
horária relativa ao Professor Auxiliar, apenas para fins de pagamento e enquanto perdurar a licença, sendo as aulas correspondentes liberadas, de imediato, para atribuição
a outro docente, que venha efetivamente a ministrá-las.
Artigo 13 - A Recuperação Intensiva, caracterizada como mecanismo de
recuperação pedagógica centrada na promoção da aprendizagem do aluno, mediante
atividades de ensino diferenciadas e superação das defasagens de aprendizagem diagnosticadas, a que se refere o item 2 do parágrafo único do artigo 9º desta resolução,
será estruturada em dois tipos de classes, cuja instalação deverá observar, obrigatoriamente, a seguinte ordem de prioridade:
I - classe de Recuperação Intensiva de Ciclo - RC, organizada com o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 20 (vinte) alunos, destinada exclusivamente a
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alunos egressos dos anos finais de cada ciclo, cujo desempenho escolar lhes tenha
determinado a permanência, por mais um ano letivo, no 3º, 6º ou 9º anos do Ensino
Fundamental;
II - classe de Recuperação Contínua e Intensiva - RCI, constituída, em média, com 20 (vinte) alunos e destinada a alunos egressos dos anos finais de cada ciclo,
cujo desempenho escolar lhes tenha determinado a permanência, por mais um ano
letivo, no 3º, 6º ou 9º anos do Ensino Fundamental, sendo que, nessa classe, a média
de 20 (vinte) alunos poderá ser completada com alunos egressos do 2º, 5º e 8º anos
do Ensino Fundamental que, mesmo cursando ano subsequente, ainda necessitem de
atendimentos de reforço e estudos de recuperação.
§ 1º - As classes de Recuperação Contínua e Intensiva - RCI, de que trata o
inciso II deste artigo, somente poderão ser instaladas, nas seguintes situações:
1 - após total atendimento ao limite máximo da organização de classes
de Recuperação Intensiva de Ciclo – RC;
2 – de comprovada inexistência de, no mínimo, de 10(dez) alunos para
instalação de uma classe de Recuperação Intensiva de Ciclo- RC.
§ 2º - Quando o total de concluintes do ciclo, que deverá permanecer por
mais um ano letivo, for igual ou inferior a 3( três) alunos , ou no caso de a unidade escolar não mais dispor de salas ociosas para instalação de classe de recuperação intensiva,
os alunos deverão ser encaminhados à composição de classes regulares correspondentes ao ano final dos respectivos ciclos.
§ 3º - A organização das classes de recuperação intensiva, RC e RCI, de
que tratam os incisos deste artigo, deverá resultar de indicação feita pelos professores,
no último Conselho de Classe/Ano, realizado ao final do ano letivo anterior, ocasião em
que também poderão ser indicados os docentes da escola com possibilidade de assumir as referidas classes no ano letivo subsequente.
Artigo 14 - A equipe gestora, em reunião do Conselho de Classe/Ano,
ouvidos os professores da classe ou das disciplinas, ao deliberar sobre a recuperação
intensiva, deverá, na formação das classes, de que trata o disposto no artigo 13 desta
resolução, identificar, preliminarmente, diante do total de classes regularmente constituídas, o número de salas ociosas existentes, por turno/período, na unidade escolar,
que poderão vir a atender a necessidade de formação e a ordem de prioridade estabelecida no referido artigo.
§ 1º – A formação de classes de recuperação intensiva, observada a identificação preliminar a que se refere o caput deste artigo, deverá ser submetida à autorização do Dirigente Regional de Ensino, mediante parecer do Supervisor de Ensino da
unidade escolar.
§ 2º - Excepcionalmente, classes de recuperação intensiva, com número
de alunos inferior ao previsto nos incisos do artigo 13 desta resolução, poderão ter
sua constituição autorizada pelo Dirigente Regional de Ensino, mediante solicitação
devidamente justificada do Diretor de Escola, acompanhada de parecer conclusivo do
Supervisor de Ensino da unidade escolar.
Artigo 15 - A atribuição de classes e de aulas de recuperação intensiva
observará as normas e critérios relativos ao processo anual de atribuição de classes e
aulas.
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Parágrafo único - As classes e as aulas de recuperação intensiva poderão
constituir e ampliar a jornada de trabalho do docente titular de cargo, e também, se for
o caso, compor sua carga suplementar.
Artigo 16 – Caberá às Coordenadorias de Gestão da Educação Básica e de
Gestão de Recursos Humanos, na conformidade das respectivas áreas de competência,
baixar instruções que se façam necessárias ao cumprimento do que dispõe a presente
resolução.
Artigo 17 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução SE nº 53, de 2
de outubro de 2014.
_______
NOTA:
A Resolução SE nº 53/14 à pág.

deste volume.

RESOLUÇÃO SE Nº 74, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
Altera dispositivos da Resolução SE nº 2, de 14 de janeiro de 2014, que dispõe sobre
Atividades Curriculares Desportivas nas unidades escolares da rede pública estadual
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, CGEB,
Resolve:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante relacionados, da Resolução SE nº 2, de
14 de janeiro de 2014, passam a vigorar com a seguinte redação:
I – os incisos I, II, III e IV do artigo 5º:
“I - até 6 classes: 2 turmas;
II - de 7 a 12 classes: 4 turmas;
III - de 13 a 20 classes: 6 turmas;
IV – mais de 20 classes: 8 turmas.”;(nR)
II – o § 2º do artigo 6º:
“§ 2º - O Plano de Trabalho e as listagens nominais relativas às turmas de
ACDs propostas pela equipe gestora, após serem devidamente analisadas e avaliadas
pelo Conselho de Escola, deverão ser encaminhados à Diretoria de Ensino para apreciação do Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico – PCNP da disciplina de Educação
Física, bem como do Supervisor de Ensino responsável pela unidade escolar, e para
homologação do Dirigente R egional de Ensino.”; (nR)
III – o artigo 9º:
“Artigo 9º - As turmas de ACDs que, ao final do ano letivo, estiverem
funcionando com regularidade, nas modalidades e gênero existentes, tendo sido mantidas pelo Conselho de Escola, serão atribuídas no mês de março do ano subsequente,
depois de esgotadas as aulas regulares de Educação Física, no processo inicial de atribuição de classes e aulas.
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§ 1º - O plano anual de trabalho deverá conter, além dos demais itens, a
lista dos alunos participantes das ACDs, com indicação da série/classe de origem e das
respectivas datas de nascimento, para fins da definição da categoria, em consonância
com a proposta pedagógica da unidade escolar.
§ 2º - A direção da unidade escolar deverá encaminhar ao Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, no prazo fixado anualmente por comunicado da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB, cópias de todos os planejamentos
anuais das turmas de ACDs atribuídas, acompanhadas das listagens de alunos, devidamente atualizadas no Sistema de Cadastro de Alunos, para fins de acompanhamento
do Supervisor de Ensino da unidade e do PCNP de Educação Física, conforme estabelece o disposto no § 4º do artigo 6º desta resolução.” (nR)
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
_______
NOTA:
A Resolução SE nº 2/14 encontra-se à pág.

do vol.

RESOLUÇÃO SE Nº 75, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
Dispõe sobre a função gratificada de Professor Coordenador
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, à vista do que lhe representaram as Coordenadorias de Gestão da Educação Básica - CGEB e de Gestão de Recursos Humanos
– CGRH, relativamente às ações do Programa Educação – Compromisso de São Paulo,
bem como à atuação dos docentes ocupantes de postos de trabalho de Professor Coordenador, principais gestores de implementação dessa política, no exercício da correspondente função gratificada, e considerando a necessidade de se dispor de um ato
normativo abrangente, que discipline esse exercício nos diferentes contextos escolares,
em razão da importância do que ele representa:
- no fortalecimento das ações de orientação e aperfeiçoamento do fazer
pedagógico em sala de aula, pilar básico da melhoria da qualidade do ensino;
- na amplitude da gestão pedagógica dos objetivos, metas e diretrizes estabelecidas na proposta pedagógica da unidade escolar, otimizando as práticas docentes, com máxima prioridade ao planejamento e à organização de materiais didáticos e
recursos tecnológicos inovadores;
- na condução de alternativas de solução de situações-problema e nas
decisões de intervenção imediata na aprendizagem, com atendimento das necessidades dos alunos, orientando e promovendo a aplicação de diferentes mecanismos de
apoio escolar,
Resolve:
Artigo 1º - O exercício da função gratificada de Professor Coordenador,
nas unidades escolares da rede estadual de ensino e nos Núcleos Pedagógicos que
integram a estrutura das Diretorias de Ensino, dar-se-á na conformidade do que dispõe
a presente resolução.
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Artigo 2º - A função gratificada de Professor Coordenador será exercida
por docentes que ocuparão postos de trabalho:
I - nas unidades escolares, designados como Professores Coordenadores;
e
II - na Diretoria de Ensino, designados como Professores Coordenadores
de Núcleo Pedagógico - PCNPs:
a) de disciplinas da Educação Básica dos Ensinos Fundamental e Médio;
b) da Educação Especial;
c) da Área de Tecnologia Educacional; e
d) de Programas e Projetos da Pasta.
Parágrafo único – Os docentes, a que se refere o caput deste artigo, fazem jus ao pagamento da Gratificação de Função, instituída pela Lei Complementar nº
1.018, de 15 de outubro de 2007.
Artigo 3º - O módulo de Professores Coordenadores da unidade escolar
fica definido com:
I – 1 (um) Professor Coordenador para o segmento referente aos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental, desde que apresente o mínimo de 6 (seis) classes em
funcionamento;
II – 1 (um) Professor Coordenador para o segmento referente aos Anos
Finais do Ensino Fundamental, desde que apresente o mínimo de 8 (oito) classes em
funcionamento;
III – 1 (um) Professor Coordenador para o segmento referente ao Ensino
Médio, desde que apresente o mínimo de 8 (oito) classes em funcionamento.
§ 1º - No cálculo do módulo, a escola que oferecer os três segmentos de
ensino, a que se referem os incisos deste artigo, atendendo aos respectivos mínimos,
somente fará jus a 3 (três) Professores Coordenadores se possuir, em sua totalidade, o
mínimo de 30 (trinta) classes em funcionamento, caso contrário, o segmento referente
aos Anos Finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio farão jus a um único Professor Coordenador.
§ 2º - Em caso de a unidade escolar, independentemente do nível/segmento de ensino oferecido, funcionar com um total de classes inferior a 8 (oito), caberá
ao Diretor de Escola, com a participação do Supervisor de Ensino da unidade, garantir o
desenvolvimento das ações pedagógicas para melhoria do desempenho escolar.
§ 2º - Para fins de definição do módulo de que trata este artigo, incluem-se as classes da Educação de Jovens e Adultos - EJA, as classes de Recuperação Intensiva e as classes vinculadas, existentes, por extensão, fora do prédio da escola a que
se vinculam, administrativa e pedagogicamente, bem como as Salas de Recursos e as
classes Regidas por Professor Especializado (CRPE) da Educação Especial.
Artigo 4º - O núcleo Pedagógico das Diretorias de Ensino terá seu módulo composto por até 16 (dezesseis) Professores Coordenadores, podendo esse módulo
ser ampliado, com base no número de unidades escolares da circunscrição da Diretoria
de Ensino, na seguinte conformidade:
I – com 29 escolas: mais 1 (um) PCnP;
II – com 30 a 42 escolas: mais 2 (dois) PCnPs;
III – com 43 a 55 escolas: mais 3 (três) PCnPs;
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IV – com 56 a 68 escolas: mais 4 (quatro) PCnPs;
V – com 69 a 81escolas: mais 5 (cinco) PCnPs;
VI – com mais de 81 escolas: mais 6 (seis) PCNPs.
§ 1º - O módulo, a que se refere o caput deste artigo, observada a amplitude máxima em cada Diretoria de Ensino, deverá ser distribuído na seguinte conformidade:
1 – 1 (um) Professor Coordenador para a Educação Especial;
2 – até 2 (dois) Professores Coordenadores para Programas e Projetos
da Pasta;
3 – até 2 (dois) Professores Coordenadores para a Área de Tecnologia
Educacional;
4 – de 2 (dois) a 5 (cinco) Professores Coordenadores para o segmento do
1º ao 5º ano do ensino fundamental;
5 – de 11 (onze) a 17 (dezessete) Professores Coordenadores para as dis
ensino médio.
§ 2º - As disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática, no ensino
fundamental e no ensino médio, poderão contar com mais de 1 (um) Professor Coordenador, sendo que, no segmento do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, o acréscimo
em Língua Portuguesa destina-se à Alfabetização.
Artigo 5º - Constituem-se atribuições do docente designado para o exercício da função gratificada de Professor Coordenador - PC:
I - atuar como gestor pedagógico, com competência para planejar, acompanhar e avaliar os processos de ensinar e aprender, bem como o desempenho de
professores e alunos;
II - orientar o trabalho dos demais docentes, nas reuniões pedagógicas e
no horário de trabalho coletivo, de modo a apoiar e subsidiar as atividades em sala de
aula, observadas as sequências didáticas de cada ano, curso e ciclo;
III – ter como prioridade o planejamento e a organização dos materiais didáticos, impressos ou em DVDs, e dos recursos tecnológicos, disponibilizados
na escola;
IV - coordenar as atividades necessárias à organização, ao planejamento,
ao acompanhamento, à avaliação e à análise dos resultados dos estudos de reforço e
de recuperação;
V – decidir, juntamente com a equipe gestora e com os docentes das classes e/ou das disciplinas, a conveniência e oportunidade de se promoverem intervenções imediatas na aprendizagem, a fim de sanar as dificuldades dos alunos, mediante
a aplicação de mecanismos de apoio escolar, como a inserção de professor auxiliar, em
tempo real das respectivas aulas, e a formação de classes de recuperação contínua e/
ou intensiva;
VI - relacionar-se com os demais profissionais da escola de forma cordial,
colaborativa e solícita, apresentando dinamismo e espírito de liderança;
VII - trabalhar em equipe como parceiro;
VIII – orientar os professores quanto às concepções que subsidiam práticas de gestão democrática e participativa, bem como as disposições curriculares, pertinentes às áreas e disciplinas que compõem o currículo dos diferentes níveis e modalidades de ensino;
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IX - coordenar a elaboração, o desenvolvimento, o acompanhamento e
a avaliação da proposta pedagógica, juntamente com os professores e demais gestores da unidade escolar, em consonância com os princípios de uma gestão democrática
participativa e das disposições curriculares, bem como dos objetivos e metas a serem
atingidos;
X - tornar as ações de coordenação pedagógica um espaço dialógico e
colaborativo de práticas gestoras e docentes, que assegurem:
a) a participação proativa de todos os professores, nas horas de trabalho
pedagógico coletivo, promovendo situações de orientação sobre práticas docentes de
acompanhamento e avaliação das propostas de trabalho programadas;
b) a vivência de situações de ensino, de aprendizagem e de avaliação
ajustadas aos conteúdos e às necessidades, bem como às práticas metodológicas utilizadas pelos professores;
c) a efetiva utilização de materiais didáticos e de recursos tecnológicos,
previamente selecionados e organizados, com plena adequação às diferentes situações
de ensino e de aprendizagem dos alunos e a suas necessidades individuais;
d) as abordagens multidisciplinares, por meio de metodologia de projeto
e/ou de temáticas transversais significativas para os alunos;
e) a divulgação e o intercâmbio de práticas docentes bem sucedidas, em
especial as que façam uso de recursos tecnológicos e pedagógicos disponibilizados na
escola;
f) a análise de índices e indicadores externos de avaliação de sistema e
desempenho da escola, para tomada de decisões em relação à proposta pedagógica e
a projetos desenvolvidos no âmbito escolar;
g) a análise de indicadores internos de frequência e de aprendizagem
dos alunos, tanto da avaliação em processo externo, quanto das avaliações realizadas
pelos respectivos docentes, de forma a promover ajustes contínuos das ações de apoio
necessárias à aprendizagem;
h) a obtenção de bons resultados e o progressivo êxito do processo de
ensino e aprendizagem na unidade escolar.
Artigo 6º - As atribuições dos Professores Coordenadores integrantes dos
Núcleos Pedagógicos - PCNPs das Diretorias de Ensino são as estabelecidas no Decreto
nº 57.141, de 18 de julho de 2011, em seu artigo 73, cujo detalhamento, previsto no
inciso I do artigo 122 do mesmo decreto, encontra-se nas disposições do artigo 5º desta
resolução, genericamente para todo Professor Coordenador, e nas seguintes especificações:
I - do compromisso de:
a) identificar e valorizar os saberes do Professor Coordenador – PC da
unidade escolar;
b) fortalecer o papel do PC como formador de professores;
c) oferecer subsídios teóricos e operacionais de sustentação da prática
do PC;
d) organizar e promover Orientações Técnicas visando a esclarecer e
orientar os PCs quanto à observância:
d.1 - dos princípios que fundamentam o currículo e os conceitos de competências e habilidades;
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d.2 - dos procedimentos que otimizam o desenvolvimento das habilidades e competências avaliadas pelo SARESP (observar, realizar e compreender);
d.3 - das concepções de avaliação que norteiam o currículo e a aprendizagem no processo - AAP e SARESP, articuladas com as avaliações internas das escolas;
II - das atribuições de:
a) proporcionar aos PCs a reflexão sobre a metodologia da observação de
sala e os princípios que a efetivam na prática;
b) promover a construção de instrumentos colaborativos e de indicadores imprescindíveis ao planejamento, à efetivação da observação, ao feedback e à
avaliação;
c) acompanhar o processo de ensino e aprendizagem nas unidades escolares, bem como o desempenho de gestores, professores e alunos;
d) verificar os registros de observação realizados pelo PC da unidade
escolar sobre a Gestão da Sala de Aula, para análise e monitoramento de ações de
formação;
e) realizar ações de formação para os professores visando à implementação do currículo e colaborando na construção e no desenvolvimento de situações de
aprendizagem;
f) analisar as metas definidas na proposta pedagógica das escolas e os
resultados educacionais atingidos, a fim de indicar estratégias que visem à superação
das fragilidades detectadas na verificação:
f.1 - dos resultados atingidos, identificando quais as habilidades a serem
priorizadas;
f.2 - dos Planos de Ensino/Aula dos professores, identificando a relação
existente entre as habilidades/competências pretendidas e os conteúdos relacionados
nos Planos de Ensino/Aula;
g) promover orientações técnicas com a finalidade precípua de divulgar
e orientar o planejamento, a organização e a correta utilização de materiais didáticos,
impressos ou em DVDs, e recursos tecnológicos disponibilizados nas escolas;
h) acompanhar os processos formativos desenvolvidos pelo PC da unidade escolar, a fim de:
h.1 - verificar o Plano de Formação Continuada do PC, bem como os registros das reuniões nos horários de trabalho pedagógico coletivo, para identificação
das formas de implementação do currículo;
h.2 – verificar o cumprimento das ações de formação contempladas no
Plano de Formação Continuada do PC, em sua participação nas reuniões nos horários
de trabalho pedagógico coletivo;
h.3 - realizar intervenções pedagógicas, oferecendo contribuições teóricas e/ou metodológicas que visem à construção do espaço dialógico de formação;
h.4 - analisar os materiais didáticos e paradidáticos, identificando sua
relação e pertinência com o currículo e seu efetivo uso;
III – de sua atuação, a fim de atender com eficiência e eficácia às demandas peculiares à área/disciplina pela qual é responsável, dentre as seguintes áreas/
disciplinas do Núcleo Pedagógico:
a) Linguagens, abrangente às disciplinas de Língua Portuguesa, Língua
Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física;
b) Matemática;
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c) Ciências da Natureza, abrangente às disciplinas de Ciências Físicas e
Biológicas, Física, Química e Biologia;
d) Ciências Humanas, abrangente às disciplinas de História, Geografia,
Filosofia e Sociologia;
e) Educação Especial;
f) Tecnologia Educacional, observadas as demais atribuições, definidas
por detalhamento na Resolução SE nº 59, de 2 de junho de 2012; e
g) Programas e Projetos da Pasta.
Artigo 7º - Constituem-se requisitos para o exercício da função de Professor Coordenador nas unidades escolares e nos Núcleos Pedagógicos das Diretorias
de Ensino:
I - ser docente titular de cargo ou ocupante de função- atividade, podendo se encontrar na condição de adido ou em readaptação, sendo que, no caso de
docente readaptado, a designação somente poderá ocorrer após manifestação favorável da Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde da Secretaria de Gestão Pública
– CAAS;
II – contar com, no mínimo, 3 (três) anos de experiência no magistério
público estadual;
III – ser portador de diploma de licenciatura plena.
§ 1º - O docente, classificado na unidade escolar ou classificado em
unidade escolar da circunscrição da Diretoria de Ensino, terá prioridade na indicação para designação, respectivamente, no posto de trabalho de Professor Coordenador da unidade escolar - PC ou do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino
- PCNP.
§ 2º - Em caso de indicação de docente não classificado na forma estabelecida para as designações, a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, deverá ser exigida a apresentação de anuência expressa do superior imediato do docente na unidade
escolar de origem, previamente ao ato de designação.
§ 3º - A designação para atuar como Professor Coordenador - PC ou
como PCnP somente poderá ser concretizada quando houver substituto para assumir
as aulas da carga horária do docente a ser designado.
Artigo 8º - A indicação para o posto de trabalho de Professor Coordenador dar-se-á, na unidade escolar, por iniciativa do Diretor da Escola e, no núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, pelo Dirigente Regional, devendo, em ambos os casos, a
designação, assim como sua cessação, ser devidamente publicadas no Diário Oficial do
Estado, por portaria do Dirigente Regional de Ensino.
Artigo 9º - nas designações de Professor Coordenador, em nível de unidade escolar ou no Núcleo Pedagógico, serão observados critérios estabelecidos, conjuntamente, em cada Diretoria de Ensino, pelo Dirigente Regional, pelos Supervisores
de Ensino, pelo Diretor do Núcleo Pedagógico e pelos Diretores de Escola das unidades
escolares da respectiva circunscrição.
Parágrafo único – Na elaboração dos critérios, a que se refere o caput
deste artigo, e de outros que poderão ser acrescidos pelos gestores envolvidos, observar-se-ão:
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1 - a análise do currículo acadêmico e da experiência profissional do
candidato, em especial com vistas à atuação do Professor Coordenador nos anos
iniciais do ensino fundamental, devendo, neste caso, ser priorizada a experiência em
alfabetização;
2 - a compatibilização do perfil e da qualificação profissional do candidato com a natureza das atribuições relativas ao posto de trabalho a ser ocupado;
3 - o cumprimento do papel do Professor Coordenador na perspectiva
da educação inclusiva e na construção de um espaço coletivo de discussão da função
social da escola;
4 - a valorização dos certificados de participação em cursos promovidos
por esta Secretaria da Educação, em especial aqueles que se referem diretamente à
área de atuação do Professor Coordenador;
5 - a disponibilidade de tempo do candidato para cumprir o horário da
coordenação e também para investir em sua qualificação profissional e atender às atividades de formação continuada propostas pela Diretoria de Ensino e pelos órgãos
centrais da Pasta.
Artigo 10 – A carga horária a ser cumprida pelo docente para o exercício
da função gratificada de PC e de PCnP será de 40(quarenta) horas semanais, distribuídas por todos os dias da semana, sendo que a carga horária do PC deverá ser distribuída por todos os turnos de funcionamento da escola.
Artigo 11 - Compete ao Dirigente Regional de Ensino, com relação ao
cumprimento da carga horária do PCNP, observar que:
I - o PCNP poderá atuar no período noturno, na seguinte conformidade:
a) em unidade escolar, exclusivamente para apoio pedagógico às atividades docentes nesse turno de funcionamento;
b) na sede da Diretoria de Ensino, esporádica e excepcionalmente, em
atividade que não possa ser realizada no período diurno;
II - a carga horária do PCNP, quando cumprida no período noturno, não
poderá exceder a 8 (oito) horas semanais e, independentemente do local de seu cumprimento, as atividades realizadas deverão ser registradas em livro próprio , com indicação dos objetivos e/ou finalidades e com registro do horário de realização.
Parágrafo único - O Professor Coordenador, quando atuar no período
compreendido entre 19(dezenove) e 23(vinte e três) horas, fará jus ao percebimento
da Gratificação por Trabalho no Curso noturno – GTCn, de que tratam os artigos 83 a
88 da Lei Complementar nº 444/85, correspondente às horas trabalhadas.
Artigo 12 - O docente designado nos termos desta resolução não poderá ser substituído e terá cessada sua designação, em qualquer uma das seguintes
situações:
I – a seu pedido, mediante solicitação por escrito;
II - a critério da administração, em decorrência de:
a) não corresponder às atribuições do posto de trabalho;
b) entrar em afastamento, a qualquer título, por período superior a 45
(quarenta e cinco) dias;
c) a unidade escolar deixar de comportar o posto de trabalho.
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§ 1º - Na hipótese de o Professor Coordenador não corresponder às atribuições relativas ao posto de trabalho, a cessação da designação dar-se-á, no caso de
unidade escolar, por decisão conjunta da equipe gestora e do Supervisor de Ensino da
unidade, e no caso do Núcleo Pedagógico, pelo Dirigente Regional de Ensino, devendo,
em ambos os casos, a cessação ser justificada e registrada em ata, sendo previamente
assegurada ao docente a oportunidade de ampla defesa.
§ 2º - O docente que tiver sua designação cessada, em qualquer uma das
situações previstas no inciso I e nas alíneas “a” e “b” do inciso II deste artigo, somente
poderá ser novamente designado no ano subsequente ao da cessação.
§ 3º - Exclui-se da restrição a que se refere o parágrafo anterior, o docente cuja designação tenha sido cessada em decorrência de uma das seguintes situações:
1 - de concessão de licença à gestante ou de licença-adoção;
2 - de provimento de cargo docente na rede estadual de ensino.
§ 4º - Em caráter excepcional, exclusivamente para o PCNP e a critério do
Dirigente Regional de Ensino, poderá ser mantida a designação em casos de afastamento por período superior a 45 (quarenta e cinco) dias.
§ 5º - Exclusivamente para o PCNP, poderá haver substituição, mediante designação de outro docente, apenas nos casos de impedimento do PCNP
em virtude de licença à gestante ou de licença-adoção, sendo que a designação em
substituição será restrita ao período em que perdurar a licença, não lhe cabendo
prorrogação.
§ 6º - nos casos de que trata o parágrafo 5º deste artigo, os docentes
designados PCnPs não perderão o direito ao pagamento da Gratificação de Função,
conforme estabelece o disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar
nº 1.018, de 15 de outubro de 2007.
Artigo 13 – Poderá haver recondução do Professor Coordenador, para o
ano letivo subsequente, sempre que sua atuação obtiver aprovação, na avaliação de
desempenho a ser realizada no mês de dezembro de cada ano, sendo que, na unidade
escolar, a decisão da avaliação será conjunta, pela equipe gestora e pelo Supervisor
de Ensino da unidade, e, no caso do Núcleo Pedagógico, a decisão será do Dirigente
Regional de Ensino.
§ 1º - A decisão pela recondução, de que trata o caput deste artigo, será
registrada em ata e justificada pela comprovação do pleno cumprimento das atribuições de Professor Coordenador.
§ 2º - A cessação da designação do docente, em decorrência da decisão
por sua não recondução, deverá ocorrer na data de 31 de dezembro do ano que estiver
em curso.
Artigo 14 – Os Professores Coordenadores, designados nos termos do
artigo 64, inciso II, da Lei Complementar nº 444/85, para o exercício da coordenação
pedagógica nos Centros de Estudos de Línguas – CELs e nos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos – CEEJAs, também farão jus ao pagamento da Gratificação de
Função, instituída pela Lei Complementar nº 1.018, de 15 de outubro de 2007.
Artigo 15 – Os atuais Professores Coordenadores das unidades escolares
e dos Núcleos Pedagógicos, designados nos termos de legislação anterior, poderão per-
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manecer no exercício das respectivas designações, desde que respeitados os módulos
correspondentes, estabelecidos nesta resolução.
Artigo 16 – As Coordenadorias de Gestão da Educação Básica e de Gestão
de Recursos Humanos poderão baixar instruções complementares que se façam necessárias ao cumprimento da presente resolução.
Artigo 17 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário e, em especial, a Resolução SE nº 88, de
19.12.2007, e alterações, as Resoluções SE nº 89, SE nº 90 e SE nº 91, de 19.12.2007,
bem como as Resoluções SE nº 3, de 18.1.2013, SE nº13, de 1º.3.2013 e SE nº 18, de
4.4.2013.
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DELIBERAÇÃO CEE Nº 127/2014
Altera dispositivos da Deliberação CEE nº 120/2013
(*)

O Conselho Estadual de Educação, de acordo com o disposto no inciso I do artigo 2º da Lei estadual nº 10.403/1971, e considerando a Indicação CEE
Nº 128/2014,
Delibera:
Art. 1º - O § 1º do art. 3º da Deliberação CEE nº 120/2013 passa a vigorar
com a seguinte redação:
“§ 1º - O pedido de reconsideração de que trata o caput deverá ser protocolado na escola em até 10 dias, contados da data da divulgação dos resultados”.
Art. 2º - Acrescenta-se o § 4º ao art. 3º da Deliberação CEE nº 120/2013,
com a seguinte redação:
“§ 4º - Os prazos a que se refere este artigo ficarão suspensos durante os
períodos de recesso escolar e férias dos docentes”.
Art. 3º - Os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 4º da Deliberação CEE nº 120/2013
passam a vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o seu § 5º:
“§ 1º - O recurso de que trata o caput deverá ser protocolado na escola,
em até 10 dias, contados da ciência da decisão, e a escola o encaminhará à Diretoria
de Ensino ou ao órgão de supervisão delegada, em até 5 dias, contados a partir de seu
recebimento”.
“§ 2º - A Diretoria de Ensino, ou órgão equivalente de supervisão delegada, emitirá sua decisão sobre o recurso interposto, no prazo máximo de 15 dias,
contados a partir de seu recebimento”.
“§ 3º - na análise do recurso, deverá ser considerado:
I – O cumprimento das normas legais vigentes;
II - O cumprimento das normas regimentais no processo de avaliação e
retenção do aluno;
III – A presença de atitudes irregulares ou discriminatórias contra o
estudante;
IV – A existência de fato novo relevante”.
“§ 4º - A decisão do Dirigente de Ensino, ou responsável pelo órgão de
supervisão delegada, será comunicada à escola dentro do prazo previsto no § 2º, e dela
a escola dará ciência ao interessado, no prazo de 5 dias”.
Art. 4º - O caput do artigo 5º e seus §§ 1º, 2º, 3º e 4º da Deliberação CEE
nº 120/2013 passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - Da decisão do Dirigente, ou responsável pelo órgão de supervisão delegada, caberá recurso especial ao Conselho Estadual de Educação, no prazo de 5
dias, por parte do estudante, seu representante legal ou da escola, mediante expediente protocolado na Diretoria de Ensino ou no órgão de supervisão delegada”.

* Homologada pela Resolução SE de 31.07.2014.
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“§ 1º - A Diretoria de Ensino e o órgão de supervisão delegada terão o
prazo de 5 dias, a contar de seu recebimento, para encaminhar o recurso ao Conselho
Estadual de Educação, informando, no expediente, se o aluno continua na mesma unidade escolar e se foi reclassificado”.
“§ 2º - O recurso especial ao Conselho será apreciado pela Câmara de
Educação Básica, em caráter prioritário, observadas as normas regimentais”.
“§ 3º - O recurso especial será apreciado somente quanto ao cumprimento das normas legais, o cumprimento das normas regimentais da unidade escolar, a existência de atitudes irregulares ou discriminatórias contra o estudante ou pela
apresentação de fato novo relevante”.
“§ 4º - Em caso de divergência entre a decisão da escola e a da Diretoria
de Ensino, ou órgão de supervisão delegada, com relação à avaliação final do estudante, prevalecerá a decisão da Diretoria de Ensino, ou do órgão de supervisão delegada,
até a manifestação final do Conselho”.
Art. 5º - O caput do art. 6º da Deliberação CEE nº 120/2013 passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido de Parágrafo único.
“Art. 6º - Dos atos praticados por uma parte será dada ciência à outra
parte, por escrito”.
“Parágrafo único – Caberá à Diretoria de Ensino dar ciência à outra parte,
quando se tratar de recursos encaminhados ao Conselho Estadual de Educação”.
Art. 6º - O caput do art. 7º da Deliberação CEE nº 120/2013 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º - A Secretaria Estadual de Educação poderá editar normas próprias sobre a questão tratada nesta deliberação para as escolas de sua rede, cabendo
à supervisão de ensino, no seu trabalho permanente de visita às escolas estaduais,
oferecer as orientações necessárias”.
Art. 7º - Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação de sua
homologação, revogadas as disposições em contrário.
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
Deliberação.

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por maioria, a presente

A Consª. Rose Neubauer votou contrariamente nos termos de sua Declaração de Voto.
Sala “Carlos Pasquale”, em 16 de julho de 2014.
Cons.ª Guiomar Namo de Mello
Presidente
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INDICAÇÃO CEE Nº 128/2014 – CP – Aprovada em 16/07/2014
ASSUNTO Recurso contra Avaliação
INTERESSADO Conselho Estadual de Educação
RELATORES Cons.º Francisco Antônio Poli e Cons.o Francisco José Carbonari
PROCESSO CEE 673/1988 – Reautuado em 2/7/14
CONSELHO PLENO
1. RELATÓRIO
Em 2013, este Colegiado aprovou a Deliberação CEE nº 120/2013, adequando a norma a LDB e revogando a Deliberação CEE nº 11/1996.
Após a edição da Deliberação CEE nº 120/2013, algumas questões operacionais por ela não contempladas, como prazos de encaminhamentos em todas as
instâncias, a suspensão dos trâmites durante os recessos e as férias dos docentes, e
o direito que uma parte tem de ser informada sobre todos os passos da outra parte,
geraram alguma dificuldade na tramitação dos processos.
neste sentido, o anexo Projeto de Deliberação visa a suprir essas lacunas,
buscando tornar a norma mais adequada.
2. CONCLUSÃO
Posto isso, submetemos a este Colegiado o anexo Projeto de Deliberação.
São Paulo, 16 de julho de 2014
a) Cons.º Francisco Antônio Poli
Relator
a) Cons.º Francisco José Carbonari
Relator
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente Indicação.
Sala “Carlos Pasquale”, em 16 de julho de 2014.
Cons.ª Guiomar Namo de Mello
Presidente
Declaração de Voto
Sou contra o teor da Deliberação CEE nº 127/14, assim como da Deliberação CEE nº 120/13, porque contrárias à Deliberação CEE nº 11/96 não são doutrinárias, mas, formalistas, refletindo simplesmente uma técnica processual sem olhar
a avaliação como um processo mais amplo que englobe escola, aluno e comunidade,
portanto, essas Deliberações, assim como as Indicações a elas relacionadas, precisam
ser reformuladas.
São Paulo, 16 de julho de 2014
a) Cons.ª Rose Neubauer
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_____
NOTA:
A Lei nº 9.394/96 encontra-se à pág. 52 do vol. 22/213 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 nº 10.403/71 à pág. 450 do vol. 2;
Deliberação CEE nº 11/96 à pág. 137 do vol. XXII;
Deliberação CEE nº 120/13 à pág. 172 do vol. LXXV.

DELIBERAÇÃO CEE Nº 128/2014
Altera a redação do § 4º do artigo 3º da Deliberação CEE nº 120/2013.
(*)

O Conselho Estadual de Educação, no uso de suas atribuições, de acordo
com o disposto no inciso I do artigo 2º da Lei estadual nº 10.403, de 06 de julho de
1971, e considerando a Indicação CEE nº 129/2014
Delibera:
Art. 1º - O § 4º do artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 4º - O prazo a que se refere o § 2º ficará suspenso durante os períodos
de recesso escolar e férias dos docentes.
Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data da publicação de sua
homologação.
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente Deliberação.
A Cons.ª Neide Cruz absteve-se de votar.
Sala “Carlos Pasquale”, em 12 de novembro de 2014.
Cons.º Francisco José Carbonari
Presidente
INDICAÇÃO CEE Nº 129/2014 – CEB – Aprovada em 12/11/2014
ASSUNTO Recurso contra Avaliação Final
INTERESSADO Conselheiro Estadual de Educação
RELATOR Cons.º Francisco Antonio Poli
PROCESSO CEE Nº 673/1988 – Reautuado em 02/7/2014
CONSELHO PLENO
1. RELATÓRIO
O que se pretendeu com a inserção do § 4º na Deliberação CEE nº
120/2013, acrescida pelo Artigo 2º da Deliberação CEE nº 127/2014, foi deixar claro
* Homologada pela Resolução SE de 14.11.2014.
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que o prazo concedido à escola para se manifestar sobre o pedido de reconsideração
não corre durante os períodos de recesso escolar e férias dos docentes. Não há como
a escola se manifestar, se os professores não estão presentes. Porém, tal como está redigido o § 4º, pode-se entender que esse prazo fica suspenso também para os alunos,
ou seus representantes legais, protocolarem o pedido de reconsideração na escola, o
que não procede. O pedido deve ser protocolado normalmente, dentro do prazo de
dez dias. O que fica suspenso é o prazo para a escola se manifestar sobre o pedido. O
entendimento contrário levaria a uma demora ainda maior na análise do pedido, pois
ele poderia ser protocolado no décimo dia depois do término das férias ou do recesso,
e a escola teria mais dez dias para informar sua decisão.
2. CONCLUSÃO
Posto isso, submetemos a este Colegiado o anexo Projeto de Deliberação.
São Paulo, 29 de Outubro de 2014.
a) Cons.º Francisco Antonio Poli
Relator
3. DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator.
Presentes os Conselheiros: Francisco Antônio Poli, Ghisleine Trigo Silveira, Jair Ribeiro da Silva Neto, Laura Laganá, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Priscilla
Maria Bonini Ribeiro, Suzana Guimarães Trípoli e Sylvia Gouvêa.
Sala da Câmara de Educação Básica, em 29 de outubro de 2014.
a) Cons.ª Sylvia Gouvêa
Vice-Presidente no exercício da Presidência
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a presente Indicação.
A Cons.ª Neide Cruz absteve-se de votar.
Sala “Carlos Pasquale”, em 12 de novembro de 2014.
Cons.º Francisco José Carbonari
Presidente

_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Lei nº 10.403/71 à pág. 450 do vol. 2;
Deliberação CEE nº 120/13 à pág. 172 do vol. LXXV;
Deliberação CEE nº 127/14 à pág. deste volume.
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PARECER CEE Nº 282/2014 – CEB - Aprovado em 24/9/2014
ASSUNTO Expedição de Certificado de Ensino Médio de escolas cassadas
RELATOR Cons.º Antônio Carlos das Neves
INTERESSADA Diretoria de Ensino Região Centro
PROTOCOLO DER/CTR1692/1002/2014
CONSELHO PLENO
1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO
Trata o presente de consulta da Diretoria de Ensino Região Centro encaminhada a esta Casa pelo Secretário de Estado da Educação de São Paulo, sobre a regularização de vida escolar de alunos que estudaram em escolas de ensino médio cassadas.
Segundo a Diretoria de Ensino, a consulta se justifica pela existência de
um grande número de alunos provenientes de escolas cassadas, em situação análoga à
apreciada por este Conselho no Parecer CEE nº 477/2013. Este Parecer autorizou, em
caráter excepcional, a Diretoria de Ensino Região Centro a regularizar a vida escolar de
aluno que cursou o ensino médio em escola cassada, teve o respectivo certificado anulado e que prosseguiu estudos no ensino superior estando, no final de 2013, em vias
de se formar. O Parecer foi fundamentado na Indicação CEE nº 8/86, parte integrante
da Deliberação CEE nº 18/86.
A DER Centro indaga se o conceito de recuperação implícita definido na
Deliberação CEE nº 18/86 e Indicação CEE nº 08/86, expresso no supracitado Parecer,
será estendido para os seguintes casos:
“1) Os alunos concluintes do Ensino Fundamental (Regular e da Educação
de Jovens e Adultos) em escolas cassadas, no período de irregularidade constatada, que
concluíram o Ensino Médio Regular em escola devidamente autorizada teriam regularizada sua vida escolar pela respectiva Comissão de Verificação de Vida Escolar, com
fulcro no artigo 3º, inciso IV, da Resolução SE nº 46/2011.
2) Os alunos concluintes do Ensino Médio (Regular e da Educação de
Jovens e Adultos) em escolas cassadas, no período de irregularidade constatada, que
concluíram curso de graduação no ensino superior, teriam regularizada sua vida escolar
pela respectiva Comissão de Vida Escolar, com fulcro no artigo 3º, inciso IV, da Resolução SE nº 46/2011.
3) Os alunos concluintes do Ensino Médio (Regular e na Educação de jovens e Adultos) em escolas cassadas, que concluíram o Ensino Médio Técnico (Educação
Profissional Técnica de Nível Médio) teriam regularizada sua vida escolar pela respectiva
Comissão de Vida Escolar, com fulcro no artigo 3º, inciso IV, da resolução SE nº 46/2011.
4) Os alunos que sequer se inscreveram, os reprovados ou ainda os que
não compareceram para a realização da prova prevista, mas que comprovem as situações apresentadas nos três primeiros itens da presente consulta teriam regularizada
sua vida escolar pela respectiva Comissão de Vida Escolar, com fulcro no artigo 3º,
inciso IV, da Resolução SE nº 46/2011”.
1.2 APRECIAÇÃO
A Resolução SE nº 46/2011, que dispõe sobre regularização de vida escolar de alunos procedentes de escolas e cursos cassados, estabeleceu procedimen-
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tos com o objetivo de resolver os diferentes tipos de irregularidade. Determinou que
quando uma escola é cassada, os alunos abrangidos pelo período em que a sindicância
constatou irregularidades ficam sujeitos a um processo de regularização conduzido
pela Diretoria de Ensino, incluindo a validação e expedição de documentos, conforme
expresso no artigo 3º, inciso IV:
“(...)
Artigo 3º - Caberá à Diretoria de Ensino coordenar o processo de regularização da vida escolar de alunos de escolas e cursos cassados, mediante:
(...)
IV - validação de certificados ou diplomas ou expedição de documentos
escolares, conforme o caso.”
Em resumo, os procedimentos prescritos orientam na seguinte direção:
os alunos que estão em curso serão transferidos para outros estabelecimentos onde
serão avaliados e reclassificados para serem situados na etapa adequada. Já a verificação dos concluintes, portadores ou não de certificados ou diplomas, deve demandar
convocação do aluno, aplicação de exame, além de uma análise cuidadosa, instruída
por documentos e registros da escola e da SE, entre os quais: publicação em lauda no
DOE, GDAE, livros de matrícula, e prontuários.
Na Deliberação CEE nº 18/86, que também dispõe sobre regularização
de vida escolar, estão explicitadas as instâncias e os níveis de decisão sobre o assunto.
Nela, já se apontava a competência da Diretoria de Ensino para regularizar a vida escolar de alunos, cuja irregularidade tenha ocorrido após o término do Curso.
Em 2013, a Deliberação CEE nº 122/13 reiterou essa determinação ao
dispor em seu artigo 1º:
“Art. 1° A regularização de vida escolar (...) de alunos matriculados em
escolas públicas e privadas, no sistema de ensino do Estado de São Paulo, serão de
competência da Diretoria de Ensino à qual a unidade escolar estiver jurisdicionada,
observada a legislação pertinente”.
Definiu também, em seu artigo 2º, o tipo de decisão que cabe a este
Conselho:
“(...)
Art. 2° Das decisões decorrentes desta Deliberação caberá recurso,
nos termos das normas em vigor, ao Conselho Estadual de Educação”.
Diante do exposto, não resta dúvida de que, no exercício dessa
competência, os responsáveis pela execução da análise dos casos de regularização se
deparem com situações que convergem para uma mesma solução tendo em vista a
identidade entre elas. Entende-se, pois, a pertinência da consulta em tela. nesse contexto, dado que a Diretoria de Ensino Região Centro possui grande número de alunos
provenientes de escolas cassadas, em situação análoga àquela citada no Parecer CEE
nº 477/2013, é que se indaga se a utilização do princípio da recuperação implícita pode
ser aplicada as quatro situações apresentadas. Cabe lembrar que, no caso do referido
Parecer, houve atendimento ao disposto na Resolução SE nº 46/11 quanto ao cumprimento das etapas previstas nos parágrafos 2º e 3º, do Artigo 1º:
“Artigo 1º (...)
§ 2º - Os alunos portadores de certificado ou diploma e os concluintes,
sem certificação ou diploma, abrangidos pelo período de irregularidade constatada,
serão convocados para regularização dos atos escolares tornados sem efeito.
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§ 3º - a regularização dos atos escolares tornados sem efeito, de alunos
portadores de certificado ou diploma, será feita por meio de exames para validação dos
documentos expedidos”.
O Parecer CEE nº 477/2013, conforme mencionado, serviu de referência para a DER-Centro efetuar a consulta. Nele, foi apreciado o caso de um aluno que
concluiu o ensino médio em 2007, em escola que foi cassada em 2010, e que em consequência da Resolução SE nº 46/2011 foi chamado, em 2013, para realizar exames da
Secretaria de Estado da Educação a fim de regularizar seu certificado de conclusão de
ensino médio. O aluno não logrou aprovação no exame. Entretanto, à época, já estava
cursando o último ano de um curso superior. Este Conselho autorizou a Diretoria de
Ensino Região Centro a expedir-lhe, em caráter excepcional, o certificado de conclusão do ensino médio com fundamento na Indicação CEE nº 08/86, parte integrante
da Deliberação CEE nº 18/86, e também em decisões de casos similares relatados nos
Pareceres CEE nº 213/03 e Nº 60/03.
A Indicação CEE nº 08/86 estabeleceu diretrizes para a apreciação de
processos de regularização de vida escolar de alunos. Ao tratar da recuperação implícita, o Relator reconhece que o aluno ao cursar o ensino médio sem ter os estudos anteriores reconhecidos, por razões de ordem legal ou regimental, preenche
exigências específicas de continuidade do amadurecimento lógico-psicológico e de
retomada e aprofundamento de conteúdos do nível anterior (ensino fundamental),
por serem os mesmos ou por possuírem identidade, equivalência ou grande afinidade entre si. A trajetória escolar de aluno oriundo de curso de ensino fundamental
de escola cassada, que depois cursou e concluiu o ensino médio regular com êxito,
também foi reconhecida pelo Parecer CEE nº 378/02 como um critério válido de regularização de estudos.
no item 3.1.3 da Indicação, o Relator atribui outra significação ao princípio da recuperação implícita quando afirma que esta pode ocorrer na situação em que
“(...) o exercício comprovado na área da habilitação profissional, os estudos posteriores
do mesmo nível ou em níveis mais elevados, bem como o aprofundamento da formação
cultural do ex-aluno, acabam suprindo as carências do seu currículo escolar(...)”.
Ressalta, ainda, a importância de se observar o tempo decorrido desde a
irregularidade até o momento em que se cuida da regularização escolar. Esta circunstância encontra abrigo no item 4.3 dessa
Indicação: (...) “É de se considerar que a experiência de vida, a prática
profissional ou o aprofundamento da formação cultural do ex-aluno, tornam pedagogicamente inconsistente e desnecessária qualquer atividade formal de recuperação específica (...)”.
Em ambas, fica evidenciado um amadurecimento geral não cabendo
mais “(...) fazer alguém, nessa condição, retornar a um processo didático-pedagógico
de aprendizagem”, conforme relatado.
Por outro lado, também destaca que, tanto a aplicação de “exames especiais” como o uso do recurso da “recuperação implícita” não podem se constituir em
“(...) meros artifícios formais de regularização burocrática do currículo”. É importante
levar em consideração tanto as situações apontadas, como outras particulares, entre
as quais a falha administrativa. E que, à exceção dos casos em que se constata dolo ou
má fé por parte do aluno, é justo também preservá-lo dos prejuízos causados por esse
tipo de falha.
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Como se observa, não só o recurso da recuperação implícita, mas também os fatores que reforçam seu significado acima expostos podem ser perfeitamente
aplicados às situações 1 e 2 apresentadas pela DER Centro e nesse processo impõem-se
considerar, como prevê a Indicação CEE 08/86, as exigências pedagógicas do ensino, a
lógica e o bom senso.
Quanto à situação 3, no âmbito da legislação federal, é preciso lembrar
que o art. 36-A, incluído pela Lei nº 11.741/2008 na LDB, define que “(...) o ensino
médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de
profissões técnicas”. (g.n)
A Resolução CEB/CnE nº 6, de 20/09/2012, define Diretrizes Curriculares
nacionais para a Educação Profissional Técnica de nível Médio. nela, o artigo 3º determina como a educação profissional desse nível será desenvolvida.
(...)
“Art. 3º. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é desenvolvida
nas formas articulada e subsequente ao Ensino Médio, podendo a primeira ser integrada ou concomitante a essa etapa da Educação Básica”.
No sistema de ensino do Estado de São Paulo, na Indicação CEE 08/2000,
que estabelece diretrizes para a educação profissional técnica de nível médio, o ensino
técnico está estreitamente associado ao ensino médio. A diretriz de número quatro
determina o seguinte:
“4 – (...) A base para a organização curricular dos cursos de nível técnico
é o perfil profissional de conclusão, o qual é o definidor da identidade e da utilidade de
cada curso. Deverá ser pesquisado e definido pela Escola, considerando-se as competências profissionais gerais do técnico de uma ou mais áreas e as competências básicas
que podem ter sido constituídas no ensino médio, completadas com as competências
específicas da habilitação profissional a ser oferecida”.
A diretriz deixa claro que o perfil profissional de conclusão é a base da organização curricular dessa modalidade de curso, diferentemente do ensino médio em
que se visa à formação geral do educando, conforme assinalado. Por sua vez, para defini-lo é necessário considerar o conjunto das competências profissionais gerais do técnico de uma ou mais áreas, as competências básicas que podem ter sido constituídas no
ensino médio e as competências específicas da habilitação profissional. Assim sendo, a
aplicabilidade do que está sugerido na situação de número 3 fica comprometida tendo
em vista que a base da organização curricular do ensino médio não é a mesma que a
da educação profissional técnica de nível médio. nesse sentido, é difícil comprovar que
houve uma recuperação implícita dos estudos do ensino médio quando o aluno conclui
um curso de educação profissional técnica de nível médio porque, mesmo que aquele
inclua entre seus objetivos a preparação geral para o trabalho, não é seu objetivo a
habilitação profissional técnica específica. Cada curso possui uma identidade própria.
No que se refere à situação 4, considerando os aspectos destacados para
as três situações já analisadas, a Diretoria de Ensino poderá decidir cada caso à luz das
normas em vigor, ou ter como referência a jurisprudência existente, no que couber.
Dessa forma, com base no exame da legislação pertinente, pode-se afirmar que as diferentes situações configuradas pela Diretoria, à exceção da situação de
número 3 e com restrições para a de número 4, ensejam a aplicabilidade do princípio
da recuperação implícita e que, portanto, a emissão de certificados pode ser realizada
analogamente ao caso tratado no Parecer CEE Nº 477/2013 e em outros aqui citados.
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Finalmente, complementando a resposta às indagações formuladas, é
oportuno recomendar à Diretoria de Ensino Região Centro que não haja prejuízo dos
procedimentos descritos na Resolução SE Nº 46/11, em vigor, ao invocar o princípio
da recuperação implícita para a regularização de vida escolar de alunos de escolas
cassadas.
2. CONCLUSÃO
2.1 Responda-se à Interessada nos termos deste Parecer.
2.2 Envie-se cópia à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB
e à Diretoria de Ensino Região Centro.
São Paulo, 4 de setembro de 2014.
Cons.º Antônio Carlos das Neves
Relator
3. DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto do Relator.
Presentes os Conselheiros: Antônio Jacinto Matias, Francisco Antônio
Poli, Ghisleine Trigo Silveira, Jair Ribeiro da Silva Neto, Laura Laganá, Luís Carlos de
Menezes, Maria Lúcia Franco Montoro Jens, Priscilla Maria Bonini Ribeiro, Suzana Guimarães Trípoli e Sylvia Gouvêa.
Sala da Câmara de Educação Básica, em 10 de setembro de 2014.
a) Cons.º Francisco Antônio Poli
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 24 de setembro de 2014.
Cons.ª Bernardete Angelina Gatti
Vice-Presidente no exercício da Presidência
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Lei nº 11.741/08 à pág. 36 do vol. 35;
Resolução CNE/CEB nº 6/12 à pág. 194 do vol. 39.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Indicação CEE nº 8/86 à pág. 456 do vol. XXII;
Deliberação CEE nº 18/86 à pág. 455 do vol. XXII;
Deliberação CEE nº 122/13 à pág.
do vol. LXXVI;
Parecer CEE nº 378/02 À pág. 206 do vol. LIV;
Resolução SE nº 46/11 à pág. 256 do vol. LXXII.
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PARECER CEE Nº 285/2014 – CEB - Aprovado em 24/9/2014
ASSUNTO Consulta sobre Educação Especial
INTERESSADA Diretoria de Ensino Região São Bernardo do Campo
PROTOCOLO DER/SBC 500164/0027/2012
RELATOR Cons.º Luís Carlos de Menezes
CONSELHO PLENO
1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO
No expediente, encaminhado a este Colegiado, o Coordenador de Gestão
da Educação Básica, da Secretaria de Estado da Educação, encaminha consulta da Supervisão da DER São Bernardo do Campo sobre a possibilidade de uma escola colocar em seu
Regimento a retenção no 1º Ano do Ensino Fundamental (fls. 02 e 03).
A consulta tem origem em situação ocorrida no Colégio Singular, jurisdicionado à DER São Bernardo do Campo, conforme relata a Supervisão:
“O Colégio Singular – Unidade São Caetano do Sul, estabelecimento
de ensino privado, acompanhado por esta Diretoria, atende um aluno com necessidades educacionais especiais no 1º ano do Ensino Fundamental. A equipe pedagógica do colégio elaborou um Plano individualizado de ensino com as adaptações
curriculares necessárias (...). O referido Plano está sendo apreciado pelos responsáveis pelo aluno e por uma equipe multidisciplinar que o acompanha fora da escola.
No entanto, a responsável solicitou a permanência do aluno no primeiro ano do
Ensino Fundamental em 2013, ou seja, a retenção na série, alegando que o menino
não conseguirá acompanhar os demais alunos, causando prejuízos ao seu desenvolvimento escolar e desenvolvimento pessoal”. (g.n.)
A Supervisão prossegue questionando o seguinte:
“Embora, no § 6º do artigo 34 do Regimento Escolar da Unidade (...),
conste que na educação infantil e no 1º ano do Ensino Fundamental a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento, sem reprovação
nesta etapa e, em se tratando, de aluno com necessidades educacionais especiais,
poderá ficar retido ao final do corrente ano letivo?
Em 2011, a Direção do Colégio mencionou o interesse em alterar o
regimento escolar, em especial, o § 6º do artigo 34, passando a prever a reprovação
de alunos no 1º ano do Ensino Fundamental. (...) Diante da insistência do Colégio
citado e de outras Instituições de Ensino jurisdicionadas a esta Diretoria, gostaríamos de saber se o Colégio poderia alterar seu Regimento prevendo a reprovação no
1º ano do Ensino Fundamental?” (g.n.)
A Supervisão informa ainda que, ao manifestar-se sobre o pedido de
alteração regimental supra, baseou-se na publicação do MEC “Ensino Fundamental
de nove anos: passo a passo da implantação”, na qual se afirma que a escola não
deve se ater apenas aos aspectos cognitivos do desenvolvimento, pois a reprovação tem impactos negativos, como evasão escolar e baixa estima. A manifestação
da Supervisão foi no sentido de que a mudança no regimento com a intenção de
reprovação no 1º ano do EF não estaria coerente com os princípios do MEC para
esta etapa nem com as publicações do Conselho Nacional de Educação/Câmara de
Educação Básica (fls. 02).
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O Núcleo de Apoio Especializado – CAPE, da Secretaria de Estado da Educação, ratifica as orientações da Diretoria de Ensino Região São Bernardo do Campo e
a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), da SEE, encaminhou os autos
a esta Casa para apreciação.
1.2 APRECIAÇÃO
Do ponto de vista estritamente jurídico, há que ser respeitada a Resolução CnE/CEB nº 7 de 14/12/2010, que fixa as Diretrizes Curriculares nacionais para o
Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, mais especificamente o artigo 30, § 1º, abaixo
transcrito:
“Art. 30 – Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar:
(...)
§ 1º Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua autonomia, fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar os três anos
iniciais do Ensino Fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não
passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de
sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o
prosseguimento dos estudos”.
Portanto, não é admitida a retenção do aluno, por falta de aproveitamento, nos três anos iniciais do Ensino Fundamental. A proposta de um plano individualizado de ensino necessariamente deverá ser feita para atender às necessidades especiais
do estudante em questão, de forma a apoiá-lo no ano seguinte, sem afastá-lo da sua
turma e dos colegas com quem iniciou o Curso.
2. CONCLUSÃO
2.1 Responda-se à Interessada nos termos deste Parecer.
2.2 Encaminhe-se cópia do presente Parecer à Diretoria de Ensino Região
São Bernardo do Campo, à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB e à
Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA.
São Paulo, 12 de setembro de 2014.
a) Cons.º Luís Carlos de Menezes
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 Antônio
Poli, Ghisleine Trigo Silveira, Luís Carlos de Menezes, Maria Lúcia Franco Montoro Jens
e Priscilla Maria Bonini Ribeiro.
Sala da Câmara de Educação Básica, em 17 de setembro de 2014.
a) Cons.º Francisco Antônio Poli
Presidente da CEB
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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 24 de setembro de 2014.
Cons.ª Bernardete Angelina Gatti
Vice-Presidente no exercício da Presidência
______
NOTA:
A Resolução CNE/CEB nº 7/10 encontra-se à pág. 158 do vol. 37 na Col. de Leg. Fed. de
Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE.

PARECER CEE Nº 345/2014 – CEB - Aprovado em 22/10/2014
ASSUNTO Autorização para ministrar Curso de Ensino Fundamental-Ciclo II, do 6º ao
9º Ano
INTERESSADO Colégio EA S/S Ltda.
RELATORA Cons.ª Sylvia Gouvêa
PROCESSO CEE 278/2013
CONSELHO PLENO
1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO
1.1.1 O Representante Legal do Colégio EA S/S Ltda. recorre a este Conselho contra a decisão da DER Itapevi que indeferiu o pedido de autorização de funcionamento do Curso de Ciclo II do Ensino Fundamental (6º ao 9º Ano). O ofício do
Interessado data de 15/10/2013 (fls. 02).
A escola é autorizada a funcionar com Curso de Educação Infantil e Curso
de Ensino Fundamental de 1º ao 5º Ano pela Portaria DER Itapevi, publicada no DOE
de 13/02/2010. O estabelecimento localiza-se à Rua José Jorge Salum, 439, Vila Anita
Costa, Jandira/SP.
Observa-se que, em 28/02/2013, a DER Itapevi publicou no DOE, o despacho da Dirigente Regional, indeferindo o pedido de autorização de funcionamento
do Curso de Ciclo II de Ensino Fundamental (6º ao 9º Ano). A Escola, entretanto, já
vinha mantendo classe de 6º Ano do EF sem estar autorizada. Às fls. 87, constam dados
da Escola no Cadastro de Alunos da SE registrando, em 2013, a existência de uma classe
de 6º Ano com 11 alunos.
Dentre os argumentos para o indeferimento, cita-se o depoimento da
Supervisão, às fls. 118, de que na primeira visita à sala do 6º Ano notou que faltava
oxigênio, “que se sentiu mal na sala, que dentro da escola é muito fechado, que não há
ventilação suficiente” (fotos do estabelecimento escolar às fls. 121).
Às fls. 174, consta: “no que diz respeito às instalações físicas (...) observa-se que as mesmas não oferecem condições para ampliação do Ensino Fundamental,
Ciclo II. Não há materiais didáticos e equipamentos específicos para o funcionamento
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desse segmento de ensino (...) há professores não habilitados (...), portanto sem a devida qualificação profissional para a docência nesse segmento do EF”.
Em 19/03/13, o representante legal da escola formulou recurso junto à
Secretaria de Estado da Educação contra o indeferimento. Alegou que a DER não realizou “qualquer apontamento quanto aos eventuais motivos pelos quais a infraestrutura
do prédio não atenderia às especificidades do alunado.” Afirmou também que seu projeto era o de implantar o Ciclo II do EF gradativamente, tendo iniciado somente com
matrículas no 6º Ano (fls. 30).
Em 27/05/13, a Chefia de Gabinete da SEE acolheu parecer técnico de
sua assessoria, afirmando que o recurso em questão, ao ser dirigido diretamente ao
Exmo. Sr. Secretário da Educação, contrariava a Resolução SE nº 29, de 13/03/2012,
estabelecendo que pedidos dessa natureza deveriam ser encaminhados à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB). Informou que a escola era reincidente,
pois já havia sido objeto de convalidação de estudos pelo Parecer CEE nº 117/2012 por
ter funcionado com classe de 1º ano do EF sem possuir a devida autorização (fls. 36).
O parecer concluiu recomendando, nos termos da Indicação CEE nº
01/99, item 3.4: “A constatação de irregularidades de qualquer natureza, verificadas
por meio da fiscalização ou de denúncia formalizada, será diligenciada pelo órgão supervisor encarregado de apurá-las e de propor as medidas saneadoras e os prazo de
cumprimento’, com especial atenção para a situação dos alunos matriculados indevidamente no 6º ano, a fim de que não haja prejuízo em sua vida escolar”. Manifestou-se a
seguir pelo encaminhamento do expediente à Diretoria de Ensino.
Em 04/06/2013, a CGEB publicou Portaria no DOE determinando “a instauração de sindicância junto à Escola Abelhinha” (posteriormente denominada Colégio EA Sociedade Simples Ltda.) (...) a ser desenvolvida “nos termos do artigo 15 da Deliberação CEE nº 01/99 (...) e em conformidade com os preceitos do Código do Processo
Civil, garantindo o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa” (fls. 96).
Em razão da sindicância, os trâmites do recurso, interposto pela escola,
junto a este Conselho foram sustados até a emissão de relatório final. Em 07/08/14,
a CGEB encaminhou o relatório a esta Casa com a seguinte documentação (fls. 146):
- Relatório Final (fls. 146);
- Parecer da CGEB (fls. 161);
- Parecer da Consultoria Jurídica da SEE (fls. 188);
- Parecer da CGEB, opinando pelo retorno do expediente à Comissão de
Sindicância para as providências cabíveis (fls. 198);
- Parecer da CGEB, encaminhando o expediente de sindicância a este
Conselho (fls. 200).
No Relatório Final da Sindicância a Comissão apontou as seguintes irregularidades: (fls. 175-176)
“a) Oferta irregular do 6º Ano do Ensino Fundamental II, desde o início do
presente ano letivo (2013).
b) Manutenção de 11 (onze) alunos em classe do 6º ano do Ensino Fundamental II no período acima citado, sem adoção dos procedimentos formais para a
devida autorização.
c) Não atendimento às orientações das autoridades educacionais: propaganda e matrícula indevida da classe de 6º ano do Ensino Fundamental”.
Concluindo, a Comissão apresentou à CGEB as seguintes propostas:

203

14393 miolo.indd 203

30/06/15 11:24

“1 – Manter o indeferimento de autorização de funcionamento do Curso
de Ensino Fundamental Ciclo II.
2 – Regularizar a vida escolar dos alunos do 6º ano mantidos neste escola
no ano de 2013, com atos escolares praticados indevidamente, e matriculá-los no ano
de 2014 em escola devidamente autorizada.
3 – Propor que o mantenedor atenda às orientações das autoridades
educacionais, de acordo com a legislação vigente, retirando toda e qualquer propaganda alusiva à oferta de vagas relativas ao ciclo II do Ensino Fundamental.
4 – Alertar os mantenedores sobre o Comunicado CGEB/CGRH de
05/09/12, que trata de orientações às escolas com funcionamento irregular”.
A Consultoria Jurídica, em seu parecer, afirma que as “provas colecionadas nos autos comprovam a prática das infrações imputadas. (...) a sindicada ofertou
irregularmente o 6º ano do Ensino Fundamental II, manteve 11 alunos em Classe (sem
adoção dos procedimentos formais para a devida autorização, não atendeu às orientações das autoridades educacionais (...) assim violando as disposições do artigo 309, I
e II, da Constituição Federal, artigo 239, § 3º da Constituição Bandeirante, art. 3º e 7º
da Lei Federal 9394/96, artigos 4º, VII, e art. 15, ambos da Deliberação CEE Nº 01/99”
(fls. 195).
A Consultoria Jurídica da SEE conclui acolhendo o proposto no Relatório
Final da Comissão de Sindicância.
Na sequência, o Expediente foi reencaminhado à CGEB que opinou pelo
retorno do Processo à Comissão de Sindicância para providências no sentido de:
“1. Convalidar os estudos de todos os alunos do 6º e 7º Ano do Ensino
Fundamental por não possuírem matrícula válida na Escola Abelhinha com nova denominação Colégio EA, uma vez que a Comissão manteve o indeferimento de autorização
de funcionamento do Curso de Ensino Fundamental Ciclo II.
2. Acompanhar e orientar a direção e mantenedor quanto ao Plano de
Transferência imediata destes alunos para outras Unidades Escolares autorizadas pelo
Poder Público a fim de não causar-lhes prejuízos em seu percurso escolar.
3. Dar ciência ao mantenedor do Comunicado CGEB/CGRH de 5/09/2012,
que trata de orientações às escolas com funcionamento irregular.
4. Não havendo atendimento por parte da mantenedora no prazo de 30
dias, em entrar em contato com os pais destes alunos, cabe à Comissão de Sindicância
propor a aplicação do disposto no artigo 16 da Deliberação CEE nº 01/99, alterada pela
Deliberação CEE nº 10/00”.
1.1.2 No recurso a este Conselho, o requerente alega que o pedido de
autorização do Curso de Ensino Fundamental – Ciclo II, do 6º ao 9º Ano “foi indeferido
por suposta ausência de documentos, bem como por suposta falta de condições quanto às instalações do prédio escolar, sem, no entanto, realizar qualquer apontamento
quanto aos eventuais motivos pelos quais a infraestrutura do prédio não atenderia às
especificidades do alunado. (...) Diante do exposto, entende o recorrente que o pedido
administrativo foi indevidamente indeferido sem qualquer fundamentação que justifique, causando severos danos aos alunos e instituição de ensino, motivo pelo qual se faz
necessária a interposição do presente recurso” (fls. 04).
Consta também dos autos a seguinte documentação:
- Regimento Escolar (fls. 44);
- Termo de Responsabilidade (fls. 79);
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- Calendário 2013 (fls. 80);
- Matriz Curricular (fls. 81);
- Descrição sumária das instalações (fls. 82);
- Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (fls. 85);
- Parecer CEE nº 117/2012 convalidando estudos dos alunos do 1º e 2º
anos do ensino fundamental da Escola Abelhinha (fls. 93);
- Fotos do estabelecimento escolar (fls. 121).
1.2 APRECIAÇÃO
A Deliberação CEE nº 01/99, que normatiza a autorização de funcionamento de estabelecimentos e de cursos, dispõe:
“Artigo 6º - No caso de solicitação de autorização de novos cursos de
ensino fundamental e médio, o estabelecimento deverá apresentar somente descrição
sumária das instalações físicas específicas e dos equipamentos didático-pedagógicos e,
se necessário, alteração do Regimento Escolar.
Parágrafo único - Os pedidos de autorização de cursos também deverão
ser acompanhados de termo de responsabilidade, conforme disposto no inciso VII, do
art. 4º e, quando for o caso, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 4º”.
“Artigo 5º - Recebido o pedido, o órgão competente designará Comissão
Especial para análise e decisão
§ 1º - A decisão final deverá ser expedida no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da data do protocolado, ressalvados os períodos de diligência.
§ 2º - Não havendo manifestação no prazo previsto, caberá recurso ao
órgão superior da Secretaria de Estado da Educação.
§ 3º - O órgão competente poderá baixar o processo em diligência, ficando o prazo previsto interrompido.
§ 4º - na primeira diligência, o processo deve ser analisado exaustivamente e o interessado informado de todas as exigências.
§ 5º - Nova diligência somente poderá ocorrer pelo não cumprimento de
algum item solicitado na primeira diligência.
§ 6º - O não cumprimento de diligência no prazo previsto implicará no
indeferimento do pedido.
§ 7º - A decisão final será publicada pelo órgão competente, cabendo
recurso ao órgão superior, no prazo máximo de 30 (trinta) dias”.
(...)
“Artigo 16 - A cassação de autorização de funcionamento de estabelecimento de ensino ou de curso dependerá de comprovação de graves irregularidades,
por meio de processo administrativo resultante de sindicância, assegurado o direito de
ampla defesa.”
Trata-se de estabelecimento que teve indeferido seu pedido de autorização para funcionar com Curso de EF – Ciclo II (6º ao 9º Ano), pois, segundo a DER Itapevi, o prédio não apresenta condições físicas satisfatórias. O Interessado já recorreu
à CGEB e agora recorre a este Conselho, nos termos do Artigo 5º, § 7º da Deliberação
CEE Nº 01/99, contra as decisões da Diretoria de Ensino e da CGEB.
Resumindo: o Colégio EA protocolou solicitação para funcionamento
do CICLO II, em 28/01/2013, tendo o mesmo sido indeferido, em 06/02/2013; o
texto do despacho de indeferimento da Dirigente Regional não consta do presente
Processo, havendo, no pedido de reconsideração do Colégio EA, apenas referencias
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a “perseguição por parte das autoridades” e frases ofensivas atribuídas às mesmas.
Em outros trechos do Processo, principalmente em declarações feitas pelos envolvidos no assunto, durante as diligências realizadas, são citados alguns motivos do
indeferimento, como propaganda de matricula anterior ao pedido de autorização
para funcionamento do Fundamental II, instalações físicas inadequadas, professores não habilitados para ministrar aulas no Fundamental II, inexistência de materiais didáticos e equipamentos específicos para atendimento desse segmento de
ensino.
Mesmo sem estar autorizado, o Colégio iniciou as aulas para alunos
matriculados no 6º ano; a Supervisão advertiu sobre a não autorização de funcionamento, em 07/03/2013, e reiterou em 12/03/2013; as aulas continuaram a ser
dadas e, em 25/06/2013, a Supervisão notificou a escola de que os responsáveis
pelos alunos deviam ser avisados sobre a irregularidade do Curso; como não foram
tomadas as providencias solicitadas, a própria Supervisão convocou os pais para
uma reunião, em 08/2013, com o objetivo de informa-los sobre a situação dos filhos. Posteriormente, o Colégio EA recorreu à CGEB que instalou sindicância sobre
o caso tendo a Consultoria Jurídica da SEE acolhido o proposto no Relatório Final
da Comissão de Sindicância: “(...) a sindicada ofertou irregularmente o 6º ano do
Ensino Fundamental II, manteve 11 alunos em Classe”.
Diante das graves irregularidades comprovadas, a Consultoria Jurídica
propôs: 1. Manter o indeferimento de autorização de funcionamento do Curso de
Ensino Fundamental Ciclo II; 2- regularizar a vida escolar dos alunos do 6º ano,
mantidos nessa escola no ano de 2013 com atos escolares praticados indevidamente e matriculá-los no ano de 2014 em escola devidamente autorizada; 3- propor
que o mantenedor atenda às orientações educacionais, de acordo com a legislação
vigente, retirando toda e qualquer propaganda alusiva à oferta de vagas relativas
ao Ciclo II do Ensino Fundamental; 4- alertar os mantenedores sobre o Comunicado
CGEB/CGRH, de 05/09/2012, que trata de orientações às escolas com funcionamento irregular.
Informações contidas no Processo indicam que, provavelmente, os alunos do 6º ano, em 2013, estão cursando, em 2014, o 7º ano do Ciclo II do Ensino Fundamental, estando portanto também em situação irregular.
2. CONCLUSÃO
2.1 Diante do exposto e nos termos deste Parecer, indefere-se o recurso
do Colégio EA S/S Ltda. contra a decisão da DER Itapevi, que negou a autorização de
funcionamento do Curso de Ensino Fundamental – Ciclo II.
2.2 Deverá ser convalidada a vida escolar dos alunos, indevidamente mantidos, em 2013, no 6º ano do Colégio EA S/S Ltda., no Ciclo II do Ensino Fundamental.
2.3 Proíbe-se qualquer tipo de propaganda para matriculas no Ciclo II do
Ensino Fundamental do Colégio EA S/S Ltda.;
2.4 Envie-se cópia deste Parecer ao Interessado, à Diretoria de Ensino Região Itapevi, à Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB e à Coordenadoria
de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA.
2.5 Diante das graves irregularidades praticadas em relação aos alunos
matriculados e tendo em vista a proteção dos mesmos e de outros que possam vir a ter
a sua vida escolar ameaçada, encaminhe-se cópia deste Parecer ao Ministério Público
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e às autoridades locais responsáveis pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do
Adolescente e do Código de Defesa do Consumidor.
São Paulo, 15 de outubro de 2014.
a) Cons.ª Sylvia Gouvêa
Relatora
3. DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Básica adota como seu Parecer, o Voto da Relatora.
Presentes os Conselheiros: Antônio Jacinto Matias, Francisco Antônio
Poli, Ghisleine Trigo Silveira, Laura Laganá, Luís Carlos de Menezes, Maria Lúcia Franco
Montoro Jens, Suzana Guimarães Trípoli e Sylvia Gouvêa.
Sala da Câmara de Educação Básica, em 15 de outubro de 2014.
a) Cons.º Francisco Antônio Poli
Presidente da CEB
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 22 de outubro de 2014.
Cons. Francisco José Carbonari
Presidente
_______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Estadual à pág. 29 do vol.; XXVIII;
Indicação CEE nº 1/99 à pág. 184 do vol. XLVII;
Deliberação CEE nº 1/99 à pág. 179 do vol. XLVII;
Deliberação CEE nº 10/00 à pág. 173 do vol. L;
Resolução SE nº 29/12 à pág. 188 do vol. LXXIII;
Comunicado CGEB de 5.9.12 à pág. 227 do vol. LXXIV.

207

14393 miolo.indd 207

30/06/15 11:24

PARECER CEE Nº 361/2014 – CEB - Aprovado em 29/10/2014
ASSUNTO Consulta a respeito da Educação Especial para o Trabalho
INTERESSADA Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB
RELATOR Cons.º Francisco Antônio Poli
PROCESSO SEE 37/1111/2014
CONSELHO PLENO
1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO
O Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da Educação, atendendo
a uma solicitação da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, encaminha a este
Conselho uma consulta com respeito à Educação Especial para o Trabalho, relatando
que a Secretaria da Educação do Estado foi procurada, em 2007, pela Federação Estadual das APAEs (Associação de Pais e Amigos de Excepcionais), para estudar um novo
modelo de atendimento e encaminhamento dos alunos com deficiência intelectual do
Estado de São Paulo. neste momento, instituiu-se um grupo de trabalho com o desafio
de construir um sistema de ensino inclusivo, a partir da articulação com diferentes
redes, oferecendo às pessoas com deficiência intelectual oportunidades diversificadas,
visando atender distintas necessidades desse público-alvo. (g.n.)
Em função desse trabalho, em 2013, dois documentos foram concluídos:
1. “Diretrizes para a Cooperação Técnica entre as APAEs e a Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo”; e
2. “Diretrizes para a Educação Especial para o Trabalho”.
Essas Diretrizes foram elaboradas objetivando atender às necessidades
dos adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual e propuseram um novo
enfoque para a preparação para o trabalho, já que visa à inclusão na vida em sociedade
das pessoas com deficiência intelectual propiciando habilidades e competências para a
sua inserção no mundo do trabalho e exercício pleno da cidadania. (g.n.)
O termo “Educação Especial para o Trabalho”, além de caracterizar a
clientela, indica que não se trata de simples encontros de instrução, mas de um curso.
Para isso, diferentes módulos com temários diversos que abarcam as habilidades básicas e de gestão serão percorridos e outros serão integrados à proposta, dependendo
dos resultados de sondagem de interesses, aptidões, características físicas e perfil laboral. Sua implantação será gradativa, como é aconselhável para esse tipo de projeto.
Pretende-se ofertar a Educação Especial para o Trabalho aos alunos com
deficiência intelectual, matriculados na Educação Especial, encaminhados pela rede
pública e privada de educação e/ou encaminhados pela Diretoria de Ensino ou oriundos da comunidade. Cabe ressaltar que o curso proposto poderá ser oferecido pelas
escolas das instituições especializadas (IEs), conveniadas ou não com a SEE.
Contudo, cabe lembrar que, ao falar em Educação Especial para o Trabalho, não há relação com a modalidade Educação Profissional Técnica de nível Médio,
mas sim com uma categoria de ensino que faz parte da modalidade Educação Especial.
O que se visa, portanto, não é uma formação profissional específica.
Diante desse contexto, notou-se a necessidade de uma instrução focada
no desenvolvimento das habilidades que serão fundamentais para a inserção dessas
pessoas no mercado de trabalho, proporcionando melhores condições para a imple-
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mentação do disposto na legislação brasileira no que se refere à garantia de direitos
das pessoas com deficiência.
Mediante o exposto, o grupo de trabalho concluiu que a proposta de
Educação Especial para o Trabalho foi elaborada e, por seu caráter inovador, há carência de um referencial legal que a normatize dentro do Sistema Paulista de Ensino. (g.n.)
Nessa linha, o grupo de trabalho encaminha a este Colegiado os seguintes questionamentos:
01 - As escolas especiais oferecem educação infantil e os anos iniciais do
ensino fundamental. A partir desta proposta, passariam a oferecer também a Educação
Especial para o Trabalho. Fazem-se necessárias normatizações específicas para que tais
escolas adotem esta proposta?
02 - Diante do ineditismo da proposta da Educação Especial para o Trabalho, seria necessário um processo de autorização do curso ou tão somente promover
alteração regimental?
03 - Uma vez que a Educação Especial para o Trabalho situa-se na modalidade de Educação Especial e não na modalidade de Educação Profissional Técnica de
nível Médio, e considerando que as escolas das instituições que irão oferecê-las serão
conveniadas, caberia certificação aos alunos? De que forma ela poderia ocorrer?
1.2 APRECIAÇÃO
1.2.1 A Educação Especial, no Brasil, percorreu um longo caminho até ser
reconhecida como modalidade (LDB, Lei nº 9.394/96 – Capítulo V - Da Educação Especial). Todo o percurso até então vivenciado trouxe um tempo no qual a educação inclusiva
não pode ser ignorada, e é urgente a construção de uma educação laboral inclusiva.
1.2.2 Marcos Legais:
• Em 22 de dezembro de 1971, através da Resolução nº. A / 8429, a Assembleia Geral da OnU aprovou a “Declaração de Direitos do Deficiente Mental”. Entre
outros pontos, essa Declaração estabelece que:
1- O deficiente mental deve gozar, na medida do possível, dos mesmos
direitos que todos os outros seres humanos.
2- O deficiente mental tem direito à segurança econômica e um nível de
vida decente. Tem ainda o direito, na medida das suas próprias possibilidades, de efetuar um trabalho produtivo ou de exercer qualquer ocupação útil.
Essa proposição vem no bojo de outras duas importantes Declarações
Universais que definem a igualdade de todos os homens e mulheres ao exercício de
direitos. São a “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, de 1789, um documento culminante da Revolução Francesa, que define os direitos individuais e coletivos
dos homens como universais, e a “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, da
ONU, de 1948, que delineia os direitos humanos básicos.
• O paradigma da inclusão tornou-se parte de nossa realidade a partir da
década de 1990, apoiado nos diversos documentos internacionais, como a Conferência
Mundial sobre Educação para Todos, em Jontien, na Tailândia (1990), a Conferência
Mundial sobre necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, que deu origem
à “Declaração de Salamanca”, realizada em junho de 1994, no município de Salamanca,
na Espanha, e de movimentos sociopolíticos em prol da dignidade humana com vistas
à igualdade de oportunidades.
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• no Brasil, a Constituição Federal também incorpora esses princípios
integradores, o que vem expresso nos seus artigos 6º; 7º, XXXI; 23, II; 24, XIV, e 37.
• normas infraconstitucionais também foram editadas, nesse sentido, das quais são exemplos a Lei nº 7.853/1989, que fixa a Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, e o Decreto Federal nº 3.298/1999,
que define Deficiência e estabelece suas categorias, para fins legais.
• A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional, Lei nº 9.394 de
1996, no Capítulo V, ao tratar da Educação Especial, também incorpora esses princípios integradores, reconhecendo que a educação é um instrumento fundamental
para a inclusão das pessoas com deficiência, particularmente no inciso IV do Art.
59, com a redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013.
Art. 59 - Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com
os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade
superior nas áreas artísticas, intelectual ou psicomotora.
• Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000, que alterou dispositivos
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, dando ênfase ao perfil do aprendiz, definindo que “aprendiz é
o jovem que estuda e trabalha, recebendo, ao mesmo tempo, formação na profissão para a qual está se capacitando” (Parágrafo Único do Art. 403).
• Decreto 3.956, de 8 de novembro de 2001, que promulgou a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência.
• Parecer CnE/CEB nº 17, de 03 de julho de 2001, que trata das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, tendo como relatores os Conselheiros Kuno Paulo Rhoden e Sylvia Figueiredo Gouvêa.
• Resolução CnE/CEB nº 02, de 11 de setembro de 2001, que Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, e em seu Art. 4º define a Educação Especial como “modalidade da Educação Básica (que) considerará as
situações singulares, os perfis dos estudantes, as características biopsicossociais dos
alunos e suas faixas etárias e se pautará em princípios éticos, políticos e estéticos”.
• Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, realizada em Nova York, em 13 de dezembro de 2006. De acordo
com o Artigo 27 (que dispõe sobre Trabalho e Emprego), 1, “d”, deve-se “possibilitar às pessoas com deficiência o acesso efetivo a programas de orientação técnica
e profissional e a serviços de colocação no trabalho e de treinamento profissional
e continuado”.
• Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, nº 615, de 13 de
dezembro de 2007, que em seu Art. 1º criou o Cadastro Nacional de Aprendizagem,
“destinado à inscrição das entidades qualificadas em formação técnico-profissional
metódica, relacionadas no art. 8º do Decreto nº 5.598/ 2005, buscando promover a qualidade pedagógica e a efetividade social” (Redação dada pela Portaria
1003/2008/MTE).
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1.2.3 A proteção legal às pessoas com deficiência e as políticas afirmativas, como a lei de reserva de vagas e o decreto de acessibilidade, entre outros mecanismos, vêm fortalecendo programas educacionais que avançam na direção da inclusão
social pelo trabalho. A já citada Lei federal nº 7.853/1989 considera crime a discriminação contra os deficientes, estipulando penas (de reclusão) “para quem obstar, sem
justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo público, por motivos derivados de sua
deficiência, ou negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua deficiência, emprego ou trabalho” (Art. 8º).
1.2.4 Quanto à reserva de vagas e acessibilidade, destacam-se a Constituição do Estado de São Paulo, Artigo 115; a Lei nº 8.213/1991, que Dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências (Artigo 93); a Lei
nº 8.112/1990, que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da
União, das autarquias e das fundações públicas federais (Artigo 5º, §2º), e o já mencionado Decreto nº 3.298/1999, Artigo 37, § 1º.
1.2.5 O Brasil já alcançou grandes avanços no que diz respeito à legislação para a inclusão social das pessoas com deficiência. no entanto, ainda há muito que
ser realizado para que as leis sejam implementadas.
O Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), traz como um de seus dados que 45.606.048 milhões de brasileiros
(23,9% da população) têm alguma deficiência.
Atualmente, estão matriculados nas escolas da rede estadual de São
Paulo mais de 38.000 alunos com deficiência intelectual. Se considerarmos as demais
redes, esse número ultrapassa 52.000 alunos com algum tipo de deficiência intelectual
integrando o sistema educacional.
Entretanto, apesar do grande contingente, existe um desconhecimento
sobre o potencial da pessoa com deficiência intelectual que, historicamente, foi tida
como incapaz. Consequentemente, tornou-se ele o “excluído da inclusão”, pois as habilidades valorizadas pela escola são exatamente o seu ponto de maior dificuldade. Atualmente, define-se deficiência intelectual como “uma incapacidade caracterizada por
limitações significativas tanto no funcionamento intelectual (raciocínio, aprendizado,
resolução de problemas) quanto no comportamento adaptativo, que cobre uma gama
de habilidades sociais e práticas do dia a dia”.
Tendo em vista o público descrito acima, a SEE oferece atendimento em
contraturno nas Salas de Recursos, classes regidas por professores especializados, itinerância e convênios com escolas das instituições especializadas, procurando atender
toda sua demanda de crianças, jovens e adultos.
Quanto ao público jovem e adulto, as “Diretrizes para a Educação Especial para o Trabalho” (SEE, 2013), apresentam o conceito e os pressupostos da andragogia que remete a uma educação voltada para o adulto.
neste modelo, a educação é de responsabilidade compartilhada entre
professor e aluno. Para os adultos, a eficácia do processo educacional está relacionada
à importância prática do conteúdo, a experimentação, a vivência, e a aprender o que
interessa.
O modelo andragógico baseia-se em pressupostos como:
• necessidade de saber: adultos precisam saber o porquê de aprender
algo e qual o ganho que terão no processo;
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• autoconceito de quem aprende: são responsáveis por suas decisões e
por sua vida, portanto, querem ser vistos e tratados pelos outros como capazes de se
autodirigir;
• papel das experiências: suas experiências são a base do aprendizado.
As técnicas que aproveitam essa amplitude de diferenças individuais são mais eficazes;
• prontidão para aprender: fica disposto a aprender quando a ocasião
exige algum tipo de aprendizagem relacionada a situações reais de seu dia a dia;
• orientação para aprendizagem: aprende melhor quando os conceitos
apresentados estão contextualizados para alguma aplicação e utilidade;
• motivação: são mais motivados a aprender por valores intrínsecos, tais
como autoestima, qualidade de vida e desenvolvimento.
1.2.6 Baseados nos princípios supracitados, a SEE elaborou as “Diretrizes
da Educação Especial para o Trabalho”, onde se propõe um curso em 4 módulos, de 800
horas cada módulo, independentes entre si. Para matricular-se no Módulo I, o aluno,
deficiente intelectual, deverá ter no mínimo 15 anos de idade ao início do módulo,
e deverá estar matriculado na escola da instituição conveniada com a Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo, cursando ou não a rede pública estadual de ensino.
Para matricular-se no Módulo II, o aluno, deficiente intelectual, deverá ter no mínimo
16 anos de idade ao início do módulo; deverá estar matriculado na escola da instituição
conveniada com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, cursando ou não a
rede pública estadual de ensino; deverá reconhecer hábitos básicos de organização e
cuidado pessoal; deverá reconhecer minimamente os papéis na família, na escola, no
ambiente religioso e na comunidade, entre outros ambientes de convívio social, e deverá identificar conceitos básicos do mundo do trabalho. Para matricular-se no Módulo
III, o aluno, deficiente intelectual, deverá ter no mínimo 17 anos de idade ao início do
módulo; deverá estar matriculado na escola da instituição conveniada com a Secretaria
da Educação do Estado de São Paulo, cursando ou não a rede pública estadual de ensino; deverá demonstrar atitudes adequadas de cuidado, asseio, organização pessoal
e autonomia básica para a vida diária, e deverá demonstrar interesse na vida profissional. Para matricular-se no Módulo IV, o aluno, deficiente intelectual, deverá ter no
mínimo 17 anos de idade ao início do módulo; deverá estar matriculado na escola da
instituição conveniada com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, cursando
ou não a rede pública estadual de ensino; deverá ter desenvolvido a compreensão de
si mesmo e do entorno, identificando-se com o universo adulto, e deverá ser capaz de
fazer escolhas pertinentes (com autonomia ou solicitando ajuda).
Os módulos são compostos por Áreas de Conhecimento, que vão desde
Desenvolvimento Humano (Módulo I) até Conhecimento de Processos das Áreas Econômicas (Módulo IV). O Módulo I contempla 12 Áreas de Conhecimento; o Módulo II,
11 Áreas; o Módulo III, 9 Áreas, e o Módulo IV, 9 Áreas.
Os objetivos fundamentais do curso proposto são:
a) desenvolver as competências relativas à compreensão de si mesmo e
do ambiente, criar sentimento de confiança nas capacidades físicas, cognitivas, afetivas, de inter-relação social e de inserção ao meio físico e social;
b) favorecer o desenvolvimento pessoal, a compreensão de competências sociais, das atitudes inerentes ao mundo do trabalho, e iniciar a identificação com
tarefas laborativas e com as profissões;
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c) desenvolver autonomia e maturidade que permitam a compreensão
das exigências do mundo do trabalho;
d) desenvolver maturidade e autonomia à colocação e manutenção na
vida produtiva.
1.2.7 A qualidade na preparação do jovem e adulto com deficiência intelectual no Programa de Educação Especial para o Trabalho dependerá de um conjunto de fatores que envolvem a família, a escola, os profissionais, o “extramuro” da escola especial, a
comunidade local, a aproximação com a linguagem do mundo do trabalho, o conhecimento
da proteção legal, e políticas afirmativas que favorecem o processo de inclusão. E, principalmente, a inclusão do aluno com deficiência como protagonista do processo.
nesse sentido, as escolas das Instituições Especializadas, ao habilitarem-se para a aplicação deste Programa, comprometem-se a uma ressignificação e reflexão
de sua prática.
Segundo o documento “Diretrizes para Cooperação Técnica entre as Apaes e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo” (SEE, 2013), em um Programa de
Educação Especial para o Trabalho deverão ser ofertados quatro cursos modulares de
Habilidades Gerais (habilidades básicas e de gestão) que permitirão o desenvolvimento
pessoal e a preparação para o mundo do trabalho, respeitando-se as possibilidades de
absorção pelo mercado de trabalho e as características de cada município ou região.
necessariamente, nas escolas das Instituições Especializadas, o ambiente físico e o clima organizacional requerem as condições de acessibilidade arquitetônica, atitudinal, instrumental, metodológica, comunicacional e programática. O espaço
educacional implica a busca de um ambiente de tranquilidade, organização, limpeza,
criatividade, pesquisa, colaboração e articulação com os aspectos internos e externos
da escola.
Os cursos ofertados nos quatro módulos do Programa de Educação Especial para o Trabalho devem estar de acordo com os propósitos da formação, considerando-se sua relevância para o aluno (público-alvo da formação) e para as exigências
do mundo do trabalho.
1.2.8 Quanto à organização escolar, para oferecer um Programa de Educação Especial para o Trabalho, a Escola de Educação Especial deve ter estrutura organizacional em consonância com a Deliberação CEE 1/99 e a normatização específica para
efeito de convênio. Deverá, ainda:
• quanto aos conteúdos desenvolvidos - observar se estão em consonância com os conhecimentos, as habilidades e as competências a serem adquiridos pelo
aluno, ou seja, analisar se eles têm pertinência em relação aos objetivos do curso, ao
aluno atendido e ao potencial de aplicação no mundo do trabalho;
• quanto à carga horária prevista - analisar se tem a duração total do
curso (em horas), bem como se a distribuição da carga horária está compatível com o
conteúdo a ser desenvolvido e com o perfil do aluno atendido;
• quanto à infraestrutura física - avaliar se há previsão de equipamentos,
de instrumentos e de instalações demandadas para o curso, ou seja, analisar se a estrutura física responde aos conteúdos, à duração, ao número e ao perfil do aluno;
• quanto aos recursos humanos - analisar se há número e qualificação
do pessoal docente e de apoio compatíveis com os conteúdos, a duração, o número de
alunos, o perfil do aluno e a normatização da SEE para o convênio;
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• quanto à forma de acompanhamento e os critérios de avaliação do
aprendizado do aluno - há necessidade de que seja apontado claramente como os alunos serão acompanhados ao longo da formação, assim como os instrumentos de avaliação, de acordo com os conteúdos desenvolvidos e com o perfil do aluno;
• quanto aos mecanismos de vivência prática do aprendizado - deverão
estar relacionados aos conteúdos teóricos dos cursos e, portanto, o conteúdo desenvolvido deverá estar de acordo com o perfil do aluno e, se possível, deverá ser realizado
por meio de projetos articulados com outros profissionais de apoio.
A Escola de Educação Especial poderá contar, de forma complementar às
ações pedagógicas, com a ação de professores especialistas de Educação Física, Informática e Arte. Poderá contar, ainda, com a presença de profissionais de saúde e de assistência social às expensas da instituição, os quais deverão realizar ações com o objetivo
de implementar o conteúdo planejado e desenvolvido pelo professor; ou seja, a atuação
desses profissionais deverá ter interface com os projetos propostos pelos cursos.
O Programa de Educação Especial para o Trabalho deve romper dois mitos que desfavorecem a maturidade da pessoa com deficiência intelectual, que são:
que ela é uma eterna criança, e que é improdutiva. neste sentido, o Programa deve se
apoiar nos pressupostos da andragogia.
1.2.9 Quanto aos aspectos didáticos e pedagógicos, o Programa de Educação Especial para o Trabalho deverá contemplar:
• Grade curricular organizada em módulos (I, II, III e IV) de Habilidades
Gerais, com carga horária de 800 horas para cada módulo.
• Plano de curso.
• Planejamento de ensino, contando com a utilização de tipos diversos
de tecnologia assistiva, como facilitadores do processo de aprendizagem do aluno. Entende-se por ‘Tecnologia Assistiva’ a “área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços
que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de
pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social” (ATA VII - Comitê de Ajudas
Técnicas - CAT).
• Agrupamentos de alunos de acordo com a homogeneidade etária e o
perfil do curso.
• Registro das atividades diárias (diário de sala, registros reflexivos etc.).
• Estratégias de ensino que priorizem o ensino dos conhecimentos, partindo-se dos de menor complexidade para os de maior complexidade.
• Desenvolvimento de projetos como estratégias de ensino.
• Atividades que proporcionem a reflexão, prevalentes sobre o treino de
tarefas.
• Uso de linguagem verbal e visual adequada à faixa etária do público
atendido (adolescente e adulto) que não remeta aos signos e conteúdos do universo infantil (atitudes que possam minimizar o potencial cognitivo, afetivo e social do aluno).
• Instrumento de avaliação do conhecimento e desempenho do aluno
que demonstre as particularidades e não generalidades dos conteúdos mensurados.
Por exemplo: avaliação situacional, quadro de acompanhamento do aluno, portfólio e
relatório de progresso pedagógico, autoavaliação do aluno.
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• Indicação de ações integradas à família.
1.2.10 Quanto ao espaço físico destinado ao Programa de Educação Especial para o Trabalho, deve-se prever que as salas-ambiente e os espaços de circulação, fluxo de docentes, alunos, equipe de apoio e visitantes devem seguir as normas de
acessibilidade e de segurança. Devem ser condizentes com os conteúdos propostos e
adequadas ao perfil do aluno. Portanto, salas-ambiente e outras dependências devem:
• ser sinalizadas de acordo com o propósito do programa;
• ser limpas, organizadas e seguras, de modo a facilitar a circulação dos
alunos, docentes, equipe de profissionais e visitantes;
• dar à coordenação condições para supervisionar e auxiliar a rotina de
aula;
• ter capacidade para, no máximo 15 alunos, com dimensões nunca inferiores a um metro quadrado por aluno;
• apresentar condições de ventilação, iluminação e conforto térmico
adequado, ou seja, devem cumprir padrões favoráveis ao bem-estar;
• conter mobiliário adequado que favoreça a flexibilidade de atividades,
preferencialmente carteiras amplas ou mesas de trabalho que permitam a realização
das tarefas em cooperação;
• ter organização e constante manutenção da higiene de mobiliário,
equipamentos, pisos e paredes;
• estar livres de produtos químicos, mobiliários, equipamentos que necessitem de manutenção ou que não fazem parte do conteúdo desenvolvido;
• contar com locais apropriados para acondicionar materiais da espécie
perfuro-cortantes;
• contar com instalações seguras (hidráulicas, sanitárias, elétricas), de
forma a não causar acidentes e/ou prejudicar o andamento das aulas;
• estar livres de barreiras arquitetônicas, permitindo a locomoção total de
alunos, docentes, outros profissionais e visitantes com dificuldade de mobilidade (uso
de cadeiras de roda, muletas, andadores e outros equipamentos de tecnologia assistiva);
• ter sinalização adequada para a compreensão do espaço, de modo a
evitar as barreiras comunicacionais;
• ser um ambiente tranquilo, com ausência de ruídos externos que dificultem a atenção e concentração (longe de pátios, lavanderias, cozinha industrial e
outros que pressupõem intensa movimentação, construções; e, se possível, separado
da circulação de crianças);
• garantir os equipamentos de informática necessários para que sejam
executados os conteúdos da área proposta para os quatro módulos;
• ter mobiliário, equipamentos e materiais didáticos em bom estado de
uso e conservação.
1.2.11 Quanto aos recursos humanos, exige-se que o docente, ao executar o conteúdo dos cursos de Habilidades Gerais, deve estar qualificado para favorecer
o processo de transição da escola para o trabalho, o desenvolvimento pessoal e, inclusive, ter conhecimento do mundo do trabalho e das competências sociais exigidas para
a vida produtiva. O docente deve estar apto a utilizar os pressupostos da andragogia no
desenvolvimento de seu trabalho.
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A aplicação eficiente do Programa de Habilidades Gerais pressupõe que:
• professores com Pedagogia e Habilitação e/ou Especialização na área
da Deficiência Intelectual sejam responsáveis por ministrar os cursos previstos nos quatro módulos;
• as ações devem estar em consonância com os conteúdos relacionados
às habilidades básicas (saber pensar) e de gestão (saber agir) apresentados na grade
dos cursos de Habilidades Gerais;
• os conteúdos ministrados pelos professores de Informática, Educação
Física e Artes sejam articulados e compatíveis com o conteúdo do curso desenvolvido;
• a apresentação pessoal e a postura de todos os envolvidos sejam adequadas, favorecendo o desenvolvimento das competências sociais e a futura formação
profissional dos alunos com deficiência intelectual.
1.2.12 Quanto às habilidades e competências dos alunos, é imprescindível que, durante o processo de transição da escola para o mundo do trabalho, seja garantida a formação pessoal com a flexibilidade necessária para que o jovem e o adulto
com deficiência sejam capazes de escolher sua profissão, reconhecer as exigências da
vida profissional, desenvolver a crítica e compreender seus direitos e deveres.
Ao longo e ao final do Programa de Habilidades Gerais, os alunos deverão adquirir e/ou desenvolver:
• responsabilidade por sua assiduidade e pontualidade;
• condições de apresentação e manutenção dos cuidados pessoais e de
postura adequada nas diferentes situações de aprendizagem e trabalho;
• cuidado com o ambiente de aprendizado, com equipamentos e materiais
utilizados, bem como contribuir para a manutenção do espaço escolar organizado e limpo;
• capacidade de manter-se em atividades em sala ou fora dela, com a
devida atenção e concentração;
• atitudes de colaboração entre os pares, professores e demais profissionais da escola;
• condição de assumir atitudes éticas, de respeito e compromisso;
• interesse pela vida profissional.
Módulo

1.2.13 Quanto à duração do Programa de Habilidades Gerais e de cada

• O Programa de Habilidades Gerais deverá ser composto por quatro módulos anuais (com a duração de 800 horas, cada um).
• O tempo de permanência do aluno no Programa de Habilidades Gerais
deverá ser de, no mínimo, um ano e, no máximo, quatro anos.
• A indicação para o ingresso nos módulos deve ser feita após sondagem
de interesses, aptidões, condições físicas e do perfil laboral (aspectos: comportamental, psicomotor ou da ação manipulativa e comunicação).
• O curso não é sequencial, não sendo obrigatório o cumprimento dos
quatro módulos.
• O aluno poderá permanecer em cada módulo, no mínimo, um ano,
e, no máximo, dois anos. Na ausência de avanço de desenvolvimento do aluno, será
necessário reavaliar o seu perfil para este programa ou ser revista a aplicação da metodologia e dos instrumentos de avaliação do professor.
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1.2.14 Quanto à certificação, os alunos, ao final de cada módulo de
Habilidades Gerais (I, II, III, IV), deverão receber o documento “Declarações”, constando, em seu verso, a carga horária e os conteúdos desenvolvidos, emitido pela
instituição e ratificado, no verso, pelo Supervisor de Ensino responsável pela escola
da instituição.
1.2.15 Retomando os questionamentos levantados pelo Grupo de
Trabalho:
01 - As escolas especiais oferecem educação infantil e os anos iniciais do
ensino fundamental. A partir desta proposta, passariam a oferecer também a Educação
Especial para o Trabalho. Fazem-se necessárias normatizações específicas para que tais
escolas adotem esta proposta?
Resposta: Sim. Além do que já prevê a Deliberação CEE Nº 1/99, essas
escolas especiais, que atendem alunos com deficiência intelectual, deverão atender
as Diretrizes para a Educação Especial para o Trabalho, da SEE, e, quando for o caso,
as Diretrizes para Cooperação Técnica entre as APAEs e a Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo.
02 - Diante do ineditismo da proposta da Educação Especial para o Trabalho, seria necessário um processo de autorização do curso ou tão somente promover
alteração regimental?
Resposta: Não é necessário um processo de autorização do curso, bastando, para tanto, a alteração regimental, analisada pela Supervisão e homologada
pelo Dirigente Regional de Ensino.
03 - Uma vez que a Educação Especial para o Trabalho situa-se na modalidade de Educação Especial e não na modalidade de Educação Profissional Técnica de
nível Médio, e considerando que as escolas das instituições que irão oferecê-las serão
conveniadas, caberia certificação aos alunos? De que forma ela poderia ocorrer?
Resposta: Sim, cabe a certificação dos alunos. Eles, ao final de cada módulo de Habilidades Gerais (I, II, III, IV), deverão receber da escola, um Certificado de
Conclusão de Módulo, explicitando conteúdos e carga horária cumpridos.
2. CONCLUSÃO
Responda-se, nos termos deste Parecer, à Coordenadoria de Gestão da
Educação Básica/CGEB, através da Chefia de Gabinete da Secretaria de Estado da
Educação.
São Paulo, 02 de outubro de 2014.
a) Cons.º Francisco Antônio Poli
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, Antônio Jacinto
Matias, Ghisleine Trigo Silveira, Laura Laganá, Luís Carlos de Menezes, Maria Lúcia
Franco Montoro Jens, Priscilla Maria Bonini Ribeiro, Suzana Guimarães Trípoli e Sylvia
Gouvêa.
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Sala da Câmara de Educação Básica, em 08 de outubro de 2014.
a) Cons.ª Sylvia Gouvêa
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 29 de outubro de 2014.
Cons.º Francisco José Carbonari
Presidente
_________
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Federal à 25 do vol. 15;
Lei nº 7.853/89 à pág. 35 do vol. 16;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 8.112/90 à pág. 74 do vol. 17;
Lei nº 10.098/00 à pág. 45 do vol. 27;
Lei nº 12.796/13 à pág. 25 do vol. 40;
Decreto nº 3.298/99 à pág. 67 do vol. 26;
Decreto nº 3.956/01 à pág. 217 do vol. 28;
Decreto nº 5.598/05 à pág. 96 do vol. 32;
Resolução CnE/CEB nº 2/01 à pág. 274 do vol. 28;
Parecer CNE/CEB nº 17/01 à pág. 428 do vol. 28.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII;
Deliberação CEE nº 1/99 à pág. 179 do vol. XLVII.

PARECER CEE Nº 373/2014 – CES - Aprovado em 12/11/2014
ASSUNTO Consulta sobre o direito de exercer o cargo de Diretor de Escola
INTERESSADO: Colégio Tableau – Unidade II / Taubaté
RELATOR Cons.º Hubert Alquéres
PROCESSO 307/2013
CONSELHO PLENO
1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO
O Diretor de Planejamento Pedagógico do Colégio Tableau, pelo Ofício nº 079/2013, protocolado em 4 de dezembro de 2013, solicita deste Conselho
esclarecimentos sobre a habilitação necessária para exercer o cargo de Diretor de
Escola. O pedido prende-se ao fato do indeferimento da nomeação da Profª Claudete
Aparecida Bittencourt Cardoso como diretora do Colégio Tableau de Taubaté, pela
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Supervisora de Ensino, alegando que a Diretora indicada não realizou um curso de
pós-graduação de 1.000 (mil horas) ou de 800 (oitocentas) horas em Gestão Escolar,
conforme legislação do CEE.
Diante da insegurança da informação, pede esclarecimentos a este Conselho sobre as horas necessárias para a formação do Gestor Escolar.
Esclarece, ainda, que se trata de Instituição particular e indaga se, nesse
caso, também deveriam seguir tais normatizações.
Pergunta se a Profª, tendo atendido a Lei nº 9.394/96 e Resolução CNE/
CP nº 1/2006 (DCn), artigo 12, (Licenciada em Pedagogia, formada antes de 2006),
teria formação suficiente para assumir as funções de Direção de uma Unidade Escolar
(sic), abaixo transcrita:
Art. 12. Concluintes do curso de Pedagogia ou Normal Superior que, no
regime das normas anteriores a esta Resolução, tenham cursado uma das habilitações,
a saber, Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental, e que pretendam
complementar seus estudos na área não cursada poderão fazê-lo.
§ 1º Os licenciados deverão procurar preferencialmente a instituição na
qual cursaram sua primeira formação.
§ 2º As instituições que vierem a receber alunos na situação prevista neste
artigo serão responsáveis pela análise da vida escolar dos interessados e pelo estabelecimento dos planos de estudos complementares, que abrangerão, no mínimo, 400 horas.
no caso da presente consulta, a Profª Claudete Aparecida Bittencourt
Cardoso possui:
Licenciatura Plena em Pedagogia, com Habilitação em Magistério das
Matérias Pedagógicas do 2º grau e Orientação Educacional. Curso realizado na Universidade São Judas Tadeu, 3105 horas, que teve sua conclusão em 20 de abril de 1992 e
o diploma em 30 de Outubro de 1995 (fls. 05);
Pós-Graduação lato sensu Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica, realizado na Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com 420 horas. Certificado com
data de 2 de abril de 2013.(fls. 08);
Pós-Graduação lato sensu em Psicopedagogia, realizada nas Faculdades
Metropolitanas Unidas, com carga horária de 360 horas (fls. 06);
Para dirimir as dúvidas suscitadas, a Assistência Técnica consultou os seguintes Pareceres já exarados por este Conselho:
· Parecer CEE nº 80/2011; da lavra do Conselheiro Angelo Luiz Cortelazzo,
publicado no DOE em18/3/2011, Seção I, Página 25.
· Parecer CEE nº 273/2009, da lavra do Conselheiro Custódio Filipe de
Jesus Pereira, publicado no DOE em 28/8/09, Seção I, Página 22.
Com base nesses Pareceres e nos documentos juntados, passamos a responder às questões formuladas:
1.2 APRECIAÇÃO
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 9394/96), dispõe em seu artigo 64, e assim entende este Conselho:
“Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração,
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a
critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional”.
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Em relação à obediência de Instituições particulares em face às normatizações do Conselho Estadual de Educação, o Conselheiro Angelo Luiz Cortelazzo destaca em seu Parecer CEE nº 80/2011: “a legislação que rege a matéria no âmbito das
escolas públicas e que por analogia é empregada às escolas particulares na falta de
legislação específica daquela”.
Em relação aos Cursos de Especialização de que trata o Conselho Estadual de Educação para normatizar a matéria, temos a atual Deliberação CEE nº 53/05
(1000 horas). Consultando ainda o Parecer do citado Conselheiro:
A legislação decorrente é hoje tratada na Deliberação CEE nº 53/2005
que fixa normas para os Cursos de Especialização que se destinam à formação de profissionais da Educação prevista no Artigo 64 da LDB, que dispõe em seu artigo 1º:
Art. 1º - Para fins de atendimento às exigências do Artigo 64 da Lei nº
9.394/96, no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, os Cursos de Especialização
oferecidos por Universidades, Centros Universitários e Institutos Isolados de Educação
Superior, dos Sistemas Estadual e Federal de Ensino, deverão ser previamente aprovados por este Conselho, na forma estabelecida nesta Deliberação.
Art. 3º - Os Cursos de Especialização de que trata esta Deliberação, qualquer que seja a denominação, terão carga horária mínima de mil horas, das quais duzentas se destinam ao estágio supervisionado e oitocentas horas se destinam a atividades acadêmicas presenciais.
A AT esclareceu que a Deliberação CEE nº 53/05 revogou a Deliberação
CEE nº 26/02, que preconiza o mínimo de 800 horas, para Cursos de Especialização em
Gestão Escolar.
Note-se que nos dois casos, tanto a Deliberação CEE nº 53/05, que preconiza 1000 horas, que revogou a Deliberação CEE nº 26/02, que preconizava 800 horas,
vieram para preencher a lacuna dos demais licenciados que não em Pedagogia para os
cargos de gestão escolar no Sistema Estadual de Ensino.
Segundo a Conclusão exarada no Parecer CEE nº 80/2011, da lavra do
Cons.º Angelo Luiz Cortelazzo: “Responda-se à Interessada nos termos do presente Parecer, salientando que a ocupação do cargo de Diretor de Escola da Educação
Básica, no Sistema Estadual de Ensino de São Paulo, exige uma das três formações
seguintes: (1) Curso de Pedagogia; (2) Mestrado ou Doutorado na área de Educação;
(3) Especialização realizada em conformidade com o disposto na Deliberação CEE
nº 53/2005”.
Ao examinar a documentação juntada a este expediente, relativa à presente consulta, observa-se que a Professora concluiu o Curso Superior de Pedagogia,
em 1992, e habilitação em Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º Grau, concluído
em 1995. Louvável que seu Certificado de Pós-Graduação lato sensu em Gestão Escolar
de 420 horas, busca atender à Resolução CnE/CP 1/2006, artigo 12, cotejando Pareceres deste Conselho, porém, observamos que não seria necessária tal complementação,
já que pelo Parecer CEE nº 273/2009, aprovado em 26/8/2009, anexo, para caso análogo de “habilitação em Pedagogia não contempla a área de Gestão ou Administração”,
da lavra do Conselheiro Custódio Filipe de Jesus Pereira, temos, às fls. 4:
“Jacira Pereira dos Santos apresenta a seguinte documentação:
- Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia – Magistério da Pré-Escola
e das Séries Iniciais do Ensino fundamental, expedido e registrado pela Universidade
Federal do Espírito Santo em 12/05/98”
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Especialmente depois da aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Curso de Pedagogia, Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, não há porque exigir-se habilitação do Curso de Pedagogia para o exercício de quaisquer funções
de profissionais da educação elencados no Art. 64 da Lei nº 9.394/96,
Em sua Conclusão, o Parecer CEE nº 273/2009, destaca que professores
licenciados em Pedagogia, são legalmente aptos ao exercício das funções de Diretor
de Escola.
Assim, reafirmamos a Conclusão do Parecer CEE nº 80/2011, “que a ocupação do cargo de Diretor de Escola da Educação Básica, no Sistema Estadual de Ensino
de São Paulo, exige uma das seguintes formações:
(1) Curso de Pedagogia;
(2) Mestrado ou Doutorado na área de Educação;
(3) Especialização realizada em conformidade com o disposto na Deliberação CEE nº 53/2005”.
2. CONCLUSÃO
2.1 Diante do exposto e nos termos deste Parecer, responda-se ao Interessado que as exigências quanto à formação para exercer o cargo de Direção estão
contempladas no Parecer CEE nº 80/2011, estando portanto a Profª Claudete Aparecida Bittencourt Cardoso, assim como outros profissionais com formação semelhantes,
aptos a exercer o cargo de Direção.
2.2 Envie-se cópia deste Parecer ao Interessado, ao Gabinete da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, à Diretoria de Ensino Região Taubaté, à
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica – CGEB, à Coordenadoria de Informação,
Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA e à Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos.
São Paulo, 22 de outubro de 2014.
a) Cons.º Hubert Alquéres
Relator
3. DECISÃO DA CÂMARA
do Relator.

A CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR adota, como seu Parecer, o Voto

Presentes os Conselheiros: Bernardete Angelina Gatti, Hubert Alquéres,
João Cardoso Palma Filho, Marcos Antonio Monteiro, Maria Cristina Barbosa Storopoli,
Maria Elisa Ehrhardt Carbonari, Mário Vedovello Filho, Neide Cruz e Rose Neubauer.
Sala da Câmara de Educação Superior, em 29 de outubro de 2014.
a) Cons.ª Rose Neubauer
Presidente
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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 12 de novembro de 2014.
Cons. Francisco José Carbonari
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;
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:
Deliberação CEE nº 26/02 à pág. 163 do vol. LIV;
Deliberação CEE nº 53/05 à pág. 195 do vol. LX.

PARECER CEE Nº 388/2014 – CP - Aprovado em 19/11/2014
ASSUNTO Consulta - Ações de Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa e Educação
Física, praticadas pelo Colégio Cassiano Ricardo – DER São José dos Campos
INTERESSADO Antonio do Amparo Barreto Junior
PROCESSO CEE Nº 217/2014
RELATORAS Cons.as Neide Cruz e Sylvia Gouvêa
CONSELHO PLENO
1. RELATÓRIO
1.1 HISTÓRICO
Trata-se de consulta, protocolada neste Colegiado, e por ser a mesma
referente à organização da escola e do currículo do Ensino Médio, o Parecer original foi
motivo de intenso e produtivo debate no Plenário do Conselho Estadual de Educação
(CEE), recebendo proposições de vários Conselheiros e está sendo aqui reformulado
pelas Conselheiras citadas no cabeçalho.
Teor da consulta: “são legítimas as ações de ensino e aprendizagem da
Língua Inglesa e de Educação Física praticadas pelo Colégio Cassiano Ricardo de Ensino
Médio em parceria com outras instituições, conforme prevê o Regimento Escolar e o
Projeto pedagógico dessa escola?”
1.2 APRECIAÇÃO
Após exame detalhado de todas as dúvidas que se apresentam nos autos, podemos resumí-las nas seguintes questões:
1.2.1 Autonomia das escolas na elaboração da sua Proposta Pedagógica.
Considerando:
a) a Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação, no seu artigo 12:
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“Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do
seu sistema de ensino, terão a incumbência de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica”;
b) a Resolução de Diretrizes Curriculares do Ensino Médio - CNE/CEB nº
2/2012 no seu artigo 14, I:
“O Ensino Médio pode organizar-se em tempos escolares no formato de
séries anuais, períodos semestrais, ciclos, módulos, alternância regular de períodos de
estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios,
ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar”;
c) a Deliberação CEE nº 77/2008, no seu artigo 2º § 1º:
“A equipe pedagógica da instituição ou rede de ensino ao conceber o currículo, decidirá como serão trabalhados os componentes curriculares e sua distribuição
na matriz curricular, com base nos critérios definidos por sua Proposta Pedagógica, nos
termos da LDB e das orientações contidas na Indicação CEE nº 77/2008”.
Conclui-se que os estabelecimentos de ensino têm autonomia para elaborar sua Proposta Pedagógica, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de
ensino.
1.2.2 Normas e Diretrizes para a elaboração da Proposta Pedagógica:
Considerando:
a) a Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação, no seu artigo 13:
“Os docentes incumbir-se-ão de:
I- participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento
de ensino;
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica
do estabelecimento de ensino;
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento”;
b) a Resolução de Diretrizes Curriculares do Ensino Médio - CNE/CEB nº
2/2012 no seu artigo 15:
Art. 15. “Com fundamento no princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, no exercício de sua autonomia e na gestão democrática, o projeto político pedagógico das unidades escolares, deve traduzir a proposta educativa
construída coletivamente, garantida a participação efetiva da comunidade escolar e
local, bem como a permanente construção da identidade entre a escola e o território
no qual está inserida”.
Conclui-se, que todos os docentes, inclusive os de outras instituições,
parceiras ou conveniadas, que ministram os componentes curriculares obrigatórios por
lei, devem participar da elaboração do Projeto Pedagógico, do acompanhamento de
seu desenvolvimento, da avaliação dos alunos, dos projetos interdisciplinares e dos
estudos de recuperação.
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2. CONCLUSÃO
2.1 A Escola ou sua Mantenedora podem:
-aproveitar estudos de alunos, realizados em outras instituições, nos termos deste Parecer;
-realizar convênios, parcerias ou contratos para a oferta de determinados componentes curriculares, desde que esses procedimentos constem do seu Regimento e de sua Proposta Pedagógica;
-avaliar competências de alunos e dispensa de sua frequência no período
regular das aulas, nos termos da Lei nº 9.394/96.
2.2 É essencial a integração pedagógica de todos os docentes quanto à
elaboração da Proposta Pedagógica, ao desenvolvimento do currículo, à avaliação, à
recuperação e ao acompanhamento dos alunos.
2.3 A eventual adequação aos termos deste Parecer não deve prejudicar
os atuais alunos do Colégio demandante da presente consulta.
2.4 Envie-se cópia deste Parecer ao Interessado, ao Colégio Cassiano Ricardo, à Diretoria de Ensino Região São José dos Campos, à Coordenadoria de Gestão
da Educação Básica – CGEB e à Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação e Educacional – CIMA.
São Paulo, 15 de novembro de 2014.
a) Cons.ª Neide Cruz
Relatora
a) Cons.ª Sylvia Gouvêa
Relatora
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão do Conselho Pleno, nos termos do Voto das Relatoras.
Sala “Carlos Pasquale”, em 19 de novembro de 2014.
Cons. Francisco José Carbonari
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;
Resolução CNE/CEB nº 2/12 à pág. 155 do vol. 39.
A Deliberação CEE nº 77/08 encontra-se à pág. 239 do vol. LXVI na Col. de Leg. Est. de
Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE.
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• GABINETE DO GOVERNADOR - GG
MENSAGEM DO GOVERNADOR A Nº 102, DE 31 JULHO DE 2014
Veto total ao Projeto de lei nº 62, de 2013, que objetiva a criação do curso
“Cuidados a serem observados em situações de risco”
Senhor Presidente:
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, nos
termos do artigo 28, § 1º, combinado com o artigo 47, inciso IV, da Constituição do Estado, resolvo vetar totalmente o Projeto de lei nº 62, de 2013, aprovado por essa nobre
Assembleia, conforme Autógrafo nº 30.815.
De iniciativa parlamentar, a propositura objetiva criar o curso “Cuidados
a Serem Observados em Situações de Risco”, a ser oferecido em todas as escolas públicas do ensino fundamental e médio do Estado de São Paulo (artigo 1º).
A proposição estabelece o horário do curso, determina que será ministrado por oficial do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado, fixa a sua carga
horária e o seu conteúdo, facultando a abertura de vagas para os moradores da comunidade quando o curso for ministrado aos sábados (artigos 2º a 5º).
nada obstante os elevados propósitos que nortearam a iniciativa, vejo-me compelido a negar sanção ao projeto, pelas razões a seguir expostas.
A proposição versa sobre educação, matéria cuja competência legislativa
do Estado é concorrente, mas limitada a suplementar as normas gerais da União (artigo
24, inciso IX e §§ 1º e 2º, da Constituição Federal).
A Lei federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, ao estabelecer as
diretrizes e bases da educação nacional, dispõe sobre a obrigatoriedade de os sistemas
de ensino assegurarem progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa
às unidades escolares públicas (artigo 15).
Por força do referido diploma legal, os estabelecimentos de ensino possuem a incumbência de elaborar sua proposta pedagógica e a garantia da gestão democrática do ensino público na educação básica, com a participação dos profissionais
de educação na elaboração do projeto pedagógico de cada escola (artigos 12, inciso I,
e 14, inciso I).
Todas essas diretrizes se harmonizam com o princípio da descentralização, consoante prevê o artigo 238 da Carta Paulista, sendo obrigatoriamente incluídas
nos currículos apenas as matérias referidas no § 1º do artigo 26 da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional.
Dessa forma, decisões a respeito de programação escolar configuram
atribuição própria e específica das unidades escolares, em projeção da autonomia administrativa e pedagógica que lhes são asseguradas.
A par disso, não se pode olvidar que a proposta em apreço, ao criar o
citado curso, com comandos destinados à Secretaria da Educação e à Secretaria da
Segurança Pública, interfere em domínio exclusivo do Chefe do Poder Executivo, pois
cuida de matéria peculiar à organização administrativa.
Trata-se de medida de caráter tipicamente administrativo, que se insere
no campo da competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Providência dessa
natureza, que venha a se concretizar mediante lei originária desse Parlamento, não
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guarda a necessária concordância com as limitações decorrentes do princípio da separação dos Poderes (artigo 2º da Constituição Federal, e artigo 5º da Constituição
Estadual).
Provindos do postulado básico que norteia a divisão funcional do Poder,
tais preceitos acham-se refletidos no artigo 47, incisos II, XIV e XIX, da Constituição do
Estado, que atribuem ao Governador competência privativa para dispor sobre matéria
de cunho administrativo e exercer a direção superior da administração estadual, praticar os demais atos de administração e dispor, mediante decreto, sobre organização e
funcionamento da administração estadual, a quem ainda pertence, com exclusividade,
a prerrogativa de deflagrar o processo legislativo, quando necessária a edição da lei
para concretizar a medida.
É, pois, no campo dessa competência privativa que se insere a proposição, levando em conta aspectos de ordem técnica e operacional, a serem avaliados
segundo critérios próprios de planejamento deferidos ao Poder Executivo, no exercício
precípuo da função de administrar.
Esta orientação vem sendo reiteradamente adotada pelo Supremo Tribunal Federal, da qual configuram exemplos os acórdãos proferidos nas ADIs nº 2.646-SP,
nº 2.417-SP e nº 1.144-RS.
Em face da inconstitucionalidade que macula a regra contida no artigo 1º
da propositura, os demais dispositivos, em virtude de seu caráter acessório, também
são inconstitucionais. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma afeta o sistema
normativo dela dependente, bem como se estende às normas subsequentes, porque
ocorre o fenômeno da inconstitucionalidade “por arrastamento” ou “por atração” (ADI
nº 2895/AL).
Finalmente, registro que a Secretaria da Educação, ao manifestar-se contrariamente à aprovação do projeto, consignou que os currículos das escolas de ensino
fundamental e médio já contemplam os objetivos e os conteúdos almejados pela medida.
Por sua vez, a Secretaria da Segurança Pública informou que, em parceria
com a Secretaria da Educação, o Corpo de Bombeiros do Estado já realiza cursos de
capacitação para a prevenção de riscos, denominado “Programa Corpo de Bombeiros
na Escola”, voltado a gestores e professores, por meio de ensino à distância (Rede do
Saber). No ano passado, foram capacitados 47.200 (quarenta e sete mil e duzentos)
funcionários. Neste ano, iniciou-se a capacitação dos alunos do ensino fundamental
e médio, com a meta de atingir 3.600.000 (três milhões e seiscentas mil) pessoas nos
próximos anos.
Com o mesmo propósito, a Pasta da Segurança Pública realiza o “Programa de Educação Pública”, destinado à comunidade de forma geral, com a finalidade de
sistematizar as atividades de educação pública na área de prevenção. O programa desenvolve ações e campanhas de prevenção de incêndios e acidentes, como, por exemplo, o “Programa Chama Segura”, ação desenvolvida em comunidades carentes, onde o
Corpo de Bombeiros oferece, gratuitamente, mangueiras e registros de botijões novos
para substituir os usados e evitar acidentes.
Expostos os motivos que fundamentam o veto total que oponho ao Projeto de Lei nº 62, de 2013, e fazendo-os publicar no Diário Oficial, em obediência ao
disposto no § 3º do artigo 28 da Constituição do Estado devolvo o assunto ao reexame
dessa ilustre Assembleia.
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Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.
São Paulo, 31 de julho de 2014.
Geraldo Alckmin
GOVERNADOR DO ESTADO
A Sua Excelência o Senhor Deputado Samuel Moreira, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado.
________
NOTAS:
Encontram-se Col. de Leg. na Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CEnP/SE;
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23.
A Constituição Estadual encontra-se à pág. 29 do vol. XXVIII na Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.

MENSAGEM DO GOVERNADOR A Nº 103, DE 31 DE JULHO DE 2014
Veto total ao Projeto de lei nº 311, de 2012, que determina que todo estabelecimento
da rede pública estadual de ensino fundamental e médio deverá, por meio de exposição
em mural ou painel, remessa de cartas e publicação na internet, prestar contas aos
responsáveis pelos alunos sobre a qualidade do ensino ministrado na escola, apurada
pelo Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo – IDESP
Senhor Presidente
Tenho a honra de transmitir a Vossa Excelência, nos termos do artigo 28,
§ 1º, combinado com o artigo 47, inciso IV, da Constituição do Estado, as razões de veto
total ao Projeto de lei nº 311, de 2012, aprovado por essa nobre Assembleia, conforme
Autógrafo nº 30.812.
De iniciativa parlamentar, a propositura determina que todo estabelecimento da rede pública estadual de ensino fundamental e médio deverá, por meio de
exposição em mural ou painel, remessa de cartas e publicação na internet, prestar contas aos responsáveis pelos alunos sobre a qualidade do ensino ministrado na escola,
apurada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo – IDESP,
ou, na ausência da avaliação pelo primeiro, pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, mediante as informações que especifica.
Respeitados os nobres desígnios do legislador, bem realçados na justificativa que acompanha a proposta, vejo-me compelido a negar sanção à medida, com
fundamento nas razões a seguir enunciadas.
A Resolução SE nº 27/1996, da Secretaria da Educação, instituiu o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP, tendo como
objetivos desenvolver um sistema de avaliação de desempenho dos alunos do ensino
fundamental e médio do Estado de São Paulo, para subsidiar referida Pasta nas to-
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madas de decisão quanto à Política Educacional do Estado e verificar o desempenho
dos alunos nas séries do ensino fundamental e médio e nos diferentes componentes
curriculares, para fornecer ao sistema de ensino, às equipes técnico-pedagógicas das
Delegacias de Ensino e às Unidades Escolares informações que subsidiem a capacitação
dos recursos humanos do magistério, a reorientação da proposta pedagógica e a viabilização da articulação dos resultados da avaliação com o planejamento escolar.
Em 18 de março de 1998, conforme o Parecer CEE nº 67/1998 – CEF/
CEM, o Conselho Estadual da Educação aprovou as Normas Regimentais Básicas para
as Escolas Estaduais, cujo artigo 63 orienta as escolas da rede estadual que informem
aos pais ou responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos e ao Conselho
Tutelar os casos de evasão escolar e de faltas, antes que estes atinjam o limite de 25%
das aulas previstas e dadas (incisos VII e VIII).
O Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo
– IDESP, instituído pela Resolução SE nº 74/2008, com o Programa de Qualidade na
Escola, foi concebido com a finalidade de avaliar a qualidade das escolas no ensino
fundamental e médio, fixar metas para a qualidade de ensino de cada unidade escolar
que orientem os gestores escolares na tomada de decisões, de modo a direcionar as
escolas para a melhoria dos serviços educacionais e subsidiar ações para a promoção
da melhoria e da equidade do sistema.
Tal indicador é calculado considerando o desempenho escolar, medido
pelos resultados alcançados no SARESP e o fluxo escolar, consistente no tempo necessário ao aprendizado, medido pela taxa média de aprovação nas séries do ensino
fundamental e médio.
O IDESP subsidia o cálculo das metas de qualidade fixadas para cada unidade escolar e o indicador coletivo a ser utilizado na atribuição da bonificação dos servidores. Por outro lado, as metas de qualidade de ensino são fixadas individualmente,
para cada unidade escolar, em cada etapa da escolarização do ensino fundamental e
médio e para cada ano desde 2008 até 2030.
nesse quadro, a divulgação pretendida, mediante a publicação de dados utilizados como instrumento da formulação da política estadual de ensino, com a indicação de
forma e conteúdo, invade o campo das atribuições de natureza administrativa da Secretaria
da Educação deste Estado, relativas à organização dos serviços de sua competência.
A propósito, cumpre registrar que o IDESP, como ferramenta de planejamento, não se presta à finalidade descrita no projeto, uma vez que sua compreensão
impõe a análise de outros meios de gestão, próprios da atividade educacional de massa, na qual os indicadores locais se inserem no plano maior da política pública a ser
implementada.
Cabe realçar que as normas desse planejamento, como se constata, são
veiculadas por resoluções da Pasta pertinente, em razão da própria dinâmica envolvida,
pois não se mostra recomendável vincular atos de gestão administrativa à rigidez da lei.
Sob outro aspecto, a descrição do público atendido e das condições da
escola, a caracterização econômica e social da área circunvizinha e a indicação das práticas e medidas que o meio familiar poderia adotar a fim de melhorar o rendimento
escolar dos alunos, malgrado sejam relevantes e possam estar ligadas à gestão educacional, são informações que ultrapassam os limites formais considerados no gerenciamento do SARESP e na apuração do IDESP, cuja aferição demandaria estudos, planejamento, estimativa de gastos e deliberação administrativa.
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Diante da situação exposta, conclui-se que o projeto colide com a ordem constitucional ao estabelecer regras de organização para a Administração Pública,
matéria de competência privativa do Governador do Estado (Constituição do Estado,
artigo 47, incisos II, XIV e XIX, alínea “a”; Constituição da República, artigo 61, § 1º,
inciso II, alínea “e”), cujo exercício não pode ser usurpado pelo Poder Legislativo, sob
pena de ofensa ao princípio da harmonia entre os poderes do Estado (Constituição da
República, artigo 2º; Constituição do Estado, artigo 5º).
Confirmando tal entendimento, anoto que a questão relativa à competência, em semelhantes situações, vem sendo decidida pelo Supremo Tribunal Federal,
no sentido de decretar a inconstitucionalidade das leis. São exemplos dessa diretriz as
decisões proferidas nas ADIs nº 1.144MC/RS e nº 2.857/ES, dentre outras.
Por outro lado, o implemento da pretensão legislativa, especialmente a
remessa de cartas de prestação de contas, implica novas despesas, não previstas no
orçamento vigente, o que impossibilita sejam suportadas pelas dotações próprias. Tal
circunstância antecipa a inexequibilidade da propositura se em lei convertida, ante a
não destinação expressa de recursos para atendimento dos novos encargos.
Não obstante, ainda que a forma pretendida não possa ser acolhida, observo que o IDESP, por sua importância para a política de ensino estabelecida no Estado, é objeto de larga divulgação pela imprensa, especialmente convocada pela Secretaria da Educação, fica disponível na rede mundial de computadores e, da mesma forma,
é propagada nas escolas. Enfim, trata-se de informação, sem restrições, franqueada ao
conhecimento público.
Cumpre também ressaltar que a Secretaria da Educação implantou, a
partir de 2007, o Sistema de Avaliação e Frequência, ferramenta que permite o registro
informatizado de notas e frequências dos alunos, regularmente matriculados e que
geram o Boletim do Aluno, que, além de ser impresso e entregue aos pais, aos responsáveis ou ao próprio aluno, quando maior de 18 anos, é disponibilizado via internet.
Fundamentado, nesses termos, o veto que oponho ao Projeto de lei nº 311,
de 2012, e fazendo-o publicar no Diário Oficial, em obediência ao disposto no § 3º do artigo
28 da Constituição do Estado, restituo o assunto ao oportuno reexame dessa Casa de Leis.
Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.
São Paulo, 31 de julho de 2014
Geraldo Alckmin
GOVERNADOR DO ESTADO
A Sua Excelência o Senhor Deputado Samuel Moreira, Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado.

______
NOTAS:
A Constituição Federal encontra-se à pág. 25 do vol. 15 na Col. de Leg. Fed. de Ens.
Fundamental e Médio – CENP/SE.
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE:
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII;
Resolução SE nº 27/96 à pág. 104 do vol. XLI;
Resolução SE nº 74/08 à pág. 185 do vol. LXVI;
Parecer CEE nº 67/98 à pág. 184 do vol. XLV.
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• SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO
RESOLUÇÃO SGP Nº 27, DE 16 DE JULHO DE 2014
Dispõe sobre o Inventário de Desenvolvimento, para fins de progressão aos servidores
integrantes das classes abrangidas pela Lei Complementar nº 1.080,
de 17 de dezembro de 2008
O Secretário de Gestão Pública, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no artigo 9º do Decreto nº 60.545, de 18 de junho de 2014,
Resolve:
Artigo 1º - O processo de progressão de que tratam os artigos 22 a 27
da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 e alterações posteriores
considerará o Inventário de Desenvolvimento a que se refere o Anexo, que é parte integrante desta Resolução, para fins de pontuação adicional à Avaliação de Desempenho
Individual.
Artigo 2º - O Inventário de Desenvolvimento é um instrumento para listar
os eventos efetuados pelo servidor, e tem por finalidade estimular o desenvolvimento
e a qualificação profissional através do investimento em educação continuada e do
compartilhamento do conhecimento.
§ 1º - Os eventos de que trata o caput deste artigo poderão ser considerados desde que:
1. concluídos no período máximo de 2 (dois) anos retroativos da data de
publicação do edital de abertura do processo de progressão;
2. relacionados com as atividades efetivas do servidor;
3. comprovados mediante apresentação de documentação original, ou
cópia autenticada, emitida pela instituição promotora do evento;
4. a chefia imediata se responsabilize pela validação, verificando a lisura
e adequação do conteúdo às atividades efetivas do servidor.
§ 2º - A relação dos eventos, os critérios de validade, forma de comprovação e regras de pontuação, encontram-se discriminados no Anexo, parte integrante
desta resolução.
§ 3º - O órgão setorial ou, quando for o caso, o subsetorial de recursos
humanos dos órgãos e entidades será responsável pela validação da documentação
comprobatória de que tratam os itens 2 e 3 do § 1º deste artigo.
§ 4º - Obtida a progressão, os eventos considerados no respectivo processo não poderão ser novamente utilizados para o mesmo fim.
Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo
a que se refere o artigo 1º da Resolução SGP nº 27, 16 de julho de 2014
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REGRAS

COMPROVAÇÃO

UNIDADE
DE
MEDIDA

PONTOS

TOTAL DE
EVENTOS

LIMITE
DE
PONTOS

1

Pós-graduação
stricto ou lato
sensu.

A Especialização
“lato sensu”
deverá ter carga
horária mínima
de 360 horas

Para os cursos de “stricto
sensu” apresentar
diploma devidamente
reconhecido pelo
MEC; para os demais
apresentar certificado
de conclusão do curso
oferecido por instituição
de ensino superior ou por
entidade especialmente
credenciada para atuar
nesse nível educacional
pelo MEC

evento

5

1

5

2

Graduação
(Bacharelado,
Licenciatura e
Tecnólogo)

Cursos que não
foram exigidos
para o ingresso
do servidor

Apresentar diploma
do curso de graduação
devidamente
reconhecido pelo MEC

evento

4

1

4

Sequencial
de Formação
Específica

Oferecido por
Instituição de
Ensino Superior
credenciada pelo
MEC.

Apresentação do
certificado de conclusão
do curso ou atestado
de conclusão de
curso ou protocolo de
solicitação do certificado,
acompanhado do
histórico escolar.

evento

4

1

4

Prêmios

O objeto da
premiação deve
ter relação
com as funções
exercidas pelo
servidor e
realizada por
organização
de ilibada
reputação e
público e notório
reconhecimento.

Apresentação do título
de premiação ou outro
documento irrefutável
que comprove a
premiação.

evento

3

2

6

Publicações

Publicações
de artigos e
resenhas em
livros, revistas
acadêmicas,
desde que
contem com
ISBN/ISSN.

Apresentação da
publicação original.

evento

3

2

6

ITEM

3

4

5

EVENTO
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6

7

8

Ministrar cursos
de capacitação
e palestras
no âmbito da
Administração
Direta e
Autárquica,
desde que sem
contra prestação
pecuniária

Cursos, palestras
e outras
atividades
ministradas,
deverão integrar
programas
de formação
desenvolvidos
pelo Estado e
não poderá haver
contraprestação
pecuniária.

Documento
comprobatório emitido
pelo organizador do
evento com declaração
assinada indicando
a carga horária da
contribuição, data de
realização e declaração
de que não houve
contraprestação
pecuniária.

hora/
evento

1

20

20

Capacitação,
aperfeiçoamento,
treinamento

Participação
em cursos,
congressos,
seminários e
outros eventos
correlatos,
promovidos pela
Administração
Pública
Paulista ou por
organização
de ilibada
reputação e
público e notório
reconhecimento.

Apresentação
do documento
comprobatório
de conclusão ou
participação com
indicação da carga
horária

hora/
evento

0,1

80h

8

Cursos e-learning

Cursos
promovidos pela
Administração
Pública
Paulista ou por
organização
de ilibada
reputação e
público e notório
reconhecimento.

Apresentação do
certificado de conclusão
do curso com indicação
da carga horária

hora/
evento

0,05

80h

4

_______
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;
Decreto nº 60.545/14 à pág.
do vol. LXXVII.
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UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS - UCRH
INSTRUÇÃO UCRH Nº 9, DE 19 DE AGOSTO DE 2014
Dispõe sobre o enquadramento dos atuais integrantes das classes previstas no artigo
29 da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008, em virtude do disposto
no artigo 2º das Disposições Transitórias da Lei Complementar nº 1.250, de 03 de
julho de 2014, e dá providências correlatas
A Unidade Central de Recursos Humanos, da Secretaria de Gestão Pública, objetivando a padronização, simplificação e orientação de procedimentos a serem
adotados no enquadramento dos cargos e das funções-atividades abrangidos pelo disposto no 2º das Disposições Transitórias da Lei Complementar nº 1.250, de 03 de julho
de 2014, expede a presente instrução:
Artigo 1º – O enquadramento de que trata o artigo 2º das Disposições
Transitórias, da Lei Complementar nº 1.250, de 03 de julho de 2014, deverá ser elaborado pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração de Pessoal, de acordo com
o Anexo I, que faz parte integrante desta instrução.
Artigo 2º - Os títulos dos servidores abrangidos pelo referido enquadramento a que se refere o artigo 1º desta instrução, deverão ser apostilados pelas autoridades competentes.
Parágrafo único - As apostilas deverão ser elaboradas em duas vias, em
impresso padronizado, de acordo com o Anexo II, que faz parte integrante desta instrução, devendo os órgãos integrantes do Sistema de Administração de Pessoal, após
cumprimento de todas as exigências legais, adotar os seguintes procedimentos:
1. juntar ao Processo Único de Contagem de Tempo – PUCT de cada servidor, o original de apostila e respectivo formulário de enquadramento;
2. encaminhar a segunda via da apostila e respectivo formulário de enquadramento diretamente ao órgão pagador.
Artigo 3º – Caberá o órgão setorial de recursos humanos verificar a necessidade de providenciar o enquadramento nos termos deste artigo aos servidores
aposentados a partir de 1º-01-2010, que se encontravam enquadrados na Referência
2, em virtude de promoção, nos termos da Lei Complementar 1.080, de 17-12-2008,
para posterior envio ao órgão pagador, bem como a São Paulo Previdência – SPPREV,
visando revisão dos proventos, quando for o caso.
Artigo 4º - Os procedimentos para preenchimento e elaboração dos documentos de que tratam os artigos 1º e 2º, deverão estar em conformidade com as
orientações constantes do Roteiro de Preenchimento, que constitui os Anexos III e IV
desta instrução.
________
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Lei Complementar nº 1.080/08 à pág. 29 do vol. LXVII;
Lei Complementar nº 1.250/14 à pág.
deste volume.
Vide Anexos às págs. 5 e 6 do DOE de 20.8.2014.
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INSTRUÇÃO UCRH Nº 10, DE 1º DE SETEMBRO DE 2014
Dispõe sobre a elaboração de crachás de acesso e demais documentos de
identificação funcional dos servidores da administração direta e indireta devem ser
elaborados com a utilização do prenome social servidor interessado indicar
A Coordenadora da Unidade Central de Recursos Humanos, da Secretaria de Gestão Pública, nos termos do inciso VII, do artigo 31, do Decreto nº 51.463, de
1º/1/2007, com nova redação dada pelo Decreto nº 52.833, de 24/03/2008,
Considerando o conteúdo do Decreto nº 55.588, de 17 de março de
2010, que assegura às pessoas transexuais e travestis o direito à escolha de tratamento
nominal nos atos e procedimentos promovidos no âmbito da administração direta e
indireta do estado de São Paulo;
Considerando as ações previstas no I Plano Estadual de Enfrentamento
à Homofobia e Promoção da Cidadania LGBT, instituído pelo Decreto nº 55.839, de 18
de maio de 2010; e
Considerando que cada órgão setorial de recursos humanos possui autonomia para a elaboração de crachás de acesso e demais documentos de identificação
funcional de seus servidores e funcionários,
Expede a presente instrução:
I - A elaboração de crachás de acesso e demais documentos de identificação funcional dos servidores da administração direta e indireta devem ser elaborados
com a utilização do prenome social que o servidor interessado indicar, correspondente
à forma pela qual se reconhece, é identificado, reconhecido e denominado por sua
comunidade e em sua inserção social.
II - Os órgãos setoriais e subsetoriais de recursos humanos devem promover a divulgação do Decreto nº 55.588, de 17 de março de 2010, aos seus servidores, por meio de comunicados internos, capacitações e listas de e-mails, dentre outras
formas, a fim de que tenham ciência da correta utilização do prenome social - tanto no
âmbito interno quanto no atendimento ao público em geral.
III - Sem prejuízo de demais documentos de identificação funcional, o
determinado nesta Instrução deve ser utilizado nas seguintes situações:
1. identificação funcional do órgão (crachá);
2. cadastro de dados e informações de uso social;
3. comunicações internas de uso social;
4. endereço de correio eletrônico;
5. lista de ramais do órgão;
6. nome de usuário em sistemas de informática.
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Decreto nº 51.463/07 à pág. 114 do vol. LXIII;
Decreto nº 52.833/08 à pág. 113 do vol. LXV;
Decreto nº 55.588/10 à pág. 69 do vol. LXIX;
Decreto nº 55.839/10 à pág. 91 do vol. LXIX.
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INSTRUÇÃO UCRH Nº 12, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014
Dispõe sobre Banco de Contingenciamento de Cargos e Empregos Públicos da
Administração Direta e Autarquias do Estado – BCEP
A Unidade Central de Recursos Humanos – UCRH, da Secretaria de Gestão Pública, objetivando a padronização e orientação de procedimentos a serem adotados quanto aplicação do Decreto nº 59.957, de 13 de dezembro de 2013, expede a
presente instrução:
Artigo 1º - O Banco de Contingenciamento de Cargos e Empregos Públicos da Administração Direta e Autarquias do Estado - BCEP, gerenciado pela Secretaria
de Gestão Publica, por intermédio da Unidade Central de Recursos Humanos, é constituído essencialmente por cargos vagos, funções-atividades e empregos públicos não
preenchidos considerados excedentes ou desnecessários, no âmbito das Secretarias de
Estado, da Procuradoria Geral do Estado e das Autarquias Estaduais.
Artigo 2º - Os órgãos setoriais de recursos humanos são responsáveis
pela manutenção do BCEP, e, nessa qualidade devem:
I – extrair relatório dos cargos vagos, funções-atividades e empregos públicos não preenchidos, há mais de 5 (cinco) anos, identificados no Sistema único de
Cadastro de Cargos e Funções-Atividades – SICAD, conforme orientação, Anexo I, que
faz parte integrante desta instrução;
II- identificar quais cargos vagos, funções-atividades e empregos públicos
não preenchidos que deverão ou não ser integrados ao BCEP, na conformidade dos
Anexos II e III que fazem parte integrante desta instrução;
III – elaborar justificativa fundamentando a necessidade apontada nos
Anexos de que tratam o Inciso II deste artigo;
Artigo 3º - As atribuições constantes no artigo anterior deverão ser concluídas e devidamente apresentadas, anualmente, até o dia 30 de novembro de cada
ano, adotando-se os seguintes procedimentos:
I – ratificação, pelas autoridades máximas de cada órgão/entidade, das
justificativas de que trata o Inciso III do Artigo 2º desta instrução;
II- comunicação, por meio de expediente próprio, ao titular da Secretaria
de Gestão Pública.
Parágrafo único- O não cumprimento do prazo de que trata o caput, implicará a imediata integração dos cargos vagos, funções- atividades e empregos públicos não preenchidos ao BCEP.
Artigo 4º - Compete à Unidade Central de Recursos Humanos - UCRH:
I - mediar a coordenação do BCEP, controlado pelo Sistema Único de Cadastro de Cargos e Funções-Atividades – SICAD, nos termos do Decreto nº 50.881, de
14 de junho de 2006;
II – integrar, anualmente, os cargos, funções-atividades e empregos públicos ao BCEP, em decorrência do disposto no artigo 3º desta instrução;
III – apresentar relatório ao Comitê de Qualidade e Gestão Pública –
CQGP, para decisão final quanto a integração dos cargos funções-atividades e empregos públicos ao BCEP;
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IV – descontingenciar cargos, funções-atividades e empregos públicos do
BCEP, nos termos das decisões proferidas pelo CQGP;
V- monitorizar e fazer cumprir o disposto no artigo 6º do Decreto nº
59.957, de 13 de dezembro de 2013.
Artigo 5º - Serão integrados, nos termos do artigo 2º e 3º do Decreto nº
59.957, de 13 de dezembro de 2013, ao BCEP, os cargos vagos, funções-atividades e
empregos públicos não preenchidos, a partir de 31-12-2009, que contem com mais de
cinco anos vagos, pertencentes aos Quadros dos seguintes órgãos/entidades:
I - Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS;
II- Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo;
III- Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”;
IV- Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo;
V- Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – IAMSPE;
VI- Secretaria da Administração Penitenciária;
VII- Secretaria da Educação;
VIII- Secretaria da Saúde;
IX- Secretaria da Segurança Pública;
X- Superintendência de Controle de Endemias – SUCEN.
Parágrafo único - À vista do disposto no caput deste artigo caberá aos
órgãos setoriais de recursos humanos, dos respectivos órgãos e entidades, procederem
anualmente nos termos desta instrução.
Artigo 6º - O disposto nesta instrução poderá ser aplicado nas mesmas
bases e condições para cargos providos ou funções atividades e empregos públicos
preenchidos, na conformidade do § 4º do Artigo 3º do Decreto nº 59.957, de 13 de
dezembro de 2013.
_______
NOTAS
O Decreto nº 59.957/13 encontra-se à pág. 150 do vol. LXXVI.
Acessar os anexos no sitio da Unidade Central de Recursos Humanos
http://www.recursoshumanos.sp.gov.br
Em Serviços e Consultas clicar.

COMUNICADO UCRH PUBLICADO EM 15.10.2014
Torna pública a abertura de Processo de Certificação Ocupacional para a função de
Gerente de Organização Escolar – GOE
Processo Cgoe-02/2014 De Certificação Ocupacional para Gerente de Organização Escolar
Edital de Abertura de Inscrição 01/2014
O Comitê Técnico de Certificação instituído pela Resolução Conjunta
SGP/SE 03, de 11-01-2012 alterada pela Resolução Conjunta SGP-SE-1, de 17-7-2013,
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torna pública a abertura de Processo de Certificação Ocupacional para a função de
Gerente de Organização Escolar - GOE, instituído pelo artigo 18 da Lei Complementar
1.144, de 11-07-2011, mediante as condições estabelecidas nas Instruções Especiais,
parte integrante deste Edital:
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. Os servidores certificados no Processo de Certificação Ocupacional
para Gerente de Organização Escolar – CGOE 01/2012 – Processo 2.619/0000/2012,
homologado D.O. 28-06-2012, com prazo de validade até 28-06-2017 ficam desobrigados da participação na presente certificação.
2. A Certificação Ocupacional pretende aferir e atestar, através de uma
avaliação formal e objetiva, os conhecimentos técnicos de um profissional para exercício de suas atribuições.
3. A Certificação Ocupacional para Gerente de Organização Escolar tem
por fundamento certificar os profissionais do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da
Educação que estejam aptos a preencher a função de Gerente de Organização Escolar,
com o objetivo de favorecer o desenvolvimento da educação, provendo as unidades
escolares com gerentes tecnicamente habilitados, qualificados e comprometidos com
o desenvolvimento da administração escolar.
4. O Processo de Certificação Ocupacional para Gerente de Organização
Escolar - CGOE 02/2014 não constitui concurso público para investidura em cargo, assim como não assegura qualquer direito ao candidato, tampouco garante o preenchimento ou a designação para o exercício da função.
4.1 Conforme estabelece a Lei Complementar nº 1.144, de 11-07-2011,
um dos requisitos para exercer a função de Gerente de Organização Escolar, é a obtenção do Certificado Ocupacional.
5. Poderá participar do presente certame o candidato que preencher,
cumulativamente, os seguintes requisitos mínimos, na data de publicação deste edital:
5.1 ser titular de cargo ou ocupante de função-atividade de Agente de
Organização Escolar, de Secretário de Escola ou de Assistente de Administração Escolar,
do Quadro de Apoio Escolar, da Secretaria da Educação;
5.2 ter certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;
5.3 estar em exercício no cargo ou função-atividade há pelo menos 2
(dois) anos;
5.4 não estar na condição de readaptado;
5.5 não estar contratado nos termos da Lei Complementar nº 1.093, de
16-07-2009.
6. O Processo de Certificação Ocupacional para Gerente de Organização
Escolar – CGOE 02/2014 contará com as seguintes etapas:
6.1 InSCRIÇÃO;
6.2 EXAME;
6.3 RESULTADOS; e
6.4 CERTIFICADO.
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CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO
1. A inscrição do candidato no Processo de Certificação Ocupacional para
Gerente de Organização Escolar – CGOE 02/2014 implicará a ciência e a tácita aceitação
das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá
alegar desconhecimento.
2. Poderá realizar inscrição no Processo de Certificação Ocupacional para
Gerente de Organização Escolar – CGOE 02/2014 o candidato que atender aos requisitos mínimos constantes do item 5 do CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
deste edital.
2.1 Os requisitos serão obtidos no sistema funcional da Secretaria de Estado da Educação, estando o candidato desobrigado da apresentação de quaisquer
documentos.
3. Para se inscrever o candidato deverá acessar o sistema GDAE da Secretaria de Estado da Educação, no endereço eletrônico http://drhunet.edunet.sp.gov.
br/PortalNet/default, durante o período das inscrições, por meio do link referente à
Certificação e utilizando-se de login e senha, efetuar sua inscrição.
3.1 A inscrição vinculará o candidato à Diretoria de Ensino na qual tem o
cargo classificado para fins de realização de prova.
4. A inscrição ficará disponível, exclusivamente, pela Internet, iniciando-se às 14h do dia 17-10-2014 e encerrando-se às 23h59 do dia 14-11-2014 (horário
oficial de Brasília/ DF), não sendo aceita qualquer outra forma de inscrição ou inscrição
fora do prazo.
5. Durante a realização da inscrição, o candidato também responderá ao
“Inventário Comportamental”, de caráter obrigatório, com duração média de 15 minutos.
5.1 O candidato apenas terá sua inscrição concluída após preencher todos os campos da inscrição.
5.2. Aquele que não completar o inventário comportamental será considerado eliminado do certame para todos os fins.
6. Confirmada a inscrição, será gerado comprovante de inscrição.
6.1 A veracidade das informações é de inteira responsabilidade do candidato, ficando o mesmo responsável por informações incorretas que poderão ocasionar
sua exclusão do presente certame.
7. O candidato que tiver sua inscrição indeferida poderá interpor recurso
no prazo de 2 dias, a contar do encerramento das inscrições, através do sistema GDAE
da Secretaria de Estado da Educação, no endereço eletrônico:
http://drhunet.edunet.sp.gov.br/Portalnet/default.
7.1 As Diretorias Regionais de Ensino, da Secretaria da Educação, por
meio do Núcleo de Pessoal do Centro de Recursos Humanos, procederão à análise dos
recursos solicitados, de acordo com o item 5 do CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES deste edital.
7.2 Constarão em publicação específica, o deferimento e o indeferimento das inscrições, conforme análise dos requisitos mínimos, disponível no endereço
eletrônico da Fundação Getulio Vargas http://fgvprojetos.fgv.br/certificacao/GOE.
8. O candidato que não atender aos requisitos mínimos não terá sua
inscrição realizada, e será considerado eliminado do presente certame.
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CAPÍTULO III
CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
1. O candidato que necessitar de condição especial para realização do
Exame deverá estar com esta condição corretamente preenchida no cadastro de dados
pessoais da Secretaria da Educação.
1.1. O candidato que necessitar de prova especial e/ou necessitar de
atendimento especial para a realização do Exame deverá indicar, no formulário de solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários.
2. O candidato com deficiência poderá, conforme o caso, requerer ajuda
técnica e/ou condições específicas para realização da certificação.
2.1 Ao candidato com deficiência visual será permitido requerer:
a) prova impressa em Braille;
b) prova impressa em caracteres ampliados;
c) Fiscal Ledor, com leitura fluente;
d) utilização de computador/ notebook com software de leitura de tela.
2.2 Ao candidato com deficiência auditiva será permitido requerer:
a) Fiscal Intérprete de LIBRAS;
b) autorização para utilização de aparelho auricular.
2.3 Ao candidato com deficiência física será permitido requerer:
a) mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização da prova;
b) Fiscal para auxiliar no manuseio da prova e transcrição das respostas;
c) facilidade de acesso às salas de prova, aos banheiros e às demais instalações relacionadas ao certame.
2.4 O candidato que não tiver esta condição registrada no sistema, seja
qual for o motivo alegado, poderá não ter a condição atendida.
2.5 Caso haja qualquer divergência quanto aos dados obtidos do cadastro funcional, o candidato poderá solicitar recurso ao Diretor da Unidade Escolar de
classificação, até 06-11-2014.
CAPÍTULO IV
DO EXAME
1. O Exame do Processo de Certificação Ocupacional para Gerente de
Organização Escolar – CGOE 02/2014 é composto por uma Prova de Competências e
Habilidades Técnicas no Exercício Profissional;
2. A Prova de Conhecimentos e Habilidades Técnicas no Exercício Profissional é composta por:
Dimensões

Especialidade

Questões

Competências Básicas

Língua Portuguesa e Redação Oficial

114

Competências Gerenciais
Gerais

Gestão de Recursos
Integração Escola e Comunidade
Gestão Geral

221

Competências
Gerenciais Específicas

Administração Pessoal
Gestão da Vida Escolar
Aspectos Básicos da Educação e Direitos Organização Escolar

335

Total

770
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3. As pontuações mínimas a serem atingidas nas três dimensões da prova
de Conhecimento e Habilidades Técnicas no Exercício Profissional para a obtenção do
certificado serão divulgadas na segunda quinzena de novembro de 2014.
4. O candidato poderá consultar o gabarito das questões do Exame através do sítio http://fgvprojetos.fgv.br/certificacao/GOE, a partir do segundo dia útil após
a data prevista para realização do Exame, descrito no item 1 do CAPÍTULO V DA APLICAÇÃO DO EXAME.
4.1. O resultado final do candidato, será obtido por meio da Teoria da
Resposta ao Item (TRI).
4.2. Cada candidato terá acesso apenas ao seu resultado e ao seu desempenho, mediante o uso de senha pessoal de acesso, previsto para o dia 12-02-2015.
5. A Prova de Competências e Habilidades Técnicas no Exercício Profissional compreenderá 70 (setenta) questões objetivas, com 5 (cinco) alternativas de
múltipla escolha, e apenas uma correta, versando sobre o conteúdo discriminado no
CAPÍTULO IX
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
5.1. A prova será realizada em papel e as respostas deverão ser preenchidas no cartão de resposta com caneta, esferográfica, de responsabilidade do candidato.
5.2. Questões rasuradas ou com mais de um item assinalado serão consideradas anuladas, para todos os fins.
CAPÍTULO V
DA APLICAÇÃO DO EXAME
1. O Exame para o Processo de Certificação Ocupacional para a função
de Gerente de Organização Escolar – CGOE 02/2014 será aplicado, na data prevista de
14-12-2014, domingo, das 14hs00min às18hs00min.
2. O Exame será aplicado na mesma data e horário, nos municípios-sede das
91 (noventa e uma) Diretorias Regionais de Ensino da Secretaria de Estado da Educação.
3. A confirmação da data e as informações sobre data horários e locais de
prova também serão divulgadas nos sites da Secretaria de Estado da Educação: www.
educacao.sp.gov.br e da Fundação Getulio Vargas:
http://fgvprojetos.fgv.br/certificacao/GOE, sendo de inteira responsabi-lidade do candidato seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
3.1 No caso do nome do candidato não constar do Edital de Convocação,
esse poderá, nos 5 (cinco) dias que antecederem a data prevista para o Exame, consultar:
3.1.1. O endereço eletrônico da Fundação Getulio Vargas ou;
3.1.2. O Disque 0800 2834628 em dias úteis, de segunda a sexta-feira,
das 8hs00min às 17hs30min.
3.2. O candidato poderá participar da certificação mediante preenchimento e assinatura, no dia do Exame, de formulário específico (inclusão condicional),
desde que proceda à entrega do original do comprovante de inscrição.
3.2.1. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do
candidato será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independen-
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temente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
4. Ao candidato só será permitida a realização do Exame na respectiva
data e horário definidos no Edital de Convocação.
4.1. O local de realização do Exame será divulgado uma semana antes de
sua realização, pelo site da Fundação Getulio Vargas:
http://fgvprojetos.fgv.br/certificacao/GOE.
5. O Exame de Competências e Habilidades Técnicas no Exercício Profissional terá duração de 4hs00min (quatro horas).
5.1 não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto no
item 5 deste capítulo para a realização do Exame.
6. O candidato deverá apresentar-se no local de Exame com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do seu início, na data, local e horário, agendados.
7. não será permitida, sob qualquer alegação, a entrada de nenhum candidato nos locais de Exame após o horário de início.
8. O candidato que não comparecer, qualquer que seja o motivo, ou comparecer em data e/ou horário e/ou local diverso do agendado, não poderá realizar o
exame e será considerado desclassificado do certame.
8.1. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a
realização do Exame como justificativa de sua ausência.
9. Somente poderá realizar o Exame na data e horário agendados, o candidato que estiver portando documento de identidade original com foto que permita
sua identificação, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério
das Relações Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal valem
como documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.;
Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem
como Carteira nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei 9.503/97);
9.1 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização do Exame, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou
furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro de ocorrência em órgão
policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias.
10. Durante a realização do Exame não será permitida nenhuma espécie
de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos,
manuais, impressos ou quaisquer anotações.
11. Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo candidato antes
do início do Exame, devendo permanecer desligados até a saída do candidato do local.
12. Motivará a eliminação do candidato do Processo de Certificação
Ocupacional para Gerente de Organização Escolar - CGOE 02/2014, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste edital ou a outros relativos ao processo, aos comunicados, às instruções ao
candidato ou às instruções constantes do Exame, bem como orientações dadas pelos
fiscais, assim como o tratamento incorreto e descortês a qualquer pessoa envolvida na
aplicação do Exame.
13. Será excluído do Processo de Certificação Ocupacional para Gerente
de Organização Escolar – CGOE 02/2014 o candidato que:
a) Apresentar-se em local diferente do informado;
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b) não apresentar documento que bem o identifique;
c) não realizar o Exame;
d) Ausentar-se da sala de avaliação sem a autorização do fiscal;
e) Apresentar-se após o horário estabelecido para início do Exame, inadmitindo-se qualquer tolerância;
f) For surpreendido, durante a realização do Exame, em comunicação com
outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, impresso não permitido, ou similar;
g) Estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, receptor, gravador ou outros equipamentos similares);
h) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em
comportamento indevido.
14. Dois fiscais coordenarão a aplicação do Exame, devendo o candidato
atender a todas as solicitações e orientações passadas por eles.
15. No caso de lactante, não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
15.1 A criança deverá ser acompanhada de adulto responsável por sua
guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata).
15.2 Nos horários previstos para amamentação, a lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de avaliação, acompanhada de uma fiscal.
CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS E DOS PRAZOS
1. Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento de inscrição – no período de 17 a 18/11/ 2014, exclusivamente através do GDAE, no endereço eletrônico http://drhunet.edunet.sp.gov.br/
PortalNet/, no sistema de Inscrição para Certificação;
b) as questões do Exame – 02 (dois) dias subsequentes a divulgação da
prova, no site da Fundação Getulio Vargas – http://fgvprojetos.fgv.br/certificacao/GOE;
c) ao resultado da Certificação – 02 (dois) dias subsequentes à divulgação
dos resultados, no site da Fundação Getulio Vargas:
http://fgvprojetos.fgv.br/certificacao/GOE.
2. As decisões dos recursos quanto ao indeferimento de inscrição serão
publicadas em comunicado específico.
3. Os resultados das análises dos recursos serão divulgados oficialmente
no endereço eletrônico da Fundação Getulio Vargas.
4. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos candidatos, conforme o caso, por meio de publicação em Diário Oficial do Estado no endereço eletrônico da Fundação Getulio Vargas.: http://fgvprojetos.fgv.br/certificacao/GOE
5. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados nestas
Instruções Especiais não será considerado, bem como não será considerado aquele que
não apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender às instruções constantes do “link” Recursos, na página específica da Certificação no endereço
eletrônico da Fundação Getulio Vargas e da Secretaria da Educação.
6. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail, protocolado pessoalmente ou por qualquer outro meio, além do previsto neste Capítulo.
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7. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
8. As decisões dos recursos impetrados contra as questões serão publicadas em comunicado específico.
CAPITULO VII
DA VALIDADE DO CERTIFICADO
O prazo de validade do certificado referente ao Processo de Certificação
Ocupacional para Gerente de Organização Escolar – CGOE 02/2014 é de 5 (cinco) anos,
contados a partir da data de homologação do presente processo.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
o candidato:

1. Pelo endereço eletrônico, http://fgvprojetos.fgv.br/certificacao/ GOE

1.1. Deverá acompanhar todas as publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao Processo de Certificação Ocupacional para Gerente de Organização
Escolar – CGOE 02/2014, além de atos e normas regulamentares, quando expedidos,
sendo este acompanhamento de sua total responsabilidade;
1.2. Poderá dirimir dúvidas relativas ao Processo de Certificação, através
do 0800 2834628 que funcionará de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8hs00min às 17hs30min ou por e-mail certficacaogoe@fgv.br Este endereço de e-mail está
protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. .
2. O ato de inscrição do servidor presume o inteiro conhecimento das
regras contidas neste edital e demais atos e normas regulamentares, importando a
expressa aceitação das normas e condições do Processo de Certificação Ocupacional
para Gerente de Organização Escolar – CGOE 02/2014.
3. O Processo de Certificação Ocupacional para Gerente de Organização
Escolar – CGOE 02/2014 será homologado por ato do Secretário da Educação, em até
10 (dez) dias úteis a contar da disponibilização do resultado.
4. O certificado oficial será emitido, em papel timbrado, pela Fundação
Getulio Vargas e encaminhado para a Diretoria de Ensino na qual o candidato tem o
cargo classificado.
5. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Gestão Pública e
a Secretaria da Educação.
CAPÍTULO IX
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O Exame para o Processo de Certificação para Gerente de Organização
Escolar – CGOE 02/2014 versará sobre o seguinte conteúdo programático:
A - COMPETÊNCIAS BÁSICAS:
1. Língua Portuguesa e Redação Oficial
B - COMPETÊNCIAS GERENCIAIS GERAIS
2. GESTÃO DE RECURSOS
2.1. Gestão de Suprimentos
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2.1.1. Gestão de suprimentos, envolvendo aquisição, controle de estoque e almoxarifado;
2.1.2. Rede de Suprimentos;
2.1.3. Legislação básica de compras do Estado de SP.
2.2. Gestão Documental e Arquivo
2.2.1. Normas e técnicas relacionadas à gestão documental e organização de arquivos. 2.3. Controle de Patrimônio
2.3.1. Projeto Módulo de Controle Patrimonial – GEMAT
2.3.2. Controle Patrimonial – WEB
2.4. Gestão de Serviços Terceirizados
2.4.1. Acompanhamento de serviços terceirizados, contratos e sanções
administrativas
2.4.2. Concessão de transporte escolar para assegurar aos alunos o acesso às escolas públicas estaduais
2.4.3. Atuação dos órgãos de controle interno e externo: Secretaria da
Fazenda e Tribunal de Contas do Estado
2.5. Gestão Financeira
2.5.1. Legislação básica de orçamento e finanças públicas
2.5.2. Execução financeira e prestação de contas dos recursos federais e
estaduais recebido
3. INTEGRAÇÃO ESCOLA – COMUNIDADE
3.1. Ética, Comunicação e Atendimento ao Público
3.1.1. Gestão de Atendimento ao Público
3.1.2. Eficácia no Atendimento presencial e a distância
3.1.3. Paradigmas essenciais e princípios do bom atendimento
3.1.4. Postura e ética profissional
3.1.5. Ética na administração pública
3.1.6. Ética e sociedade
3.1.7. Procedimentos éticos a serem observados em ambientes públicos
3.1.8. Desvios de conduta
3.1.9. Transparência no Setor Público – Lei de Acesso à Informação
3.1.10. Proteção e Defesa do usuário de Serviços Públicos
3.1.11. Resolução de conflitos
3.1.12. Comunicação Assertiva
3.2. Gestão Escolar Democrática e Participativa
3.2.1. Democratização da gestão escolar: mecanismos de participação e
autonomia da unidade escolar
3.2.2. Gestão democrática e os trabalhadores da Educação
3.2.3. Gestão democrática com participação popular no planejamento e
organização educacional
3.2.4. Associação de Pais e Mestres
3.2.5. Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares
4. GESTÃO GERAL
4.1. Planejamento
4.1.1. Técnicas de Planejamento (tempo, recursos e atividades)
4.2. Certificação GOE
4.2.1. Processo de Certificação do GOE
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estadual

Escolar .

4.3. Gestão de Pessoas e Liderança
4.3.1. Ensaio sobre gestão de pessoas no setor público
4.3.2. Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética
4.4. Gestão Administrativa e Processual
4.4.1. Processo Administrativo no âmbito da administração pública
C – COMPETÊNCIAS GERENCIAIS ESPECÍFICAS
5. ASPECTOS BÁSICOS DA EDUCAÇÃO E DIREITOS
5.1. Fundamentos, Princípios e Diretrizes da Educação Básica e Gestão

5.1.2. Direito à educação e demais direitos sociais
5.1.3. Papel da escola na construção da sociedade contemporânea
5.1.4. Fundamentos, princípios e diretrizes da educação básica, sua concepção inclusiva e sua gestão democrática
5.1.5. Legislação que rege a educação, seus objetivos, sentido e importância (LDB e PNE)
5.1.6. Papel e responsabilidades dos membros da comunidade escolar
5.1.7. Dimensões da gestão escolar e suas competências
6. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
6.1. Perícia Médica
6.2. Aposentadoria/Contagem de Tempo
6.2.1. Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo
6.2.2. licença-prêmio
6.2.3. Contagem de Tempo
6.2.4. Aposentadoria e Previdência dos Servidores Públicos
6.3. Frequência/Pagamento
6.3.1. Livro Ponto
6.3.2. Licença Saúde
6.3.3. Licença Maternidade e Paternidade
6.3.4. SP PREV – São Paulo Previdência
6.3.5. Demonstrativo de Pagamento
6.4. Legislação de Contratação de Pessoal Temporário
6.4.1. Contratação por tempo determinado
6.4.2. Regime Jurídico dos Servidores Admitidos em Caráter Temporário
6.5. Vida Funcional
6.5.1. Promoção dos Integrantes do Quadro de Apoio Escolar
6.5.2. Estágio Probatório
6.5.3. Evolução Funcional
6.5.4. Avaliação Especial de Desempenho para fins de Estágio Probatório
para os Integrantes do Quadro de Apoio Escolar
6.5.5. Designação de Gerente de Organização Escolar
6.5.6. Direitos e Deveres dos Funcionários e Servidores da Educação do
Estado de São Paulo
6.5.7. Provimento de Cargos e Preenchimento de Funções Atividades
6.5.8. Concursos públicos regionalizados para os integrantes do Quadro
do Magistério da Secretaria da Educação
6.5.9. normas relativas à remoção e substituição
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6.5.10. Jornadas de Trabalho do Pessoal Docente
6.6. Atribuição de aulas
6.6.1. Estatuto do Magistério
6.6.2 Processo anual de atribuição de classes e aulas ao pessoal docente
do Quadro do Magistério.
7. GESTÃO DE VIDA ESCOLAR
7.1. Gestão de Demanda Escolar
7.1.1. Regulamentação nacional e estadual dos processos de matrícula
do aluno
7.1.2. Normas legais de movimentação escolar, como transferência, ausência e abandono
7.1.3. Cadastramento geral de alunos da Educação Básica
7.1.4. Programa de Matrícula Antecipada e seus parâmetros comuns
para o Ensino Fundamental nas escolas públicas da cidade de São Paulo
7.1.5. Atendimento à Demanda do Ensino Médio
7.2. Gestão de Informações Escolares
7.2.1. Censo Escolar
7.2.2. Informatização do sistema de publicação de nomes de alunos concluintes de estudos de nível fundamental e médio
7.2.3. Registro do rendimento escolar dos alunos das escolas da Rede
Estadual
7.2.4. Responsabilidades pelas informações lançadas nos Sistemas de Informação Corporativos da Secretaria de Estado da Educação
7.3. Gestão da Documentação Escolar
7.3.1. Normas de Padronização de Documentos Escolares
7.3.2. Regulamentação nacional e estadual dos processos de vida escolar
e documentação do aluno
7.3.3. Princípios e normas que regem a vida escolar em seus aspectos
administrativos
7.3.4. Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais e o Regimento da Escola
7.3.5. Escrituração da vida escolar dos alunos
8. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
8.1. Gestão da Organização Escolar
8.1.1. Conflitos
8.1.2. Normas Gerais de Conduta Escolar (SPEC – Sistema de Proteção
Escolar)
8.1.3. Calendário escolar e gestão de turmas e salas
8.1.4. Situações Problemas a partir dos conceitos indisciplina, violência,
conflito e ato infracional.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Lei Complementar nº 1.093/09 à pág. 31 do vol. LXVIII;
Lei Complementar nº 1.144/11 à pág. 54 do vol. LXXII.
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DEPARTAMENTO DE PERICIAS MÉDICAS DO ESTADO – DPME
COMUNICADO DPME Nº 135, DE 10 DE OUTUBRO DE 2014
Dispõe sobre solicitações de perícias médicas domiciliares
O Diretor Técnico de Saúde III, do Departamento de Perícias Médicas
do Estado – DPME, no uso das competências que lhe são atribuídas, comunica que:
As solicitações de perícias médicas domiciliares deverão estar instruídas com relatório médico completo no qual conste:
- o diagnóstico;
- laudos de exames complementares;
- a conduta terapêutica;
- o prognóstico;
- as consequências à saúde do servidor;
- o provável tempo de repouso estimado necessário para sua recuperação;
- justificativa quanto à impossibilidade de locomoção;
- carimbo com o nome e número de inscrição no CRM do médico emitente, e a respectiva assinatura.
Os órgãos setoriais e subsetoriais de recursos humanos e as unidades
responsáveis pelo agendamento das perícias médicas devem solicitar a perícia domiciliar, observando os seguintes passos:
1) Mediante solicitação do familiar do servidor, o setor de RH deverá fazer a requisição online de agendamento de perícia médica, no sistema eSisla, disponível por meio da “Área Restrita” do endereço:
http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/eSisla;
2) No menu de tarefas localizado no canto superior esquerdo da tela, o
usuário do setor de RH deverá selecionar a opção “Agendamento – Licença” e informar
o CPF do servidor que requisitou a perícia médica;
3) Digitalizar e anexar ao sistema a documentação médica acima descrita; Obs: O nome do arquivo não pode ultrapassar 40 posições. Devendo a extensão ser
JPG ou PDF com tamanho máximo de 250 kbytes, preferencialmente sem caracteres
especiais e acentuação.
4) Para concluir a solicitação o usuário do setor de RH deverá:
a) Atualizar os dados de contato do servidor e clicar em “COnFIRMAR”;
b) Preencher os dados da perícia: TIPO, PESSOA e HOSPITALAR/ DOMICILIAR;
c) Caso a PESSOA a ser periciada não seja o próprio servidor, será
necessário informar o NOME da pessoa e o MUNICÍPIO em que deve ser realizada
a perícia;
d) Informar o local onde será realizada a perícia, bem como o MUnICÍPIO;
e) Informar os dados do atestado, principalmente Nº DE DIAS e DATA DE
EMISSÃO DO ATESTADO;
f) Selecionar “EnVIAR”;
g) Selecionar “COnCLUIR”;
h) O sistema emitirá o comprovante de agendamento e deverá acompanhar as publicações em Diário Oficial.
O servidor deverá aguardar contato pela Central de Agendamento
para a realização da perícia.
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Os Órgãos Setoriais de Recursos Humanos podem entrar em contato
com o DPME, para dúvidas em relação ao sistema online, por meio do email:
periciasmedicas@sp.gov.br.

COMUNICADO DPME Nº 150, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014
Solicitação de agendamento de perícia para fins de licença para tratamento
de saúde de servidor readaptado
O Diretor Técnico de Saúde III, do Departamento de Perícias Médicas do
Estado – DPME, no uso das competências que lhe são atribuídas, comunica que: As
solicitações de perícias médicas para servidores readaptados deverão estar instruídas
obrigatoriamente com o rol das atividades efetivamente exercidas pelo servidor, devidamente assinado por seu superior hierárquico. Os órgãos setoriais e subsetoriais de
recursos humanos e as unidades responsáveis pelo agendamento das perícias médicas
devem solicitar a perícia para fins de licença para tratamento de saúde de servidor
readaptado, observando os seguintes passos:
1) Mediante solicitação do servidor, o setor de RH deverá fazer a requisição online de agendamento de perícia médica, no sistema eSisla, disponível por meio
da “Área Restrita” do endereço http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/eSisla;
2) No menu de tarefas localizado no canto superior esquerdo da tela, o
usuário do setor de RH deverá selecionar a opção “Agendamento – Licença” e informar
o CPF do servidor que requisitou a perícia médica;
3) Digitalizar e anexar ao sistema o rol das atividades efetivamente exercidas pelo servidor, devidamente assinado por seu superior hierárquico;
Obs: O nome do arquivo não pode ultrapassar 40 posições, devendo a
extensão ser JPG ou PDF com tamanho máximo de 250 kbytes, preferencialmente sem
caracteres especiais e acentuação.
Caso o servidor autorize, podem também, ser digitalizados e anexados
ao sistema o atestado médico e relatório médico conforme modelo previsto na Resolução SGP nº 04, de 21 de fevereiro de 2013.
4) Para concluir a solicitação o usuário do setor de RH deverá:
a) Atualizar os dados de contato do servidor e clicar em “COnFIRMAR”;
b) Preencher os dados da perícia: TIPO, PESSOA e HOSPITALAR/DOMICILIAR, se for o caso;
c) Informar os dados do atestado, principalmente Nº DE DIAS e DATA DO
ATESTADO;
d) Selecionar “EnVIAR”;
e) O sistema apresentará o local para realização da perícia, correspondente à sede de exercício do servidor (polo mais próximo da Unidade Administrativa
em que estiver lotado).
f) Não será possível alterar o polo, ou seja, o município em que será realizada a perícia, mas outras opções de local estarão disponíveis, caso haja mais de um
posto de atendimento no polo correspondente à UA do servidor.
g) Depois de definido o local, selecionar data e horário da perícia médica;
h)Selecionar “COnCLUIR”;
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i) O sistema emitirá o comprovante de agendamento no qual constará
data, horário e local da perícia médica.
Os Órgãos Setoriais de Recursos Humanos podem entrar em contato com
o DPME, para dúvidas em relação ao sistema online, por meio do email: periciasmedicas@sp.gov.br
_____
NOTA:
A Resolução SGP nº 4/13 encontra-se à pág. 214 do vol. LXXV.

• SECRETARIA DA FAZENDA – SP
GABINETE DO SECRETÁRIO
RESOLUÇÃO SF Nº 86, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014
Dispõe sobre a revisão dos valores da despesa diária de condução
O Secretário da Fazenda, à vista do Decreto nº 30.595, de 13 de outubro
de 1989, resolve:
Artigo 1º - Os valores da despesa diária de condução a que se refere o
artigo 3º do Decreto nº 30.595, de 13 de outubro de 1989, alterado pelo Decreto nº
38.687, de 27 de maio de 1994, passam a ser os constantes do Anexo que faz parte
desta resolução.
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01-11-2014.
ANEXO
a que se refere o artigo 1º da Resolução SF 86, de 27-11- 2014
REGIÃO ADMINISTRATIVA

VALOR DIÁRIO DA DESPESA DE CONDUÇÃO - R$

Região Metropolitana da Grande São Paulo

12,00

Santos

8,70

Taubaté

9,00

Sorocaba

10,05

Campinas

9,90

Ribeirão Preto

9,00

Bauru

9,00

São José do Rio Preto

7,29

Araçatuba

8,40

Presidente Prudente

8,40

Marília

7,50

Araraquara

9,00
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______

NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Decreto nº 30.595/89 à pág. 233 do vol. XXVIII;
Decreto nº 38.687/99 à pág. 63 do vol. XXXVII.

DEPARTAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO -DDPE
COMUNICADO DDPE - G Nº 3, DE 27 DE OUTUBRO DE 2014
Dispõe sobre a criação de códigos de Vencimentos/Descontos
O Diretor do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado, considerando o que dispõe o inciso IV do artigo 73 do decreto nº. 60.812 de 30.09.2014, comunica a criação de códigos de Vencimentos/Descontos a serem utilizados pelos Órgãos
de Pessoal das Secretarias de Estado, das Autarquias e Seções de Averbação, Preparo e
Controle de Pagamentos, conforme discriminação abaixo:

CÓDIGO

DENOMINAÇÃO

001032

SALÁRIO COMPLEMEnTO - MÉDICOS LC 1193/2013

002075

CARGA SUPLEMENTAR - PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I

002076

CARGA SUPLEMENTAR - PROFESSOR II

002077

CARGA SUPLEMENTAR - PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II

002078

CARGA SUPLEMENTAR - PROFESSOR COORDENADOR

002079

CARGA SUPLEMENTAR. - VICE DIRETOR ESCOLA

002080

CARGA SUPLEMENTAR – MUNICIPALIZAÇÃO

002081

GRATIFICAÇÃO TRABALHO CURSO NOTURNO - PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I

002082

GRATIFICAÇÃO TRABALHO CURSO NOTURNO - PROFESSOR II

002083

GRATIFICAÇÃO TRABALHO CURSO NOTURNO - PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II

002084

GRATIFICAÇÃO TRABALHO CURSO NOTURNO - PROFESSOR COORDENADOR

002085

GRATIFICAÇÃO TRABALHO CURSO NOTURNO - VICE - DIRETOR DE ESCOLA

002086

GRATIFICAÇÃO TRABALHO CURSO NOTURNO - MUNICIPALIZAÇÃO

002087

SUBSTITUIÇÃO DOCENTE - PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I

002088

SUBSTITUIÇÃO DOCENTE - PROFESSOR II

002089

SUBSTITUIÇÃO DOCENTE - PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II

002090

GRATIFICAÇÃO TRABALHO CURSO NOTURNO - SUBSTITUIÇÃO DOCENTE – PROFESSOR
EDUCAÇÃO BÁSICA I

002091

GRATIFICAÇÃO TRABALHO CURSO NOTURNO - SUBSTITUIÇÃO DOCENTE - PROFESSOR II

002092

GRATIFICAÇÃO TRABALHO CURSO NOTURNO - SUBSTITUIÇÃO DOCENTE - PROFESSOR

EDUCAÇÃO BÁSICA II
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002093

ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO - DOCENTE - RESOLUÇÃO 212/95 - INATIVO

003029

ARTIGO 133 CE - PRÓ - LABORE LC 1193/2013

003030

ARTIGO 133 CE - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO - LC 1018/2007

003031

ARTIGO 133 - PESQUISADOR CIENTÍFICO – SUCEN

003032

ARTIGO 133 - ENGENHEIROS – SUCEN

003033

HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

003034

INCORPORAÇÃO HORAS - AULA - ARTIGO 1º DDTT LC 1249/14

003035

INCORPORAÇÃO HORAS - AULA - PARÁGRAFO 2º ARTIGO 9º - LC731 CC/ LC 1249/14

004217

PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL INCORPORADO - PDI INATIVO

004218

BONIFICAÇÃO POR RESULTADO - LC1104/2010

004219

BONIFICAÇÃO DE RESULTADO CONJUNTA CC - SEP SP - LC 1104/2010

004220

BONIFICAÇÃO POR RESULTADO ADICIONAL ARTIGO 12 § 4º - LC 1104/10

004221

GRATIFICAÇÃO DO REGISTO MERCANTIL - GRM - LC 1187/2012

004222

PREMIO DE PRODUTIVIDADE MEDICA - LC 1193/13 COMBINADO ARTIGO 5 L.8975/94

004223

PREMIO PRODUTIVIDADE MEDICA PPM - LC 1193/2013

004224

GRATIFICAÇÃO POR REGIME DE DEDICAÇÃO INTEGRAL - GRDI

004225

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAP

004226

GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES NO DETRAN - SP

004227

BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS LC 1079/08 SEPLAN

004228

BONIFICAÇÃO POR RESULTADO RESOLUÇÃO CONJUNTA SF - SEP - 6/09 - SEPLAN

004229

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COORDENADOR / VICE - DIRETOR - LC 1018/2007 - INATIVO

004230

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E APOIO ÀS ATIVIDADES PERICIAIS E DE ASSISTÊNCIA
À SAÚDE—GDAPAS - LC 1018/2007 – INATIVO

004231

BONIFICAÇÃO DE RESULTADO - ADICIONAL ARTIGO 9 PARÁGRAFO 4 - LC 1079/2008 SEPLAN

004232

GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE SUPORTE À SAÚDE - GESS - INATIVO

004233

GRATIFICAÇÃO PRÓ - LABORE GERENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - INATIVO

004234

PREMIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA - PPM LC 1193/2013 - InATIVO

004235

BONIFICAÇÃO DE RESULTADOS LC 1079/08 - QUADRO DETRAN

004236

GRATIFICAÇÃO ESPECIAL ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO - LC 1211/13

004237

ADICIONAL POR DIREÇÃO DA ATIVIDADE DE POLICIA JUDICIÁRIA - ADPJ

004238

PRÊMIO INCENTIVO À PRODUTIVIDADE - PRÊMIO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE LC 1211/2013

004239

BONIFICAÇÃO POR RESULTADO - LC 1245/2014

004240

BONIFICAÇÃO POR RESULTADO ADICIONAL ARTIGO 8º PARÁGRAFO 2 - LC 1245/14

004241

REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL SOBRE INCORPORAÇÃO HORA - AULA –
ARTIGO 2º DDTT LC 1249/14

004242

GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAP INATIVO
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004243

GRATIFICAÇÃO DESEMPEnHO APOIO ATIVIDADE MÉDICO-OPERACIOnAL GDAMP - INATIVO

007045

VANTAGEM PESSOAL - LC 1193/2013

007046

VP LC 1193/13 - IC XV ARTIGO 37 CF 98

007047

VANTAGEM PESSOAL - PLC 10/2013 – PM

007048

PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE - PENSÃO CIVIL

007049

VANTAGEM PESSOAL - LC 1080/2008 - INCISO XV ARTIGO 37 CF/88

008303

SEXTA PARTE SOBRE VANTAGEM PESSOAL ENGENHEIRO - AÇÃO JUDICIAL

008304

COMPLEMENTAÇÃO CELETISTA - AÇÃO JUDICIAL

008305

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS DA LEI 5451/86
- AÇÃO JUDICIAL – PM

008306

SEXTA PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DA LEI 5451/86 AÇÃO JUDICIAL - PM

008307

REAJUSTE SOBRE INTEGRAIS VENCIMENTOS - CRUESP (CONSELHO DE REITORES DAS
UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS) - AÇÃO JUDICIAL

008308

ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO SOBRE PADRÃO - AÇÃO JUDICIAL - PM

008309

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE ADICIONAL LOCAL DE SERVIÇO – AÇÃO
JUDICIAL - PM

008310

SEXTA PARTE SOBRE O ADICIONAL LOCAL DE SERVIÇO - AÇÃO JUDICIAL - PM

008311

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE SALÁRIO BASE E GRATIFICAÇÃO
EXECUTIVA

008312

SEXTA PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS EXCETO O ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE - AÇÃO JUDICIAL

008313

SEXTA PARTE SOBRE OS VEnCIMEnTOS InTEGRAIS EXCETO 13º SALÁRIO E FÉRIAS –
AÇÃO JUDICIAL

008314

SEXTA PARTE SOBRE SALÁRIO BASE, SALÁRIO COMPLEMEnTO MÉDICO/CIRURGIÃO
DENTISTA E GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA

008315

ADICIONAL NOTURNO SOBRE OS VENCIMENTOS INCLUINDO VALE ALIMENTAÇÃO –
AÇÃO JUDICIAL

008316

ABONO POR SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - ATENDIMENTO/ORIENTAÇÃO /APOIO - AÇÃO
JUDICIAL

008317

VANTAGEM PESSOAL - LC 1080/2008 - AÇÃO JUDICIAL

008318

SEXTA PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS INCLUINDO OS VALES
ALIMENTAÇÃO FAEPA E DO ESTADO

008319

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA E
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO

008320

PRÊMIO DE INCENTIVO ATIVO - AÇÃO JUDICIAL

008321

SEXTA PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS EXCETO A GRATIFICAÇÃO
EXECUTIVA

008322

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO SOBRE PLANTÕES DE ENFERMEIRO

008323

GRATIFICAÇÃO GERAL - AÇÃO JUDICIAL
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008324

ADICIOnAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE PREMIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA LC
1193/2013 - AÇÃO JUDICIAL

008325

SEXTA PARTE SOBRE PREMIO DE PRODUTIVIDADE MEDICA LC 1193/13 - AÇÃO JUDICIAL

008326

RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE A GRATIFICAÇÃO
EXECUTIVA, REAJUSTE COMPLEMENTAR E PREMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL.

008327

SEXTA PARTE SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS EXCETO ADICIONAL LOCAL DE
EXERCÍCIO - AGENTE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA - AÇÃO JUDICIAL

008328

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE ESCOLTA/
VIGILÂNCIA - AÇÃO JUDICIAL

008329

RECÁLCULO DA SEXTA PARTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DA POLÍCIA E
GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO EM POUPATEMPO - AÇÃO JUDICIAL

008330

PREMIO INCENTIVO A QUALIDADE - ANALISTA PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
FINANÇAS PÚBLICAS - AÇÃO JUDICIAL

008331

DIFERENÇA DO SALÁRIO PROFISSIONAL DE 2 SALÁRIOS MÍNIMO E O SALÁRIO BASE
MAIS GRATIFICAÇÕES - AÇÃO JUDICIAL

008332

GRATIFICAÇÃO EXTRA EXCETUAnDO FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO - AÇÃO JUDICIAL

008333

GRATIFICAÇÃO ASSISTÊnCIA E SUPORTE A SAúDE EXCETUAnDO FÉRIAS E DÉCIMO
TERCEIRO - AÇÃO JUDICIAL

008334

GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE POLÍCIA SOBRE PADRÃO - AÇÃO JUDICIAL - PM

008335

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE
POLÍCIA - AÇÃO JUDICIAL – PM

008336

SEXTA PARTE SOBRE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE POLÍCIA - AÇÃO JUDICIAL - PM

008337

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE 1 SALÁRIO MÍNIMO - AÇÃO JUDICIAL

008338

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SOBRE O SALÁRIO BASE MAIS GRATIFICAÇÃO
EXECUTIVA

008339

PISO ENGENHEIRO - 9 (NOVE) SALÁRIOS MÍNIMOS - AÇÃO JUDICIAL

008340

PREMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL - AÇÃO JUDICIAL

008341

GRATIFICAÇÃO FIXA - AÇÃO JUDICIAL

008342

SALÁRIO COMPLEMENTO - 3 SALÁRIOS MÍNIMOS - AÇÃO JUDICIAL

008343

GRATIFICAÇÃO DE INFORMÁTICA SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO - AÇÃO JUDICIAL

008344

ADICIONAL INSALUBRIDADE - CLT SOBRE UM SALÁRIO MÍNIMO SEM CONGELAR –
AÇÃO JUDICIAL

008345

SEXTA PARTE SOBRE O PRÊMIO DE INCENTIVO A QUALIDADE - PIQ - AÇÃO JUDICIAL

008346

SEXTA PARTE SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS EXCETO GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA E
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AÇÃO JUDICIAL

008347

RESTITUIÇÃO GRATIFICAÇÃO EXTRA E GRATIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE A
SAÚDE - DIFERENÇA - AÇÃO JUDICIAL

008348

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE VALE ALIMENTAÇÃO - AÇÃO JUDICIAL

008349

SEXTA PARTE SOBRE SALÁRIO BASE E GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA - AÇÃO JUDICIAL

008350

AUXILIO TRANSPORTE - AÇÃO JUDICIAL – PM

008351

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS DO ESTADO - AÇÃO
JUDICIAL
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008352

GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE POLÍCIA – GAP

008353

SALÁRIO COMPLEMEnTO DE MÉDICO/DEnTISTA SOBRE 3 SALÁRIOS MÍnIMOS SEM
CONGELAR - AÇÃO JUDICIAL

008354

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS SEM CONGELAR –
AÇÃO JUDICIAL

008355

REAJUSTE CRUESP SOBRE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INCORPORADA - AÇÃO
JUDICIAL

008356

GRATIFICAÇÃO DE CAMPO - AÇÃO JUDICIAL

008357

VANTAGEM PESSOAL - FUMEST - AÇÃO JUDICIAL

008358

GRATIFICAÇÃO DE ACUMULO DE TITULARIDADE - GAT - AÇÃO JUDICIAL

008359

SEXTA PARTE SOBRE PLANTÃO DE ENFERMEIRO - AÇÃO JUDICIAL

008360

GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - AÇÃO JUDICIAL

008361

ADICIONAL QUINQUENAL SOBRE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE POLÍCIA – GAP AÇÃO JUDICIAL

008362

SEXTA PARTE SOBRE GAP - AÇÃO JUDICIAL

008363

GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE SUPORTE À SAÚDE - GESS - AÇÃO JUDICIAL

008364

GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE - GEA - AÇÃO JUDICIAL

008365

VALE ALIMENTAÇÃO - VALE REFEIÇÃO - AÇÃO JUDICIAL

008366

RECÁLCULO DA SEXTA PARTE SOBRE COMP/GRATIFICAÇÃO REPRESENTAÇÃO E ARTIGO
133 - AÇÃO JUDICIAL

008367

SEXTA PARTE SOBRE ARTIGO 133 E GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA - AÇÃO JUDICIAL

008368

ADICIONAL SOBRE O PRÊMIO DE INCENTIVO A QUALIDADE - AÇÃO JUDICIAL

008369

RECÁLCULO DA SEXTA PARTE SOBRE ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE
1989 - AÇÃO JUDICIAL

008370

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS - CLT - AÇÃO
JUDICIAL

008371

SEXTA PARTE SOBRE O PRÊMIO DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE - PIP - AÇÃO
JUDICIAL

008372

ADICIONAL LOCAL DE SERVIÇO - ALE - AÇÃO JUDICIAL

008373

ADICIONAL QUINQUENAL SOBRE O ADICIONAL LOCAL DE SERVIÇO - AÇÃO JUDICIAL

008374

SEXTA PARTE SOBRE O ADICIONAL LOCAL DE SERVIÇO - AÇÃO JUDICIAL

008375

RECÁLCULO DA SEXTA PARTE SOBRE DIFERENÇA DO ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL DE 1989 E ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO - AÇÃO JUDICIAL

008376

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO SOBRE ADICIONAL NOTURNO - AÇÃO JUDICIAL

008377

INTEGRAÇÃO DE HORAS EXTRAS - AÇÃO JUDICIAL

008378

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - LEI 8482/93 - AÇÃO JUDICIAL

008379

DIFERENÇA SALARIAL 8,5% - ENGENHEIRO - AÇÃO JUDICIAL

008380

SEXTA PARTE SOBRE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO NÃO INCORPORADA - AÇÃO
JUDICIAL

008381

ADICIONAL SOBRE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - AÇÃO JUDICIAL
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008382

ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO LC 687/92 QAE/QSE - AFASTAMENTO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL

008383

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS COM PLANTÕES
- AÇÃO JUDICIAL

008384

RETRIBUIÇÃO FUNÇÃO DE ENSINO PROFESSOR CIVIL - AÇÃO JUDICIAL

008385

ADICIONAL INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL PAULISTA - AÇÃO
JUDICIAL

008386

GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE DE POLICIA - GAP - 50% - AÇÃO JUDICIAL

008387

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS EXCETO
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE HOSPITALAR - GEAH - AÇÃO JUDICIAL

008388

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO SOBRE PLANTÕES - AÇÃO JUDICIAL

008389

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO SOBRE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE SUPORTE A
SAÚDE E ADICIONAL INSALUBRIDADE - AÇÃO JUDICIAL

008390

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO SOBRE SALÁRIO BASE, GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA E
DESIGNAÇÃO - AÇÃO JUDICIAL

008391

QUINQUÊNIOS SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS EXCETO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - AÇÃO JUDICIAL

008392

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO SOBRE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL ATIVIDADE
PRIORITÁRIA E ESTRATÉGICA - GEAPE - AÇÃO JUDICIAL

009017

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DA LEI 5451/86 – PM

009018

ADICIONAL SOBRE PRO - LABORE. GERENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

009019

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO SOBRE INCORPORAÇÃO HORA - AULA - ARTIGO 2º
DDTT LC 1249/14

010018

SEXTA PARTE DA LEI 5451/86 – PM

010019

SEXTA PARTE SOBRE PRO - LABORE. GERENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

010020

SEXTA - PARTE SOBRE INCORPORAÇÃO HORA - AULA - ART. 2º DDTT LC 1249/14

011046

PRÓ - LABORE ARTIGO 27 DA LC 1157/2011

011047

PRÓ - LABORE ARTIGO 34 PARÁGRAFO 1 – JUCESP

011048

PRÓ - LABORE ARTIGO 30 – JUCESP

011049

PRÓ - LABORE ARTIGO 31 – JUCESP

011050

PRÓ - LABORE ART. 33 DA LC 1157/2011

011051

PRO - LABORE ARTIGO 31 A.T.R.P JUCESP

011052

PRO - LABORE ARTIGO 31 ATRP TI JUCESP

011053

PRO LABORE ART. 20 - LC 1193/2013

011054

PRO - LABORE ART. 30 LC 1195/2013

012080

AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO PLANTÃO INFERIOR A 12 HORAS

012081

ADICIONAL INSALUBRIDADE GRAU MÍNIMO LC 1179/2012

012082

ADICIOnAL InSALUBRIDADE GRAU MÉDIO LC 1179/2012

012083

ADICIONAL INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO LC 1179/2012
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012084

ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO I LC 1045/2008 – PM

012085

ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO II LC 1045/2008 – PM

012086

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - PÓS GRADUAÇÃO – SPPREV

012087

ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO - LC 1.097/2009 - INCORPORADO - SPPREV

012088

ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO - INCORPORADO - SUPORTE PEDAGÓGICO - SPPREV

012089

ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO - INCORPORADO - CARGA SUPLEMENTAR/CARGA
HORÁRIA – SPPREV

012090

DEJEM - DIÁRIA ESPECIAL POR JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO POLICIAL
MILITAR - PM

012091

ADICIOnAL DE InSALUBRIDADE TÉCnICO DE RADIOLOGIA - (2 SALÁRIOS MÍnIMOS)

012092

ADICIOnAL LOCAL DE EXERCÍCIO MÉDICO - LC 1.239/2014

013006

CORREÇÃO MONETÁRIA - PARTICIPAÇÃO POR RESULTADOS

014074

SUBSTITUIÇÃO PRÓ - LABORE ESPECIALISTA AMBIENTAL LC 996/06

014075

SUBSTITUIÇÃO PRÓ LABORE ARTIGO 27 DA LC 1157/11

014076

SUBSTITUIÇÃO PRÓ - LABORE GERENTE LC 1144/2011

014077

SUBSTITUIÇÃO PRÓ - LABORE LC 1193/2013

014078

HORAS EM REGIME DE SOBREAVISO – ARSESP

014079

DEJEP - DIÁRIA ESPECIAL POR JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO
PENITENCIÁRIA

014080

SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL - ABONO POR SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ASU) - SUPERVISOR

014081

SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL - ABONO POR SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ASU) - SUPERVISOR
GERAL

014082

SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL - ABONO POR SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ASU) - ATENDENTE

015041

ABONO PERMANÊNCIA - PARTICIPAÇÃO POR RESULTADOS

015042

ABONO PERMANÊNCIA 11% - LC 1249/14 – PM

015043

ABONO PERMANÊNCIA SOBRE 13º SALÁRIO LC 1249/14 - PM

015044

ABONO PERMANÊNCIA ANTECIPAÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO LC 1249/14 - PM

016064

LICENÇA PRÊMIO LC 1173/2012

016065

LICENÇA PRÊMIO - LC 1181/2012

016066

FÉRIAS 1/3 - PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA LC 1193/2013

016067

FÉRIAS 1/3 - PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA LC 1193/2013 - CLT

016068

AnTECIPAÇÃO - FÉRIAS CLT - PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA LC 1193/2013

016069

ABOnO FÉRIAS - CLT - PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA LC 1193/2013

016070

FÉRIAS 1/3 - ABOnO CLT - PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA LC 1193/2013

016071

FÉRIAS 1/3 - PRÊMIO DE InCEnTIVO A PRODUTIVIDADE - LC 1211/2013

016072

ABOnO FÉRIAS - PRÊMIO DE InCEnTIVO A PRODUTIVIDADE - LC 1211/2013

016073

FÉRIAS 1/3 - ABOnO - PRÊMIO DE InCEnTIVO A PRODUTIVIDADE - LC 1211/2013

018019

PENSÃO JUDICIAL - ASSISTÊNCIA MATERIAL - AÇÃO JUDICIAL
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019256

PERCENTUAL SOBRE VALOR CPTM - AÇÃO JUDICIAL

019257

PERCENTUAL FIXO - FEPASA / INPC - AÇÃO JUDICIAL

019258

QUINQUÊNIO SOBRE PERCENTUAL FIXO - FEPASA X INPC - AÇÃO JUDICIAL

019259

ANUÊNIO SOBRE PERCENTUAL FIXO - FEPASA/INPC - AÇÃO JUDICIAL

019260

SEXTA PARTE SOBRE O PISO SALARIAL FEPASA 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS - AÇÃO JUDICIAL

019261

ADICIONAL TRANSFERÊNCIA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO AÇÃO JUDICIAL

019262

PERCENTUAL SOBRE EXCEDENTE TETO INSS - COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA/PENSÃO - AÇÃO JUDICIAL

019263

SEXTA PARTE SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS - AÇÃO JUDICIAL

019264

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO SOBRE O SALÁRIO BASE

019265

ANUÊNIO SOBRE GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO DELTA - FEPASA - AÇÃO JUDICIAL

019266

GRATIFICAÇÃO DE CAIXA - BANESPA - AÇÃO JUDICIAL

019267

PISO SALARIAL FEPASA - 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS - AÇÃO JUDICIAL

019268

COEFICIENTE JUDICIAL X SALÁRIO MÍNIMO ATUAL

019269

DESÁGIO - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE 2005

019270

PERCENTUAL SOBRE EXCEDENTE TETO INSS / BANESP

019271

GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO BASE ANUÊNIO CESP - AÇÃO JUDICIAL

019272

GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO DELTA SOBRE EQUIPARAÇÃO CPTM

020026

INDENIZAÇÃO DO ARTIGO 479 CLT - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

023021

13º SALÁRIO - ADIAnTAMEnTO CLT - PREMIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA LC
1193/2013

023022

13º SALÁRIO - CLT - PREMIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA LC 1193/2013

023023

13º SALÁRIO - PREMIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA LC 1193/2013

023024

13º SALÁRIO - PREMIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA LC 1193/2013 - AnTECIPAÇÃO

023025

13º SALÁRIO ADIAnTAMEnTO - PREMIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA - LC 1193/2013
- RRA

023026

13º SALÁRIO - PRÊMIO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE - LC 1211/2013

023027

13º SALÁRIO ADIANTAMENTO CLT - PRÊMIO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE 1211/13

026047

PLANTÃO ÁREA A - LC 1176/2012

026048

PLANTÃO ÁREA B - LC 1176/2012

026049

PLANTÃO ÁREA C - LC 1176/2012

026050

PLANTÃO EM ESTADO DISPONIBILIDADE - LC 1176/2012

026051

PLANTÃO ENFERMEIRO - LC 1176/2012

026052

PLAnTÃO AG. TÉCnICO ASSIS. SAúDE - LC 1176/2012

026053

PLANTÃO AUXILIAR DE ENFERMAGEM - LEI COMPLEMENTAR 1176/2012

026054

MÉDIA FÉRIAS - TÉCnICO DE EnFERMAGEM
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026055

MÉDIA FÉRIAS - AGEnTE TÉCnICO DE ASSISTÊnCIA A SAúDE

026056

MÉDIA LICEnÇA MATERnIDADE - AGEnTE TÉCnICO DE ASSISTÊnCIA A SAúDE

026057

MÉDIA LICEnÇA MATERnIDADE - TÉCnICO DE EnFERMAGEM

070086

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPREV – VOTORANTIM

070087

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPREV – BERTIOGA

070088

IAMSPE ODONTO

070150

CONTRIBUIÇÃO SPPREVCOM – RPPS

070151

CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - SPPREVCOM – RPPS

070152

CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA - SPPREVCOM – RPPS

070153

CONTRIBUIÇÃO DE RISCO – SPPREVCOM

070154

CONTRIBUIÇÃO BENEFICIO DE RISCO INVALIDEZ SPPREVCOM

070155

CONTRIBUIÇÃO DE RISCO PENSÃO SPPREVCOM

070156

CONTRIBUIÇÃO SPPREVCOM – RGPS

007157

CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - SPPREVCOM – RGPS

070158

CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA - SPPREVCOM – RGPS

070159

CONTRIBUIÇÃO SPPREVCOM - 13º SALÁRIO

070160

CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL SPPREVCOM - 13º SALÁRIO

070161

CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA SPPREVCOM - 13º SALÁRIO

070162

CONTRIBUIÇÃO PECÚLIO POR MORTE – SPPREVCOM

070163

PROVISIOnAMEnTO SPPREVCOM - AnTECIPAÇÃO DE FÉRIAS

070164

CONTRIBUIÇÃO SPPREVCOM - 13º SALÁRIO – ANTECIPAÇÃO

070165

CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL SPPREVCOM - 13º SALÁRIO ANTECIPAÇÃO

070166

CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA SPPREVCOM - 13º SALÁRIO ANTECIPAÇÃO

070167

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTICIPAÇÃO RESULTADOS

070168

IPMO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

073083

PERDA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - LC 1192/2012

073084

PERDA PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE - PPM - LC 1193/2013

073085

PERDA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO LC 1211/13

073086

PERDA DE ADICIONAL POR DIREÇÃO DA ATIVIDADE DA POLÍCIA JUDICIÁRIA - ADPJ

073087

PERDA PRÊMIO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE - ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO
JORDÃO - LC1211/2013

073088

PERDA ADICIOnAL LOCAL EXERCÍCIO MÉDICO - 1239/14

077054

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ESPORTIVA DOS FUNCIONÁRIOS DA PENITENCIÁRIA I DE
PRESIDENTE VENCESLAU

077055

ASSISTÊNCIA MEDICA - PLANO 1 – ARSESP

077056

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA – ARSESP

077057

ASSISTÊNCIA MEDICA PLANO 2 – ARSESP

260

14393 miolo.indd 260

30/06/15 11:25

077058

ASSISTÊNCIA MEDICA PLANO 3 – ARSESP

077059

REPASSE PESSOA FÍSICA 30% DO PROVENTO LÍQUIDO - AÇÃO JUDICIAL

077060

InDEnIzAÇÃO JUDICIAL “C” PM

077061

HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS - PENHORA JUDICIAL

077062

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – SAÚDE

077063

E.J.L GARCIA CHAVANTES - ME - AÇÃO JUDICIAL

077064

L.M. - PIRAPOZINHO POSTO DE SERVIÇO LTDA

078033

DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA A/PM - 13º SALÁRIO INATIVIDADE MILITAR

078034

DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA B/PM - 13º SALÁRIO INATIVIDADE MILITAR

078035

DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA C/PM - 13º SALÁRIO INATIVIDADE MILITAR

078036

DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA D/PM - 13º SALÁRIO INATIVIDADE MILITAR

078037

DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA E/PM - 13º SALÁRIO INATIVIDADE MILITAR

078038

DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA F/PM - 13º SALÁRIO INATIVIDADE MILITAR

078039

DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO ANTECIPAÇÃO - G/PM

• SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SE E SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA – SAP
RESOLUÇÃO CONJUNTA SE/SAP Nº 1, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014
Altera o Anexo II da Resolução Conjunta SE-SAP-1, de 16-1-2013, que dispõe sobre
a oferta de educação básica, na modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA,
a jovens e adultos que se encontrem em situação de privação de liberdade, nos
estabelecimentos penais do Estado de São Paulo, e dá providências correlatas
Os Secretários de Estado da Educação e da Administração Penitenciária,
à vista do que lhes representou a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB,
Resolvem:
Artigo 1º - A matriz curricular do ensino médio, constante do Anexo II da
Resolução Conjunta SE-SAP-1, de 16-1-2013, passa a vigorar na conformidade do anexo
que integra esta Resolução.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO II
MATRIZ CURRICULAR PARA O ENSINO MÉDIO
Fundamentação legal:
Resolução CnE/CEB nº 2/2012; Parecer CnE/CEB nº 5/2011; Deliberação
CEE nº 77/2008

BASE
NACIONAL
COMUM

Áreas

Componentes Curriculares

Linguagens

Termos
1º

2º

3º

Língua Portuguesa

4

4

4

Arte

2

2

2

Educação Física*

2

2

2

Matemática

Matemática

4

4

4

Ciências
da Natureza

Biologia

2

2

2

Física

1

1

1

Química

1

1

1

História

2

2

2

Geografia

2

2

2

Filosofia

1

1

1

Ciências
Humanas

PARTE DIVERSIFICADA
TOTAL DE AULAS

Sociologia

2

2

2

Língua Estrangeira Moderna

2

2

2

25

25

25

* Na inexistência de turma/classe de Educação Física, acrescer uma aula à carga horária de Física e outra
ao componente curricular de Química.

• SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEE
GABINETE DO SECRETÁRIO
INSTRUÇÕES ESPECIAIS SE Nº 02/2014
Concurso Publico de Provas e Títulos para cargo de Professor Educação Básica I,
SQC-II-QM do Quadro do Magistério da Secretaria de Estado da Educação
O Secretário de Estado da Educação, nos termos do artigo 23 do Decreto
nº 52.833, de 24 de março de 2008, consoante autorização governamental exarada no
Processo SE nº 402/2222/2013, publicada no DOE de 16/04/2014, expede e torna públicas as Instruções Especiais que regerão o Concurso Público de Provas e Títulos a ser
realizado por instituição regularmente contratada para este fim, visando ao provimento dos 5.734 (cinco mil setecentos e trinta e quatro) cargos vagos de Professor Educação Básica I, SQC-II-QM do Quadro do Magistério da Secretaria de Estado da Educação,
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a ser realizado em nível Regional, conforme determina o artigo 1º da Lei Complementar
nº 1.207, de 5 de julho de 2013, combinado com o artigo 1º do Decreto nº 53.037, de
28 de maio de 2008, alterado pelo Decreto nº 59.447, de 19 de agosto de 2013.
Conforme determina o artigo 1º da Lei Complementar nº 1.207, de 5 de
julho de 2013, o concurso será realizado em duas etapas sucessivas:
Primeira Etapa
Constituída de uma única prova composta por duas partes: parte objetiva, de caráter eliminatório e classificatório e parte dissertativa, de caráter eliminatório
e classificatório.
Segunda Etapa
Avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório.
O perfil profissional, as habilidades e competências do Professor Educação Básica I, encontram-se estabelecidos na Resolução SE nº 52, de 14 de agosto de
2013, a qual estará disponível para consulta na página do concurso no site da Fundação
VUNESP (www.vunesp.com.br).
Estas Instruções Especiais foram devidamente aprovadas pela Unidade
Central de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo,
conforme disposto no inciso III do artigo 39 do Decreto nº 51.463, de 1º de janeiro de
2007.
A Comissão Especial responsável por este Concurso encontra-se constituída pela Resolução SE nº 49, de 12/09/2014.
I - DOS VENCIMENTOS
Os vencimentos iniciais de Professor Educação Básica I, em Jornada Inicial de Trabalho Docente (24 horas), correspondentes à Faixa I, Nível I, em conformidade com a Lei Complementar 1.204, de 1.º julho de 2013, corresponderão a R$ 1.565,19
(um mil quinhentos e sessenta e cinco e dezenove centavos), reajustáveis de acordo
com os percentuais aplicáveis pelo Governo do Estado de São Paulo, para os servidores
da mesma classe.
II - DOS REQUISITOS PARA PROVIMENTO DO CARGO
1. De acordo com o estabelecido no Anexo III da Lei Complementar Nº
836, de 30 de dezembro de 1997, combinado com o artigo 62 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, para provimento do cargo de Professor Educação Básica I, o candidato deverá comprovar ser portador de Diploma de, pelo menos, 1 (um) dos seguintes
cursos:
1.1 Curso Normal Superior com Habilitação em Magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental;
1.2 Licenciatura em Pedagogia com Habilitação em Magistério das séries
iniciais do Ensino Fundamental;
1.3 Programa Especial de Formação Pedagógica Superior, qualquer que
seja a nomenclatura do curso, com Habilitação em Magistério das séries iniciais do
Ensino Fundamental.
2. O candidato aprovado no Concurso de que tratam estas Instruções
Especiais será investido no cargo se atender, na data da posse, às seguintes exigências:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado;
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;
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d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino e com idade inferior a 46 anos;
e) não registrar antecedentes criminais e se encontrar em pleno exercício
de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os documentos comprobatórios de escolaridade constantes no
Item 1 deste Capítulo;
g) ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por
avaliação médica realizada pelo Departamento Médico do Estado;
h) não ter sido demitido ou dispensado do serviço público federal,
estadual ou municipal em consequência de processo administrativo (por justa
causa ou a bem do serviço público), observados os prazos definidos em legislação
específica.
3. O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos enumerados nos itens 1 e 2 deste Capítulo perderá o direito à investidura no cargo.
III - DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação tácita das normas e condições do Concurso, na conformidade de como se encontram
estabelecidas nestas Instruções Especiais, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas para a realização do certame, em relação às quais o
candidato não poderá alegar desconhecimento.
2. O deferimento da inscrição dar-se-á mediante correto preenchimento
da Ficha de Inscrição pela Internet e o pagamento da correspondente taxa.
3. De forma a evitar ônus desnecessário, o candidato deverá recolher o
valor da taxa de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e
condições exigidas para o Concurso.
4. As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, pela Internet, iniciando-se às 10h de 16/09/2014 e encerrando-se às 16h de 17/10/2014 (horário oficial de
Brasília/DF), não sendo aceita qualquer outra forma de inscrição ou inscrição fora do
prazo, de acordo com o item 6 deste Capítulo.
5. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente:
5.1 Optar por 1 (um) dos Polos Regionais listados no Anexo I destas Instruções Especiais, para fins de classificação, escolha de vaga e investidura no cargo.
6. Para se inscrever, o candidato deverá, durante o período das inscrições, acessar o endereço eletrônico da Fundação VUNESP: www.vunesp.com.br, e, no
link referente ao Concurso Público, efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos
abaixo estabelecidos:
6.1 Ler e aceitar o Requerimento de inscrição, preencher o Formulário de
Inscrição, transmitir os dados pela Internet e imprimir o boleto bancário.
6.2 Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 44,87
(quarenta e quatro reais e oitenta centavos), de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico da Fundação VUNESP, até a data de vencimento do
documento.
6.3 O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da taxa de inscrição por meio de boleto, pagável em qualquer agência bancária.
6.3.1 Em caso de feriado ou evento que acarrete, no último dia previsto
para inscrições, o fechamento de agências bancárias na localidade em que o candidato
se encontra, o boleto deverá ser pago antecipadamente.
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6.3.2 O pagamento em cheque somente será considerado efetivado após
a respectiva compensação. Se, por qualquer razão, o cheque for devolvido, a inscrição
do candidato será automaticamente cancelada.
6.4 Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em
caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de
pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou fora do período
das inscrições ou qualquer outro meio que não o especificado neste Capítulo. O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada sua efetivação dentro do
período de inscrição.
6.5 As solicitações de inscrição via internet, cujos pagamentos forem efetuados após a data de encerramento das inscrições não serão aceitas, não cabendo
ressarcimento.
6.6 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores e a constatação, a qualquer tempo, de irregularidade, implicarão o cancelamento
da inscrição do candidato.
7. A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a confirmação, pelo
banco, do pagamento do boleto referente à taxa.
7.1 A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita
no site www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público, em link específico, a partir
de 03 (três) dias após a data de encerramento das inscrições.
7.2 Caso seja detectada falta de informação, o candidato deverá entrar
em contato com o Disque VUNESP, pelo telefone (11) 3874-6300, de segunda-feira a
sábado, das 8h às 20h (horário de Brasília/DF), para verificar o ocorrido.
8. Não haverá devolução de importância paga, ainda que efetuada a mais
ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto ao candidato amparado pelo disposto no
item 15 e seguintes deste Capítulo.
8.1 A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso
Público não se realizar.
8.2 O candidato que não comparecer às provas correspondentes ao
cargo objeto de sua inscrição será considerado ausente e eliminado do respectivo
Concurso Público e não poderá requerer a devolução da taxa da prova que não
realizou.
9. O candidato inscrito não deverá enviar à Fundação VUNESP ou à Secretaria de Estado da Educação cópia do documento de identidade, sendo, de sua exclusiva responsabilidade a veracidade das informações prestadas no ato de inscrição,
sob as penas da lei.
10. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se à Secretaria da Educação e à Fundação VUNESP
o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher o documento oficial
de forma completa, correta e/ou fornecer dados inverídicos e/ou falsos.
11. A Fundação VUNESP e a Secretaria de Estado da Educação não se
responsabilizam por solicitações de inscrições e/ou redução do valor da taxa de inscrição, realizadas pela Internet e não recebidas, por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta
de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados.
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11.1 O descumprimento das presentes instruções implicará a não efetivação da inscrição.
12. A Ficha de Inscrição não estará mais disponibilizada no endereço eletrônico da Fundação VUnESP - www.vunesp.com.br, a partir das 16h (horário de Brasília/DF) de 17/10/2014.
13. O candidato que necessitar de prova especial e/ou necessitar de
atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, no formulário de
solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários para cada etapa do concurso e, ainda, enviar, até 17/10/2014, impreterivelmente, por SEDEX ou carta registrada
com Aviso de Recebimento (AR), para a sede da Fundação VUNESP – Endereço: Rua
Dona Germaine Burchard, 515; São Paulo/SP, CEP 05002-062 – Laudo Médico (original
ou cópia autenticada em cartório) que justifique o atendimento especial solicitado,
anotar no envelope: Provas Especiais – Concurso Público PEB I – Secretaria de Estado
da Educação.
13.1 O candidato que não o fizer até a data limite estipulada, considerando, para este efeito, a data da postagem, qualquer que seja o motivo alegado, poderá
não ter a condição especial atendida.
13.2 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, deverá estar com um acompanhante comprovadamente maior de
idade, que ficará em sala reservada e será o responsável pela criança.
13.2.1 A candidata, durante o período de amamentação, será acompanhada por uma fiscal, sem a presença do responsável pela criança, que garantirá que
sua conduta esteja de acordo com os termos e condições destas Instruções, e sem o
material de aplicação das provas.
13.2.2 Não haverá compensação do tempo de amamentação na duração
de tempo de realização da prova da candidata.
13.3 Em conformidade com o Artigo 3º do Decreto Estadual nº 59.591/13,
o candidato com deficiência poderá, conforme o caso, requerer ajuda técnica e/ou condições específicas para realização do Concurso Público.
13.3.1 Ao candidato com deficiência visual será permitido requerer:
a) prova impressa em Braille;
b) prova impressa em caracteres ampliados;
c) Fiscal Ledor, com leitura fluente;
d) utilização de computador/ notebook com software de leitura de tela.
13.3.2 Ao candidato com deficiência auditiva será permitido requerer:
a) Fiscal Intérprete de LIBRAS;
b) autorização para utilização de aparelho auricular.
13.3.3 Ao candidato com deficiência física será permitido requerer:
a) mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização da prova;
b) Fiscal para auxiliar no manuseio da prova e transcrição das respostas;
c) facilidade de acesso às salas de prova, aos banheiros e às demais instalações relacionadas ao certame.
13.4 A relação de candidatos que tiverem deferidos ou indeferidos os
pedidos de atendimento especial para a realização das provas, será divulgada no endereço eletrônico da Fundação VUNESP - www.vunesp.com.br, em data provável de
04/11/2014.
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13.4.1 A Fundação VUNESP disponibilizará, na data mencionada no subitem anterior, link para consulta no endereço eletrônico www.vunesp.com.br, especificando quais foram os atendimentos especiais deferidos aos candidatos.
13.4.2 Caso haja qualquer divergência quanto ao requerimento formulado pelo candidato, este poderá interpor recurso no dia útil subsequente ao da divulgação da relação, observando o Capítulo XI – DOS RECURSOS. Constitui dever do candidato se certificar que todos os atendimentos especiais necessários para a realização de
sua prova foram contemplados, salvo aqueles que tiverem sido indeferidos por motivo
justificado.
13.4.3 A relação definitiva de candidatos que tiveram deferidos ou indeferidos os pedidos de atendimento especial para a realização das provas será divulgada
data provável de 11/11/2014.
14. O candidato que não fizer pedido de atendimento especial durante
o período das inscrições, na conformidade do estabelecido no item 13, não terá sua
prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
14.1 O atendimento às ajudas técnicas ou condições específicas para a
realização das provas não previstas no item 13 ficará sujeito, por parte da Fundação
VUNESP, à análise da razoabilidade do solicitado.
14.2 Para efeito dos prazos estipulados neste Capítulo será considerada,
conforme o caso, a data da postagem registrada pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos – ECT.
14.3 O candidato com deficiência deverá observar ainda o Capítulo IV –
DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.
15. Na conformidade do disposto na Lei Estadual nº 12.782, de 20 de
dezembro de 2007, poderá ser concedido, ao candidato, o direito à redução do valor
da taxa de inscrição exigido para o Concurso Público.
16. O direito à redução do valor da taxa de inscrição, correspondente a
50% (cinquenta por cento), será concedido ao candidato que, CUMULATIVAMENTE,
preencher, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de
2007,os seguintes requisitos:
16.1 ser estudante regularmente matriculado:
a) em curso superior, em nível de graduação ou
b) em curso de pós-graduação e,
16.2 perceber remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos
ou esteja desempregado.
17. O candidato que desejar reivindicar o referido direito deverá:
a) preencher, durante o período das 10h de 16/09/2014 até as 16h de
17/09/2014, o requerimento de inscrição no Concurso, solicitando a redução do valor
da taxa de inscrição, o qual estará disponível, exclusivamente, no endereço eletrônico
www.vunesp.com.br.
b) enviar à Fundação VUNESP, por SEDEX ou carta com Aviso de Recebimento (AR), até 18/09/2014, os documentos comprobatórios relacionados no item 18
deste Capítulo, conforme o caso, fazendo constar no envelope:
Fundação VUNESP - Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Concurso Público – Professor Educação Básica I
Solicitação de Redução do Valor da Taxa de Inscrição
Rua Dona Germaine Burchard, 515
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São Paulo/SP CEP 05002-062
18. O requerimento de solicitação de redução do valor da taxa de inscrição deverá ser acompanhado de cópia simples dos documentos que comprovem os
requisitos descritos no item 16 deste Capítulo.
18.1 Para comprovar a condição de estudante, o candidato deverá encaminhar um dos seguintes documentos:
a) certidão ou declaração expedida por instituição de ensino pública ou
privada, em papel timbrado, com assinatura e carimbo do setor competente;
b) carteira de identidade estudantil ou documento similar expedido por
instituição de ensino pública ou privada, ou por entidade de representação estudantil.
18.2 Para comprovação de renda inferior a 2 (dois) salários mínimos, o
candidato deverá encaminhar um dos seguintes documentos:
a) recibo de pagamento por serviços prestados ou declaração do empregador, firmado em papel timbrado, com nome completo e número do RG do empregador e carimbo do CnPJ;
b) extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou outras fontes, referente
à aposentadoria, auxílio doença, pensão, pecúlio, auxílio-reclusão e previdência privada.
na falta de um deles, extrato bancário identificado, com o valor do crédito do benefício;
c) recibos de comissões, aluguéis, Pro Labores e outros;
d) comprovante de recebimento de pensão alimentícia. na falta deste, o
extrato ou a declaração de quem a concede, especificando o valor;
e) comprovantes de benefícios concedidos por Programas Sociais, como
por exemplo, bolsa-escola, bolsa-família, cheque cidadão ou outros;
f) declaração original, assinada pelo próprio interessado, para autônomos e trabalhadores em atividades informais, contendo as seguintes informações:
nome completo, telefone(s) e n° do RG, atividade que desenvolve, local onde a executa,
há quanto tempo a exerce e renda bruta mensal em reais.
18.3 Para comprovação da condição de desempregado, o candidato deverá encaminhar um dos seguintes documentos:
a) Recibos de seguro-desemprego e do FGTS;
b) Documentos de rescisão do último contrato de trabalho, mesmo que
temporário. No caso de ter sido feito contrato em Carteira de Trabalho e Previdência
Social – CTPS, anexar, ainda, a cópia das páginas de identificação;
c) Declaração original, assinada pelo próprio interessado, contendo as
seguintes informações: nome completo e n° do RG, última atividade exercida, local em
que era executada, por quanto tempo tal atividade foi exercida e data do desligamento.
19. O preenchimento do requerimento de solicitação de redução do valor da taxa de inscrição e a documentação anexada serão de inteira responsabilidade
do candidato, não sendo admitidas alterações e/ou inclusões após o período previsto
para a solicitação do benefício.
19.1 O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação
da redução de taxa de inscrição não garante ao interessado a redução de pagamento da
taxa de inscrição, a qual estará sujeita à análise e deferimento da solicitação por parte
da Fundação VUNESP.
19.2 O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta e/ou a inconformidade de alguma informação e/ou a solicitação apresentada fora do período fixado
implicarão no cancelamento automático da solicitação de redução da taxa.
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20. O resultado da solicitação será divulgado oficialmente no endereço
eletrônico www.vunesp.com.br, na data prevista de 07/10/2014.
21. Será considerado indeferido o requerimento de solicitação de redução do valor da taxa:
a) preenchido incorretamente (omissões, informações inverídicas etc.);
b) enviado pelos Correios após o período previsto no item 17, alínea “b”,
deste Capítulo;
c) que não contenha anexada a documentação exigida no item 18 deste
Capítulo;
d) que não comprove os requisitos previstos no item 16 deste Capítulo.
22. Contra a decisão que venha eventualmente indeferir o pedido de redução da taxa de inscrição, fica assegurado ao candidato o direito de interpor recurso,
desde que devidamente justificado e comprovado, conforme Capítulo XI - DOS RECURSOS, por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico www.vunesp.com.br, no
período de 08 e 09/10/2014.
23. O resultado da análise do recurso contra o resultado da solicitação
de redução da taxa de inscrição será divulgado no endereço eletrônico da Fundação
VUNESP - www.vunesp.com.br, em 15/10/2014.
24. O candidato beneficiado com a redução da taxa deverá acessar novamente o endereço eletrônico www.vunesp.com.br, até 16h de 17/10/2014, no link
próprio na página do Concurso, digitar o seu CPF e proceder à solicitação da inscrição,
imprimindo o boleto bancário, bem como proceder ao seu pagamento, com o valor da
taxa de inscrição reduzido.
24.1 Após a impressão do boleto bancário, o candidato deverá efetuar o
pagamento até a data de vencimento do documento, seguindo os parâmetros firmados
nestas Instruções Especiais.
25. O candidato que tiver a solicitação indeferida poderá se inscrever
normalmente, seguindo as orientações e os procedimentos contidos nestas Instruções
Especiais.
26. A inscrição, em qualquer dos casos dos itens 24 e 25, somente será
efetivada após a confirmação, pelo banco, do correspondente pagamento do boleto
referente à taxa de inscrição.
27. A Secretaria da Educação reserva-se o direito de verificar a veracidade das informações prestadas pelo requerente. Caso alguma das informações seja
inverídica, a Secretaria da Educação indeferirá o pedido de requerimento, sem prejuízo
da adoção de medidas judiciais cabíveis.
28. As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira responsabilidade, podendo a Secretaria da Educação utilizá-las em qualquer época, no amparo de seus direitos, bem como naqueles dos demais candidatos, não podendo ser
alegada qualquer espécie de desconhecimento.
29. Informações inverídicas, mesmo que detectadas após a realização do
Concurso, acarretarão a eliminação do candidato do Concurso Público, importando em
anulação da inscrição e dos demais atos praticados pelo candidato, conforme previsto
no artigo 4º da Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 2007.
30. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar
sua inscrição e/ou solicitar a redução do valor da taxa de inscrição por meio de serviços
públicos, tais como o PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza postos (locais
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públicos para acesso à internet), em todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado. Esse programa é gratuito e acessível a todo cidadão.
30.1. Para utilizar o equipamento, basta realizar cadastro e apresentar
o RG nos Postos do Acessa São Paulo em um dos endereços disponíveis no endereço
eletrônico www.acessasaopaulo.sp.gov.br.
31. Informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no endereço eletrônico www.vunesp.com.br e pelo Disque VUnESP.
32. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem
rigorosamente ao estabelecido nestas Instruções Especiais.
33. Em conformidade com o Decreto nº 55.588, de 17 de março de 2010,
a pessoa transexual ou travesti poderá solicitar a inclusão e uso do “nome social” para
tratamento, mediante o preenchimento e assinatura de requerimento próprio.
33.1 Após preencher a Ficha de Inscrição pela Internet, o candidato
deverá imprimir, preencher, assinar e encaminhar o “Requerimento de nome Social”
(Anexo II), disponível no site da Fundação VUnESP (www.vunesp.com.br), até o último
dia do período das inscrições, por SEDEX ou carta com Aviso de Recebimento (AR), à
Fundação VUNESP, fazendo constar no envelope:
Fundação VUNESP - Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Concurso Público – Professor Educação Básica I
Requerimento de Nome Social
Rua Dona Germaine Burchard, 515
São Paulo/SP
CEP 05002-062
IV – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas
que lhes são facultadas pela Lei Complementar Estadual nº 683, de 18 de setembro de
1992, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 932, de 8 de novembro de 2002 e
regulamentada pelo Decreto nº 59.591, de 14 de outubro de 2013, é assegurado o direito de inscrição para cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis
com sua deficiência.
2. Em cumprimento ao disposto no artigo 2º do Decreto Estadual nº
59.591/13 e no artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº 683/92, alterada pela Lei
Complementar nº 932/02, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das
vagas existentes, por Polo Regional, no prazo de validade do Concurso. Caso a aplicação
do percentual de que trata este item resulte em número fracionado, este será elevado
até o 1º número inteiro subsequente, somente quando a fração for maior ou igual a 5
(cinco).
2.1 Mesmo que o percentual não atinja o decimal de 0,5 (cinco décimos),
quando existirem de 5 (cinco) a 10 (dez) vagas em determinado Polo Regional, uma delas deverá ser preenchida obrigatoriamente por pessoa com deficiência, salvo no caso
de não haver candidatos com deficiência classificados naquele Polo Regional.
2.2 nos termos do artigo 2º do Decreto Estadual nº 59.591/13, a reserva
percentual de vagas de que trata este Item também será aplicada na hipótese de aproveitamento de remanescentes.
3. nos termos do parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº 59.591/2013,
consideram-se pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo
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de natureza física, mental, intelectual, ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, nos termos do artigo 1º da Convenção
Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das nações
Unidas - OnU, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 09 de julho de 2008 e incorporada pelo Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.
3.1 As pessoas com deficiência participarão do Concurso em igualdade
de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das Provas, à
avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das Provas,
e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, nos termos do artigo 3º do
Decreto Estadual nº 59.591/13 e do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 683/92,
alterada pela Lei Complementar Estadual nº 932/02.
3.2 O tempo para a realização da prova a que o candidato com deficiência
será submetido, poderá, desde que requerido justificadamente, ser diferente daquele
previsto para os demais candidatos, levando-se em consideração o grau de dificuldade
apresentado em decorrência da deficiência (conforme §4º do artigo 3º do Decreto Estadual nº 59.591/13 e § 4º do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 683/92, com
redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 932/02).
4. Para cumprimento do disposto no artigo 3º do Decreto Estadual nº
59.591/13 e no § 2º, artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº 683/92, com redação
dada pela Lei Complementar Estadual nº 932/02, que garante às pessoas com deficiência as condições especiais necessárias à sua participação nas provas, o candidato deverá declarar, quando da inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, especificando-a
na Ficha de Inscrição via internet.
4.1 Para tanto, durante o período das inscrições, o candidato deverá encaminhar à Fundação VUNESP, por SEDEX ou carta com Aviso de Recebimento (AR),
solicitação detalhada da condição, bem como a especificação do cargo para o qual está
concorrendo, juntamente com os documentos a seguir. Fazer constar do envelope:
Fundação VUNESP - Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Concurso Público – Professor Educação Básica I
Inscrição como Deficiente Rua Dona Germaine Burchard, 515
São Paulo/SP
CEP 05002-062
a) Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doença – CID 10, cuja validade será de 02 (dois) anos, quando a deficiência for permanente ou de longa duração, e de 01 (um) ano nas demais situações, a contar da data de
início das inscrições do Concurso.
b) Solicitação, se necessário, requerendo tratamento diferenciado para
realização das Provas, especificando as condições técnicas e/ou Provas especiais que
necessitará, conforme Laudo Médico encaminhado.
4.1.1 Para efeito do prazo de entrega, será considerada a data de postagem registrada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.
4.2 O candidato que, dentro do período das inscrições, não atender aos
dispositivos mencionados no item 4.1, alíneas “a” e “b” deste Capítulo, não terá garantidos os direitos relativos à deficiência, não terá Prova especial preparada e/ou a
condição específica para realização da prova atendida.
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4.3 O atendimento às condições especiais solicitadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do pedido.
4.4 O Laudo Médico deverá estar legível, sob pena de não ser considerado.
5. Candidato com deficiência visual, deverá indicar, obrigatoriamente,
em sua ficha de inscrição, o tipo de prova especial de que necessitará;
5.1 Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em
Braille serão oferecidas provas nesse sistema e suas respostas deverão ser transcritas
também em Braille. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da prova, reglete e punção, podendo utilizar-se de soroban.
5.2 Aos candidatos com deficiência visual (baixa visão) que solicitarem
prova especial Ampliada serão oferecidas provas confeccionadas em corpo de fonte 16
ou 20 ou 24 ou 28;
5.2.1 Candidatos com deficiência visual (cegos ou baixa visão), que solicitarem prova especial por meio da utilização de software, serão oferecidos computador/notebook.
6. Candidato com deficiência auditiva deverá indicar, obrigatoriamente,
em sua ficha de inscrição, se necessitará de:
a) intérprete de LIBRAS;
b) autorização para utilização de aparelho auricular.
7. Candidato com deficiência física deverá indicar, obrigatoriamente, em
sua ficha de inscrição, se necessitará de:
a) mobiliário adaptado;
b) auxílio no manuseio da prova e transcrição de respostas.
8. Os atos de comunicação relativos aos resultados do concurso público
serão disponibilizados e operacionalizados em linguagem e recursos compatíveis com as
deficiências do candidato, em conformidade com o artigo 8.º do Decreto n.º 59.591/13.
9. Candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme disposto neste Capítulo, não poderá interpor recurso em favor de sua condição, seja qual
for o motivo alegado.
10. no ato da inscrição o candidato, com deficiência, deverá verificar a
compatibilidade de sua deficiência com as atribuições do cargo.
11. A Fundação VUNESP divulgará a relação de candidatos cujas inscrições como deficientes foram deferidas e indeferidas, para a concorrência no certame
como pessoas com deficiência, na data prevista de 04/11/2014.
11.1 O candidato cuja inscrição na condição de pessoa com deficiência
tenha sido indeferida poderá interpor recurso entre 05 e 06/11/2014, por meio de link
específico no site www.vunesp.com.br.
11.2 O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será
responsável pelas consequências advindas de sua omissão.
11.3 A relação definitiva de candidatos que tiveram deferidos ou indeferidos os pedidos de inscrição na condição de pessoa com deficiência será divulgada na
data prevista de 11/11/2014.
12. O candidato com deficiência, classificado na forma prevista do Capítulo X - DA CLASSIFICAÇÃO, além de figurar na Lista de Classificação Geral, terá seu
nome constante da lista específica – Lista Especial, conforme disposto no artigo 6º do
Decreto Estadual nº 59.591/13.
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13. O candidato inscrito como pessoa com deficiência que atender ao
disposto no item 4 e seus subitens deste Capítulo, se classificado, será convocado para
perícia médica, em órgão competente, em época oportuna, a fim de verificar a configuração e a compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do cargo,
nos termos do artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 683/92, alterada pela Lei
Complementar Estadual nº 932/02.
13.1 O laudo médico deverá ser proferido no prazo de 5 (cinco) dias,
contados a partir da data de realização da perícia médica e a divulgação do resultado
dar-se-á por publicação no Diário Oficial do Estado.
13.2 Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, este poderá
requerer junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar profissional por
ele indicado. O prazo para este requerimento é de 5 (cinco) dias, contados a partir da
data da divulgação do resultado do respectivo exame.
13.2.1 O requerimento de junta médica deverá ser entregue/ protocolado pessoalmente pelo interessado no órgão competente no qual foi realizada a perícia,
em dias úteis, das 9 às 16 horas, devendo o candidato atentar-se para o prazo constante
no subitem 12.2 deste Capítulo.
13.2.2 A junta médica deverá apresentar conclusão no prazo de 5 (cinco)
dias, contados a partir da data da realização do exame.
13.3 Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 683/92, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 932/02.
13.4 Findo o prazo estabelecido no subitem 13.2.2 deste Capítulo, serão
divulgadas as Listas de Classificação Final (Lista Geral e Lista Especial).
13.5 O candidato que não tiver configurada a deficiência declarada, constará apenas na Classificação Final - Lista Geral.
13.6 O candidato considerado inapto na perícia médica, cuja deficiência
for considerada incompatível com as atribuições do cargo, será excluído do Concurso
Público.
14. O percentual de vagas definidas no item 2 deste Capítulo que não for
provido por inexistência ou reprovação de candidatos com deficiência, na Perícia Médica ou no Concurso, será preenchido pelos demais candidatos, com estrita observância
à ordem classificatória, em consonância com o disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto
Estadual nº 59.591/13.
15. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos
candidatos com deficiência.
16. Após a investidura do cargo pelo candidato, a deficiência não poderá
ser alegada para justificar a concessão de readaptação, licença por motivo de saúde ou
aposentadoria por invalidez.
V - DA PROVA
1. O concurso será realizado em duas etapas sucessivas:
1.1. Primeira etapa: Constituída de uma única Prova composta por duas
partes:
- Parte Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório;
- Parte Dissertativa, de caráter classificatório e eliminatório.
1.2. Segunda etapa – Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.
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2. A Parte Objetiva da Prova visa avaliar o grau de conhecimento teórico
do candidato, necessário ao desempenho do cargo.
2.1 A Parte Objetiva da Prova será constituída de 80 questões de múltipla
escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sobre a Formação Básica do Professor e
sobre a Formação Específica do Professor, versando sobre o conteúdo programático
constante na Resolução SE 52, de 14 de agosto de 2013.
3. A Parte Dissertativa da Prova será composta de 1 (uma) redação em
Língua Portuguesa, de caráter eliminatório e classificatório, que constará de uma reflexão sobre um tema da atualidade relacionado à área da educação. A prova de redação
visa avaliar a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do
registro formal culto da Língua Portuguesa. O candidato deverá produzir uma dissertação. Serão avaliados na correção:
a) a capacidade de fundamentação e a clareza da exposição;
b) o domínio da norma culta na modalidade escrita da língua portuguesa;
c) a capacidade de escrita, leitura, compreensão, interpretação e comunicação de ideias, de maneira clara, coerente, coesa, argumentativa e com progressão
textual.
VI – DA PRESTAÇÃO DA PROVA
1. A Prova - Parte Objetiva e Parte Dissertativa - será aplicada em um
domingo, na data prevista de 30/11/2014.
2. A Prova será aplicada na mesma data, horário e local, nos municípios-sede das 91 (noventa e uma) Diretorias de Ensino da Secretaria de Estado da Educação, com duração, data, horários e locais determinados em Edital de Convocação para
a Prova a ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias de sua realização.
3. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais de prova também serão divulgadas no site da Fundação VUNESP, www.vunesp.com.br, sendo
de inteira responsabilidade do candidato seu acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
3.1 Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não
constar do Edital de Convocação, este poderá, nos 5 (cinco) dias que antecederem a
data prevista para a prova, consultar:
3.1.1 O endereço eletrônico da Fundação VUnESP ou;
3.1.2 O Disque VUNESP, pelo telefone (11) 3874-6300, de segunda-feira a
sábado, das 8h às 20h (horário de Brasília/DF).
3.2 Caso não seja identificado, antes da realização da prova, o motivo do
nome do candidato não constar no Edital de Convocação, o candidato poderá participar
do Concurso mediante preenchimento e assinatura, no dia da prova, de formulário específico (inclusão condicional), desde que proceda à entrega do original do comprovante de pagamento da taxa de inscrição efetuado nos moldes previstos nestas Instruções
Especiais.
3.2.1 A inclusão de que trata o subitem anterior será realizada de forma
condicional, sujeita a posterior verificação da regularidade da referida inscrição.
3.2.2. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
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4. Ao candidato só será permitida a realização da Prova na respectiva
data, local e horários definidos no Edital de Convocação.
5. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação,
após os devidos esclarecimentos.
6. O candidato somente poderá se retirar da sala de aplicação da prova,
dando como encerrada sua participação, depois de transcorrido o tempo mínimo de
50% da duração da prova, levando consigo somente o material fornecido para conferência da prova objetiva realizada.
7. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos,
munido de:
a) Original de um dos seguintes documentos de identificação, com foto:
Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros Militar ou pelo
Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de
Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal
valem como documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC
etc.; Passaporte; bem como Carteira nacional de Habilitação (com fotografia, na forma
da Lei nº 9.503/97);
b) Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo fabricado em
material transparente; lápis preto e borracha;
c) comprovante de inscrição no Concurso.
7.1 Somente será admitido na sala ou local de prova o candidato que
apresentar um dos documentos discriminados na alínea “a” do item 7 deste Capítulo,
desde que este permita, com clareza, sua identificação.
7.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou
furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão
policial, expedido há, no máximo 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital
em formulário próprio.
7.3 A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação suscite dúvidas quanto à fisionomia, assinatura e/ou à condição de conservação do documento.
7.4 não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de
nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras
de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis,
não identificáveis e/ou danificados.
7.5 não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento.
8. não será admitido na sala ou no local de prova o candidato que se
apresentar após o horário estabelecido para o seu início.
9. não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, sala,
data e horário preestabelecidos.
10. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a
realização da prova como justificativa de sua ausência.
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10.1 São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado.
11. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova, a candidata deverá proceder da forma descrita no item 13.2 do Capítulo III - DAS INSCRIÇÕES.
12. Excetuada a situação prevista no item 11 deste Capítulo, não será
permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de
realização da prova, inclusive menor de idade, podendo ocasionar inclusive o cancelamento da participação do(a) candidato(a) no Concurso.
13. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, no dia da prova, deverá se dirigir ao fiscal de aplicação e solicitar o formulário
específico para registrar a alteração.
13.1 O candidato que não atender aos termos do item 13 deste Capítulo
deverá arcar, com exclusividade, as consequências advindas de sua omissão.
14. O candidato que quiser fazer alguma reclamação ou sugestão deverá
procurar a sala de coordenação no local em que estiver prestando a prova.
15. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova
em virtude de afastamento do candidato da sala ou local de prova, qualquer que seja
o motivo alegado.
16. Constituem atribuição de responsabilidade do candidato, inclusive
no que diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e a conferência do material
entregue pela Fundação VUNESP, para a realização da prova, sobre as instruções contidas na Folha de Respostas, no Caderno de Questões e na Folha da Parte Dissertativa.
16.1 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer
membro da equipe de aplicação dessas e/ou pelas autoridades presentes, informações
referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.
17. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta a
códigos, livros, manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa, utilização
de outro material não fornecido pela Fundação VUNESP, aparelhos eletrônicos, tais
como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio
de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como
chapéu, boné, gorro etc., e ainda corretivo de qualquer espécie.
17.1 O telefone celular, durante a aplicação da prova, deverá permanecer
desligado e guardado dentro da embalagem plástica fornecida pela Fundação VUnESP.
17.2 O candidato que, durante a aplicação da prova, estiver portando e/ou
utilizando material proibido, ou se utilizar de qualquer expediente que vise burlar as regras do concurso, terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do processo.
17.3 Durante a prova, o Fiscal de Sala, em local visível a todos os candidatos, registrará o tempo de realização, desde o seu início da prova, a cada meia hora
transcorrida e, avisará a todos, em voz alta, quando restar meia hora para o encerramento da prova.
18. Durante a aplicação da prova, poderá ser colhida a impressão digital
do candidato, sendo que, na impossibilidade de o candidato realizar o procedimento,
este deverá registrar sua assinatura, em campo predeterminado, por três vezes.
19. Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer à prova, conforme convocação oficial publicada no
Diário Oficial, seja qual for o motivo alegado;
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b) Apresentar-se fora de local, sala, data e/ou do horário estabelecidos
no Edital de Convocação;
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto na
alínea “a” do item 7 deste Capítulo;
d) Ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de prova sem o
acompanhamento de um fiscal;
e) Estiver, durante a aplicação da prova, fazendo uso de quaisquer dos
equipamentos e procedimentos citados no item 17 deste Capítulo;
f) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros,
verbalmente ou por escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a
realização da prova;
g) Utilizar meios ilícitos para a realização da prova;
h) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação da prova, fornecido pela Fundação VUnESP;
i) Estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
j) Não atender, durante o processo, a qualquer das disposições estabelecidas nestas Instruções Especiais;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
l) Agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da
equipe encarregada da aplicação das provas;
m) For flagrado, fora da sala, com qualquer equipamento de comunicação, mesmo que desligado.
20. Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo candidato antes
do início da prova, guardados em embalagem específica e acomodados em local a ser
indicado pelos fiscais de sala de prova durante todo período de permanência dos candidatos no local de prova.
20.1. no caso de o aparelho tocar fora da embalagem específica, o candidato será eliminado do certame, sem direito a reclamação por qualquer formalidade,
considerados nulos todos os atos praticados.
20.2. Os aparelhos deverão permanecer desligados até a saída do candidato do local de realização da Prova.
21. Na prova, o candidato deverá observar, total e atentamente, os itens
anteriores deste Capítulo, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
22. No ato da realização da prova, o candidato receberá o caderno de
provas, contendo a parte objetiva e a parte dissertativa, a folha de respostas (parte
objetiva) e a folha de texto definitivo (parte dissertativa).
22.1 Em hipótese alguma, haverá substituição das folhas por erro do
candidato.
22.2 As folhas de respostas e de texto definitivo, cujo preenchimento é
de responsabilidade do candidato, são os únicos documentos válidos para a correção e
deverão ser entregues, ao final da prova, ao fiscal de sala, juntamente com o caderno
de questões.
22.3 O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas e de texto definitivo, com caneta azul ou preta, bem como assinar no campo
apropriado.
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22.3.1 O candidato que tenha solicitado fiscal transcritor à Fundação VUnESP deverá indicar os alvéolos a serem preenchidos pelo fiscal designado para tal
finalidade, bem como ditar o texto da parte dissertativa da prova.
22.3.2 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de inteira responsabilidade do candidato.
22.4 não será computada questão da prova objetiva com emenda ou
rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha mais de uma
resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
22.5 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
23. O gabarito das questões da prova objetiva será disponibilizado no site
www.vunesp.com.br, somente após sua publicação no Diário Oficial do Estado;
23.1. Um exemplar do caderno de questões será disponibilizado no endereço eletrônico da Fundação VUNESP na data da divulgação do gabarito.
24. A parte dissertativa deverá ser manuscrita na folha de texto definitivo, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, a fim de que,
eventualmente, o candidato não seja prejudicado na avaliação por parte da Banca Examinadora.
24.1. não será permitida a interferência e/ou participação de outras
pessoas, salvo em caso de Candidato com Deficiência, cuja deficiência impossibilitar
a confecção das questões pelo próprio candidato, bem como de candidato que tenha
solicitado atendimento especial, observado o disposto no item 13 do Capítulo III – DAS
InSCRIÇÕES e no item 4, alínea “b”, do Capítulo IV – DAS InCRIÇÕES PARA CAnDIDATOS
COM DEFICIÊnCIA. nesse caso, o candidato será acompanhado por fiscal da Fundação
VUnESP, devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
25. A folha de texto definitivo da parte dissertativa da prova não poderá
ser assinada, rubricada ou conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra e/ou marca que identifiquem o candidato, sob pena de anulação da prova. Assim,
a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado ao texto definitivo
acarretará a anulação da prova e, consequentemente, a eliminação do candidato deste
Concurso Público.
26. A folha para rascunho será de preenchimento facultativo e não será
considerada para a avaliação da parte dissertativa.
27. O candidato deverá observar total e atentamente os termos das instruções contidas na capa do caderno de questões, não podendo ser alegada qualquer
espécie de desconhecimento.
28. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será
concedido tempo adicional para o candidato continuar procedendo à transcrição de
suas respostas.
VII - DO JULGAMENTO DA PROVA
PARTE OBJETIVA
1. Todos os candidatos terão sua prova objetiva corrigida por meio de
processamento eletrônico.
2. A prova, de caráter classificatório e eliminatório, será constituída por
80 (oitenta) questões objetivas.
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submetido.

3. A prova será avaliada de acordo com o desempenho do grupo a ela

3.1 Considera-se grupo os candidatos presentes na prova.
4. na avaliação da prova objetiva, será utilizado o escore padronizado.
Esta padronização tem por finalidade avaliar o desempenho do candidato em relação
aos demais, permitindo que a posição relativa de cada candidato reflita sua classificação na prova.
5. A avaliação da prova objetiva será efetuada por processamento eletrônico que:
a) contará o total de acertos de cada candidato na prova;
b) calculará a média e o desvio padrão dos acertos de todos os candidatos do grupo;
c) transformará o total de acertos de cada candidato em nota padronizada, calculando a diferença entre o total de acertos do candidato na prova e a média
de acertos do grupo, dividindo essa diferença pelo desvio padrão, multiplicando-se o
resultado por 8 e somando-se 40, por meio da seguinte fórmula:
EP = [(A - X) / s] x 8 + 40
d) Legenda:
EP = escore padronizado
A = número de acertos do candidato
X = média de acertos do grupo
s = desvio padrão do grupo
6. Quando da divulgação do resultado da prova – parte objetiva, serão
informados o número de acertos de cada candidato, assim como a média de acertos e
o desvio padrão do grupo.
7. Será considerado aprovado na prova – parte objetiva, o candidato que
obtiver, no mínimo, 40 (quarenta) pontos relativos à nota padronizada.
8. Somente será corrigida a prova – parte dissertativa, dos candidatos
aprovados na parte objetiva, considerando-se 4 (quatro) vezes o número total de vagas
disponíveis para cada Polo Regional.
8.1 Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nesta condição terão sua prova – parte dissertativa corrigida, ficando os demais eliminados do
Concurso Público.
PARTE DISSERTATIVA
1. A prova de redação - parte dissertativa - será aplicada no mesmo dia
da prova objetiva.
2. A prova de redação – parte dissertativa, de caráter classificatório e
eliminatório, será avaliada de 0 a 20 pontos.
2.1 A correção e a avaliação da prova de redação – parte dissertativa, será
efetuada por banca examinadora, sob inteira responsabilidade da Fundação VUNESP.
3. Dos critérios de avaliação da prova de redação – parte dissertativa:
3.1 A prova de redação será corrigida conforme critérios a seguir:
A) Tema e seu desenvolvimento: é considerado se o texto do candidato atende ao tema proposto. A fuga completa ao tema proposto é motivo suficiente
para que a prova não seja objeto de correção em qualquer outro de seus aspectos,
atribuindo-lhe nota 0 (zero).
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B) Estrutura: consideram-se aqui, conjuntamente, os aspectos referentes
à tipologia textual proposta e à coerência das ideias. A fuga completa à tipologia textual
proposta é motivo suficiente para que a prova não seja objeto de correção em qualquer
outro de seus aspectos, atribuindo-lhe nota 0 (zero). No que diz respeito ao desenvolvimento do texto, verificar-se-á, além da pertinência dos argumentos mobilizados para
a defesa do ponto de vista, a capacidade do candidato de encadear as ideias de forma
lógica e coerente. Serão considerados aspectos negativos a presença de contradições
entre as ideias, a falta de conclusão ou a presença de conclusões não decorrentes do
que foi previamente exposto.
C) Expressão: consideram-se nesse item os aspectos referentes à coesão textual (nas frases, períodos e parágrafos) e o domínio da norma-padrão da língua
portuguesa. Serão considerados aspectos negativos as quebras entre frases ou parágrafos e o emprego inadequado de recursos coesivos. Serão examinados os aspectos
gramaticais como ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação. A presença de clichês e
frases feitas e uso inadequado de vocábulos são ocorrências, em princípio, negativas.
A fluência do discurso será avaliada por meio da competência em expor com clareza e
precisão os elementos selecionados para a elaboração do texto.
3.2 na aferição do critério de correção gramatical, por ocasião da avaliação do desempenho na parte dissertativa, o candidato poderá valer-se das normas
ortográficas implementadas pelo Decreto Presidencial nº 6.583, de 29 de setembro de
2008, alterado pelo Decreto nº 7.875, de 27 de dezembro de 2012, em decorrência do
período de transição previsto no art. 2º, parágrafo único, da citada norma, que estabeleceu acordo ortográfico da Língua Portuguesa.
3.3 O espaço para rascunho no caderno de questões é de preenchimento
facultativo. Em hipótese alguma, o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da prova de redação pela Banca Examinadora.
3.4 Em hipótese alguma o título da redação será considerado na avaliação do texto.
4. Será atribuída pontuação zero à redação que:
a) fugir ao tema e/ou gênero propostos;
b) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, marca ou informação não
pertinente ao solicitado na proposta da redação que possa permitir a identificação do
candidato;
d) estiver em branco;
e) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com
desenhos, números e/ou palavras soltas e/ou em versos)
f) for escrita em outra língua que não a portuguesa;
g) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
h) apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para tal;
i) apresentar menos de 7 (sete) linhas;
j) for composta integralmente por cópia de trechos da coletânea ou de
quaisquer outras partes da proposta.
5. Será eliminado do concurso o candidato que obtiver 0 (zero) pontos na
prova de redação – parte dissertativa.
VIII - DA NOTA FINAL NAS PROVAS OBJETIVA E DISSERTATIVA
1. Os pontos da parte objetiva e parte dissertativa da prova serão soma-
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dos, obtendo-se o total de pontos que será considerado como nota final do candidato
na prova.
2. Será considerado aprovado o candidato que, no somatório das duas
partes, obtiver nota igual ou superior a 50 pontos.
2.1 O candidato que não obtiver pontuação mínima prevista neste item
não será considerado aprovado no Concurso Público.
3. Da divulgação dos resultados constarão apenas os candidatos
aprovados.
4. Seja qual for o motivo alegado, não haverá vista de prova.
IX - DOS TÍTULOS E SUA AVALIAÇÃO
1. A Avaliação de Títulos é de caráter classificatório.
2. Concorrerão à contagem de pontos por Títulos todos os candidatos
aprovados na prova – parte objetiva e parte dissertativa, na forma prevista do item 2
do Capítulo VIII deste Edital, ficando os demais excluídos do concurso.
3. Os Títulos a serem considerados são os constantes do Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos, a seguir, limitada a pontuação total de
Títulos ao valor máximo de 7 (sete) pontos, não se admitindo pontuação a qualquer
outro documento:
4. Somente serão aceitos títulos que guardem relação com as atribuições
do Professor Educação Básica I, conforme § 2º do Artigo 22 do Decreto nº 60.449/2014
e Resolução SE nº 52/2013.
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
Título

Comprovante

Valor
Unitário

Valor
Máximo

a) Doutor em área relacionada à
Educação.

Diploma devidamente registrado
pelo órgão competente, expedido
por Instituição de Educação
Superior devidamente registrada.

3,00

3,00

b) Mestre em área relacionada à
Educação.

Diploma devidamente registrado
pelo órgão competente, expedido
por Instituição de Educação
Superior devidamente registrada.

2,00

2,00

c) Tempo de efetivo exercício em
órgãos federais, estaduais, municipais
ou estabelecimentos particulares
devidamente autorizados em cargo
e/ou função docente na área de
educação infantil – ciclo I(1.º ao 5.º
ano) até31/12/2013.

Atestado de tempo de serviço
expedido conforme modelo
(Anexo III).

d) Estabilidade no serviço público
estadual, em cargo e/ou função
docente na área de educação
fundamental – ciclo I, nos termos do §
1º do artigo 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitória da
Constituição Federal/88

Declaração de Estabilidade
no serviço público expedido
conforme modelo (Anexo IV)
acompanhada de Apostila
de Estabilidade devidamente
publicada e averbada.

0,50 (por
ano com-

1,00

pleto)

1,00

1,00
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5. Os documentos deverão ser entregues no original (exceto diplomas)
ou em cópias reprográficas autenticadas por Tabelionato, sendo que:
5.1. não serão pontuados protocolos de documentos ou fac-símile;
5.2. não serão pontuados documentos originais de diplomas.
6. Todos os títulos deverão ser comprovados por documentos que
contenham as informações necessárias ao perfeito enquadramento e consequente
valoração.
6.1. Quando o nome do candidato for diferente do constante nos documentos apresentados, deverá ser anexado comprovante de alteração do nome.
6.2. Quando os documentos referidos nas alíneas “a” e “b” do Quadro de
Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos não comprovarem explicitamente que
o título se enquadra na área exigida na Tabela de Títulos, o candidato poderá entregar,
também, de acordo com o item 7 e seus subitens, o histórico escolar ou declaração da
instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/ou
programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) do título.
7. Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição, com
nome, cargo/função e assinatura do responsável, data do documento e,
7.1. no caso de certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, deverá constar a data da homologação do respectivo título;
7.2. no histórico escolar, deverão constar o rol das disciplinas com as respectivas cargas horárias, notas ou conceitos obtidos pelo aluno e o título do trabalho,
conforme o caso (dissertação ou tese).
8. Os títulos referidos nas alíneas “a” e “b” do Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos obtidos no exterior deverão ser revalidados por universidades oficiais que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes.
9. Para efeito de pontuação relativa ao Título mencionado na alínea “c”
– Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos, não será considerada
fração de ano nem sobreposição de tempo. Não será considerado o período inferior a
1 (um) ano completo.
9.1 Somente serão aceitos como comprovante de tempo de serviço os
documentos apresentados na conformidade do Anexo III, que faz parte destas Instruções Especiais, observada a data base de 31/12/2013.
9.2 O modelo de Atestado de Tempo de Serviço, Anexo III da presente
Instrução, deverá ser apresentado em papel timbrado tamanho ofício.
9.3 A Declaração de Estabilidade no serviço público – Anexo IV a esta
Instrução, deverá ser apresentada em papel timbrado tamanho ofício e deverá estar
acompanhada de cópia autenticada da portaria publicada no Diário Oficial do Estado.
10. Cada Título será considerado e avaliado uma única vez, situação em
que fica vedada a cumulatividade de pontos.
11. Os documentos comprobatórios relacionados neste Capítulo deverão
ser enviados à Fundação VUNESP exclusivamente via postal. Os candidatos no envio de
títulos deverão:
a) acessar a página de acompanhamento do concurso no site da Fundação VUnESP (www.vunesp.com.br) e imprimir o “Formulário para envio de títulos”,
preenchendo-o corretamente;
b) enviar, obrigatoriamente, no período de 16/09 a 17/10/2014, por SEDEX ou carta com Aviso de Recebimento (AR), o formulário citado na alínea anterior
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juntamente com os documentos comprobatórios de seus títulos, conforme o caso,
fazendo constar no envelope:
Fundação VUNESP - Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Concurso Público – Professor Educação Básica I
Solicitação de Avaliação de Títulos
Rua Dona Germaine Burchard, 515
São Paulo/SP
CEP 05002-062
12. O candidato que não realizar o envio até a data limite estipulada,
considerando, para este efeito, a data da postagem, receberá nota 0 (zero) na etapa de
avaliação de títulos, não cabendo pedidos de reconsideração posteriores.
12.1. Não serão aceitos Títulos fora do prazo de entrega estabelecido,
nem a complementação, nem a substituição, a qualquer tempo, de Títulos já entregues.
13. O recebimento, a análise e a avaliação dos títulos serão efetuados
pela Fundação VUnESP e o seu resultado será divulgado no Diário Oficial do Estado de
São Paulo e no endereço eletrônico www.vunesp.com.br.
14. Após o período determinado para a apresentação dos Títulos para
fins de avaliação, não será permitida a juntada ou a substituição de quaisquer documentos, bem como a entrega de títulos de candidatos que tenham sido eliminados na
fase anterior do Concurso.
15. Caso o candidato não tenha qualquer título ou experiência válida
para o cargo em que se inscreveu, terá atribuída nota zero nesta etapa, que não possui
caráter eliminatório, mas somente classificatório.
16. Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na
obtenção dos Títulos, o candidato terá anulada a respectiva pontuação, sem prejuízo
das sansões legais cabíveis.
17. Todos os documentos/títulos entregues não serão devolvidos e serão
inutilizados no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da homologação do resultado final do Concurso.
X - DA CLASSIFICAÇÃO
1. A pontuação final do candidato será igual ao somatório das notas obtidas na prova – parte objetiva e parte dissertativa, acrescido dos pontos obtidos na
Avaliação de Títulos.
2. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente da
nota final, em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos aprovados) por Polo
Regional e outra especial (candidatos com deficiência aprovados) por Polo Regional.
3. na hipótese de igualdade de nota final e como critério de desempate,
terá preferência sucessivamente o candidato que:
3.1 tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada,
para esse fim, a data de término das inscrições;
3.2 obtiver a maior pontuação na prova – parte dissertativa;
3.3 obtiver maior pontuação na prova – parte objetiva;
3.4 apresentar Diploma de Doutorado;
3.5 apresentar Diploma de Mestrado;
3.6 apresentar maior tempo de serviço; nos termos da alínea “c” do item
3 do Capítulo IX - DOS TÍTULOS E SUA AVALIAÇÃO;
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3.7 tenha comprovadamente sido jurado, nos termos do disposto no
Artigo 440 do Código de Processo Penal - Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de
1941, introduzido pela Lei Federal nº 11.689, de 9 de junho de 2008;
3.7.1 este direito decorre do exercício da função de jurado a partir da
vigência do dispositivo legal supra;
3.7.2 o candidato deverá informar no ato da inscrição sua condição de ter
exercido a função de jurado;
3.7.3 o candidato deve estar ciente de que no ato da posse do cargo deverá apresentar prova documental de que exerceu essa função;
3.7.4 caso o candidato declare no ato da inscrição que já exerceu a função de jurado, se beneficie deste critério de desempate no concurso e não comprove
documentalmente esta condição no ato da posse, será eliminado do concurso.
3.8 persistindo o empate, mesmo depois de aplicados os critérios de desempate previstos, terá preferência o candidato mais idoso, sendo considerada para tal
fim a data de término do período das inscrições.
4. A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da Secretaria de
Estado da Educação publicará no Diário Oficial do Estado e divulgará no site da Fundação VUNESP:
4.1 a relação, pelo número de inscrição, dos candidatos não aprovados
no concurso;
4.2 Comunicado informando a disponibilidade para consulta, no site da
Fundação VUnESP, da 1ª classificação (Lista Geral e Especial), por Polo Regional, dos
candidatos aprovados, após a avaliação dos Títulos;
4.3 a Classificação Final, por Polo Regional, por ordem decrescente da
nota final obtida, em Lista Geral (todos os candidatos aprovados) e Lista Especial (pessoas com deficiência).
5. No prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de divulgação citada no
subitem 4.2 deste Capítulo, os candidatos com deficiência deverão se submeter à perícia médica, que verificará sobre a sua qualificação como deficiente ou não, nos termos
do artigo 3º da Lei Complementar nº 683/92.
6. A perícia será realizada no Órgão Médico Oficial do Estado, por especialista na área da deficiência de cada candidato, que verificará a compatibilidade ou
não da deficiência com o cargo;
6.1 O candidato inscrito como deficiente, se considerado “Apto”, porém
não enquadrado como pessoa com deficiência na perícia médica, concorrerá somente
na Lista de Classificação Geral;
6.2 Atestada pela junta médica, a incompatibilidade entre a deficiência e
as atribuições do cargo descritas na Resolução SE 52/2013, o candidato com deficiência
“não Apto” será eliminado do certame, conforme disposto no artigo 4º da Lei Complementar nº 683/92.
7. na hipótese de esgotamento da lista de classificação de determinado
Polo Regional, a critério da Administração, respeitado o prazo de validade do concurso,
os candidatos poderão ser convocados para escolha de vagas disponíveis em Polo Regional diverso do de classificação, conforme a lista de Classificação Final no concurso.
8. O candidato convocado nos termos do item anterior poderá declinar
das vagas oferecidas para aguardar eventual oportunidade no Polo Regional onde se
encontra aprovado e classificado.

284

14393 miolo.indd 284

30/06/15 11:25

XI - DOS RECURSOS
1. Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento de pedido de atendimento especial para a realização
das provas, na forma do subitem 13.3 do Capítulo III - DAS InSCRIÇÕES;
b) ao indeferimento do pedido de redução do valor do pagamento de
inscrição, na forma do item 18 do Capítulo III - DAS InSCRIÇÕES;
c) ao indeferimento de pedido de inscrição na condição de pessoa com
deficiência, na forma do item 4.1 do Capítulo IV - DAS InSCRIÇÕES PARA CAnDIDATOS
COM DEFICIÊnCIA;
d) às questões da Prova e gabaritos preliminares;
e) ao resultado da Prova – parte objetiva e parte dissertativa;
f) ao resultado preliminar da Avaliação de Títulos.
2. O prazo para interposição de recurso quanto aos atos referenciados
nas alíneas “d”, “e” e “f” do item 1 deste Capítulo será contado a partir do 1º dia útil
subsequente à publicação do resultado ou do fato que lhe deu origem, com duração
de 2 (dois) dias.
3. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser
elaborado de forma individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada questão e a
decisão será tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora.
4. Compete à Fundação VUNESP a decisão dos recursos referentes a todas as etapas do Concurso Público, devendo o candidato utilizar o campo próprio para
interposição de recursos, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso Público, e seguir as instruções ali contidas.
5. Ao candidato que impetrar recurso, será fornecido número de protocolo.
6. Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que
se referem e no prazo estipulado, não sendo aceito, portanto, recursos interpostos em
prazo destinado a evento diverso daquele em andamento.
7. Os resultados das análises dos recursos serão divulgados oficialmente
no endereço eletrônico da Fundação VUNESP.
8. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos
recursos interpostos e, caso haja anulação ou alteração do gabarito, as provas serão
corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.
9. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na prova objetiva.
9.1 no caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo
candidato para uma nota/classificação superior ou inferior, podendo ainda ocorrer a
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação.
9.2 No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma
das etapas do Concurso Público, o candidato poderá participar condicionalmente da
etapa seguinte.
10. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos candidatos,
conforme o caso, por meio de publicação em Diário Oficial do Estado e pelo site da
Fundação VUNESP: www.vunesp.com.br.
11. A Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
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12. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
13. O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados nestas
Instruções Especiais não será considerado, bem como não será considerado aquele
que não apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender às
instruções constantes do “link” Recursos, na página específica do Concurso Público no
endereço eletrônico da Fundação VUNESP.
14. Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail, protocolado pessoalmente ou por qualquer outro meio, além do previsto neste Capítulo.
15. A interposição de recurso não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso Público.
16. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será
responsável pelas consequências advindas de sua omissão.
17. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.

Educação.

XII - DA HOMOLOGAÇÃO
1. O resultado final do Concurso será homologado pelo Secretário da

2. O prazo de validade do Concurso Público será de 2 (dois) anos, contados a partir da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez
por igual período, considerando o estabelecido no inciso II do artigo 37 da Constituição
Federal e no inciso II do artigo 115 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como
o artigo 10 do Decreto nº 60.449, de 15 de maio de 2014.
XIII - DA CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE VAGAS
1. As nomeações ocorrerão de acordo com a necessidade da Secretaria
da Educação, respeitando-se, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, por Polo
Regional, dos candidatos aprovados no Concurso Público.
1.1 Os candidatos aprovados serão convocados para etapa de escolha de
vagas - por Polo Regional, mediante Edital publicado em Diário Oficial do Estado de São
Paulo pelo Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos/SE, com
antecedência de, no mínimo, 5 (cinco) dias da data da escolha.
1.2 Os candidatos que escolherem vaga terão sua nomeação publicada
no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
2. As vagas, por Polo Regional, constam no Anexo I destas Instruções
Especiais.
2.1 Dentro do prazo de validade do concurso, poderá haver alteração das
Diretorias de Ensino discriminadas nos Polos Regionais estabelecidos no Anexo I, na
medida em que forem constatadas vagas disponíveis para ingresso nas unidades escolares jurisdicionadas às Diretorias de Ensino da Rede Estadual de Educação.
2.2 A alocação de vagas para ingresso poderá sofrer alterações em razão
de inclusão de Diretoria de Ensino em Polo Regional, criação/reorganização/municipalização/extinção/fusão/desativação de unidades escolares e atendimento a decisões
judiciais.
2.3 Por ocasião da etapa de escolha de vaga, será divulgada a relação
definitiva de vagas disponíveis para ingresso.
3. Todos os atos relativos ao presente Concurso, como convocações, avisos e comunicados serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e ficarão
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disponíveis aos candidatos no site Fundação VUNESP: www.vunesp.com.br e da Secretaria de Estado da Educação www.educacao.sp.gov.br
4. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicados referentes ao Concurso Público é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão
prestadas por comunicação postal ou por telefone, informações relativas ao resultado
do Concurso Público.
4.1 Especificamente, a convocação para escolha de vaga será realizada
também por correio eletrônico indicado pelo candidato no momento da inscrição no
concurso público, em observância ao estabelecido no § 2º do Artigo 39 do Decreto nº
60.449/14.
4.1.1 Caso o candidato necessite alterar o correio eletrônico indicado no
momento da inscrição, poderá fazê-lo após a homologação do Concurso, mediante requerimento, em qualquer Diretoria de Ensino vinculada ao Polo Regional de opção.
5. A convocação para escolha de vagas dos candidatos com deficiência
classificados na Lista Especial, consoante o disposto no Decreto nº 59.591/13, alterado
pelo Decreto nº 60.449/14 e na Lei Complementar nº 683/92, alterada pela Lei Complementar estadual nº 932/2002, nos termos do Capítulo VIII do artigo 37 da Constituição Federal /1988, obedecerá aos critérios a seguir, individualmente, para cada Polo
Regional:
5.1. O candidato com deficiência concorrerá na Lista Geral e na Lista Especial, de acordo com a melhor classificação obtida em cada Lista, respeitando-se a
ordem de classificação no Concurso Público.
5.2 Os candidatos com deficiência aprovados, se houver, serão convocados a ocupar a 5ª (quinta), 30ª (trigésima), 50ª (quinquagésima), 70ª (septuagésima)
vagas do concurso público, e assim sucessivamente, a cada intervalo de 20 (vinte) cargos providos, observando-se a mesma regra, até que sejam preenchidas todas as vagas
do Concurso.
5.3 A regra prevista no subitem 5.2 deste Capítulo não se aplica ao candidato com deficiência cuja classificação na Lista Geral for mais benéfica para seu ingresso no serviço público.
5.4 no caso de convocação de candidato com deficiência nos termos
do subitem 5.3 deste Capítulo, o próximo candidato classificado na Lista Especial será
convocado a ocupar a posição do intervalo seguinte, dentre aquelas estabelecidas no
subitem 5.2 deste Capítulo, em observância ao princípio da proporcionalidade.
5.5. Quando a Região indicar a existência de 5 (cinco) a 10 (dez) cargos, a
5ª (quinta) vaga deverá ser oferecida ao candidato classificado na Lista Especial.
6. As vagas reservadas para atendimento aos candidatos com deficiência
corresponderão ao cálculo de 5% dos cargos vagos existentes por Polo Regional. Caso
a aplicação do percentual de que trata este item resulte em número fracionado este
será elevado até o 1º número inteiro subsequente, somente quando a fração for maior
ou igual a 5 (cinco).
7. Quando o número de candidatos classificados na Lista Especial for
insuficiente para prover os cargos vagos reservados, os cargos vagos restantes serão
revertidos para os candidatos classificados na Lista Geral.
8. Havendo vagas remanescentes, no final de cada sessão de escolha de
vaga serão chamados os candidatos retardatários do horário, na data da convocação,
obedecida a ordem de classificação.
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9. nos termos do Artigo 39 do Decreto nº 60.449/14, o candidato que
não atender à convocação para escolha de vaga terá exauridos os direitos decorrentes
da sua habilitação no concurso público.
10. Excepcionalmente, a critério da Administração, restando vagas, respeitado o prazo de validade do concurso e, após a manifestação quanto à escolha de
vagas por parte de todos os candidatos classificados por Polo Regional, poderá:
10.1 ocorrer o aproveitamento de candidatos em Polo Regional diverso
do qual se encontram classificados, para procederem à escolha de vagas disponíveis;
10.1.1 tratando-se de convocação para escolha de vagas em outro Polo
Regional, o candidato que não comparecer não terá os seus direitos exauridos, permanecendo na lista de Classificação Final do Polo Regional de opção;
10.1.2 o candidato que anuir à vaga oferecida nos termos do subitem
10.1 deste Capítulo, terá seus direitos exauridos no concurso;
10.2 ser novamente convocado, conforme previsão contida no Artigo
39 do Decreto Nº 60.449/14, o candidato aprovado que não comparecer à sessão de
escolha de vaga, como também, aquele que tendo escolhido vaga, não tomou posse
do cargo, após a manifestação de todos os candidatos aprovados, durante o prazo de
validade do concurso e obedecida a ordem de classificação.
11. Processada a escolha de vaga pelo candidato ou seu procurador, legalmente constituído, não será permitida, sob qualquer pretexto, a desistência ou nova
escolha.
XIV - DA NOMEAÇÃO E PROVIMENTO DO CARGO
1. A Administração Pública reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com
a disponibilidade orçamentária e o número de vagas existentes.
2. O candidato aprovado dentro do número de cargos disponíveis nestas Instruções Especiais terá garantida sua nomeação dentro do prazo de validade do
concurso;
2.1 Os candidatos aprovados além do número de cargos disponíveis nestas Instruções Especiais, durante o prazo de validade do concurso, constarão como candidatos remanescentes.
3. Os candidatos nomeados estarão sujeitos às disposições contidas no
Decreto nº 52.344 de 9 de novembro de 2007 e Resolução SE 66, de 2 de setembro de
2008, alterada pela Resolução 79, de 7 de novembro de 2008, que disciplinam o estágio
probatório.
4. Conforme estabelece o artigo 2º da Lei Complementar n.º 1.207/2013,
o docente ingressante realizará Curso Específico de Formação, que fará parte integrante do estágio probatório, nos termos do Capítulo XV destas Instruções Especiais.
5. O candidato nomeado que, por qualquer motivo, não tomar posse do
cargo, terá o ato de nomeação tornado sem efeito, conforme estabelecido no §3º do
Artigo 52 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado).
6. O candidato nomeado deverá submeter-se à avaliação médica oficial,
no Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo ou órgão credenciado, observadas as condições previstas nas instruções e legislação vigente para posse e
exercício do cargo.
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6.1 Em conformidade com o estabelecido na Resolução SGP nº 20, de 30
de maio de 2014, publicada no D.O.E. de 31-5-2014, o candidato nomeado deverá, no
dia e hora marcados para avaliação médica oficial, apresentar:
6.1.1 Duas fotos 3x4 recentes;
6.1.2 Documento de Identidade (RG) com fotografia recente;
6.1.3 os seguintes exames médicos recentes:
a) Hemograma completo – validade: 06 meses;
b) Glicemia de jejum – validade: 06 meses;
c) PSA prostático (para homens acima de 40 anos de idade) – validade:
365 dias.
d) TGO-TGP-Gama GT – validade: 06 meses;
e) Ureia e creatinina – validade: 06 meses;
f) Urina tipo I – validade: 06 meses;
g) Eletrocardiograma (ECG) com laudo – validade: 06 meses;
h) Raios X de tórax com laudo – validade: 06 meses;
i) Colpocitologia oncótica (mulheres acima de 25 anos ou com vida sexual
ativa) – validade: 365 dias;
j) Mamografia (mulheres acima de 40 anos de idade) – validade: 365 dias;
k) Laringoscopia indireta ou videolaringoscopia – validade: 180 dias;
l) Audiometria Vocal e Tonal - validade: 180 dias.
6.2 Os candidatos habilitados para vagas reservadas, com deficiência,
também deverão cumprir o disposto no item 7 deste Capítulo, sem prejuízo das exigências estabelecidas no item 4 do Capítulo IV – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM
DEFICIÊNCIA destas Instruções Especiais.
6.3 Os exames laboratoriais e complementares constantes do subitem
6.1 deste Capítulo, serão realizados a expensas dos candidatos e servirão como elementos subsidiários à inspeção médica.
6.3.1 A critério do médico perito, novos exames subsidiários poderão ser
solicitados pelo órgão médico oficial e pela rede autorizada a realizar as perícias médicas de ingresso.
6.4 A posse do candidato ficará condicionada à obtenção do Certificado
de Sanidade e Capacidade Física ( Laudo médico) do Órgão Médico Oficial do Estado,
emitido nos termos do artigo 47, inciso VI, da Lei nº 10.261/68, alterada pela Lei Complementar Nº 1.123, de 1º de julho de 2010.
6.5 Para realização da perícia médica, o candidato deverá observar os
procedimentos constantes na Resolução SGP-20, de 30-05-2014.
7. O candidato nomeado deverá comprovar os requisitos exigidos para a
participação no concurso público mediante entrega de cópia reprográfica acompanhada do original dos seguintes documentos, para fins de posse:
a) Diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC e comprovação dos requisitos enumerados no Capítulo II destas
Instruções Especiais;
b) Título de Eleitor acompanhado dos dois últimos comprovantes de votação, ou de Certidão de Quitação Eleitoral;
c) Certificado de Reservista ou Certidão de Dispensa de Incorporação ou
de isenção do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

289

14393 miolo.indd 289

30/06/15 11:25

d) Cédula de Identidade (RG), comprovando ter, no mínimo, 18 anos de
idade completos;
e) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
f) Documento de inscrição no PIS ou PASEP, se possuir;
g) Declaração de acumulação de cargo ou função pública, quando for o
caso, ou sua negativa;
h) Atestado de antecedentes criminais (Federal e Estadual) relativo aos
últimos cinco anos;
i) Se pai ou mãe de criança em idade escolar (até 14 anos), apresentar
comprovação de que a mesma está matriculada em estabelecimento de ensino;
j) Declaração, de próprio punho, de boa conduta e de não ter sofrido penalidades, dentre as previstas nos incisos IV, V e VI do Artigo 251 da Lei nº 10.261/68,
nos últimos 5 (cinco) anos, com relação à demissão, ou cassação de aposentadoria por
equivalência, e nos últimos 10 (dez) anos, quando se tratar de demissão a bem do serviço público, ou cassação de aposentadoria por equivalência;
k) Declaração firmada pelo nomeado de que percebe (ou não) proventos
de inatividade, seja pela União, por Estado ou por Município;
l) O candidato que se aposentou em outro cargo público não pode tomar posse novamente como servidor, exceto nos seguintes casos: dois cargos públicos
de profissionais de saúde; dois cargos públicos de professor; um cargo de professor e
outro cargo técnico ou científico na área de pesquisa; ou cargos de juiz e promotor e
outro de professor. Mas ser aposentado na iniciativa privada não é impedimento para
entrar no serviço público;
m) Declaração de ciência do prazo para inclusão de agregados como beneficiários do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE,
nos termos do Anexo da Instrução UCRH-3, de 24-4-2014;
n) Cópia impressa da publicação da Decisão Final da inspeção médica
proferida pelo DPME no Diário Oficial do Estado, onde constam: nome do candidato
nomeado, o número do Registro Geral (RG), o cargo público para o qual o candidato
foi nomeado, o número do Certificado de Sanidade e Capacidade Física (CSCF) e o resultado “APTO”.
7.1 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias desacompanhadas de documentos originais, com exceção para o documento
indicado na alínea “n” do item 7 deste Capítulo.
8. Conforme estabelece o Artigo 307 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro
de 1968, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 942, de 6 de junho de
2003, a demissão e a demissão a bem do serviço público acarretam a incompatibilidade
para nova investidura em cargo, função ou emprego público, pelo prazo de 5 (cinco) a
10 (dez) anos, respectivamente.
9. A prática de falsidade ideológica em prova documental acarretará cancelamento da inscrição do candidato, sua eliminação do respectivo Concurso Público e
anulação de todos os atos daí decorrentes, ainda que já tenha sido publicado o Edital
de Homologação do resultado final, sem prejuízo das sansões legais cabíveis.
XV – DO CURSO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA
1- Conforme estabelece o artigo 2.º da Lei Complementar n.º 1.207, de
5 de julho de 2013, o Curso Específico de Formação para o ingressante fará parte do

290

14393 miolo.indd 290

30/06/15 11:25

período de estágio probatório e será ministrado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo, instituída pelo Decreto nº 54.297, de
5 de maio de 2009.
2. O Curso de Formação será regido pelas normas inerentes ao cargo,
por estas Instruções Especiais e pelo Edital de Convocação para o Curso de Formação.
3. O candidato que escolher vaga, sendo nomeado e em exercício no
cargo, deverá, obrigatoriamente, realizar curso Específico de Formação.
4. O curso será ministrado nas modalidades presencial e à distância e
terá duração aproximada de 4 (meses) meses - 360 (trezentos e sessenta) horas, na forma a ser disciplinada em resolução do Secretário da Educação do Estado de São Paulo.
5. As despesas decorrentes da participação no Curso de Formação correrão a expensas dos candidatos.
6. A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos publicará no Diário
Oficial do Estado, a relação dos candidatos considerados habilitados e não habilitados
na prova de aptidão do Curso de Formação.
7. Demais informações e/ou complementos a respeito do Curso de Formação serão divulgados no Edital de Convocação para essa Etapa, publicado no Diário
Oficial do Estado de São Paulo e divulgado no endereço eletrônico da Secretaria da
Educação (www.educacao.sp.gov.br).
XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas nestas Instruções Especiais e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais
não poderá alegar desconhecimento.
2. A Administração poderá anular todos os atos decorrentes da participação do candidato no concurso, a qualquer tempo, caso venha a ser comprovada
qualquer irregularidade.
3. Fará jus ao Certificado de Aprovação somente os candidatos constantes da Classificação Final.
3.1 O Certificado de Aprovação ficará disponível para impressão dos candidatos no site da Fundação VUnESP: www.vunesp.com.br, a partir de 16/02/2015.
3.2 Para todos os fins, o Certificado de Aprovação deverá se apresentado
juntamente com a publicação da Classificação Final no Diário Oficial do Estado.
4. Todos os cálculos descritos nestas Instruções Especiais, relativos aos
resultados das Provas, serão realizados com duas casas decimais, arredondando-se
para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco.
5. Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na remota
hipótese de verificarem-se falhas de impressão, o Coordenador do Colégio, antes do
início da Prova, diligenciará no sentido de:
a) substituição dos Cadernos de Questões defeituosos;
b) não havendo número suficiente de Cadernos para a devida substituição, procederá à leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando, para tanto, um Caderno de Questões completo;
c) caso a ocorrência venha a ser constatada após o início da Prova, o Coordenador do Colégio, após ouvir o Plantão da Fundação VUNESP, estabelecerá prazo
para compensação do tempo usado para regularização do caderno.
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6. As despesas decorrentes da participação em todas as etapas e procedimentos do Concurso Público de que tratam estas Instruções Especiais correrão a
expensas dos candidatos.
7. A Secretaria da Educação e a Fundação VUNESP não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este
Concurso.
8. A Secretaria de Estado da Educação e a Fundação VUNESP se eximem
da responsabilidade pela guarda de documentos/objetos esquecidos ou danificados no
local ou sala de provas.
9. Toda menção a horário expresso nestas Instruções Especiais e a outros
atos dele decorrentes terá como referência o horário oficial de Brasília/DF.
10. As ocorrências não previstas nestas Instruções Especiais, os casos
omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter irrecorrível, pela Secretaria
da Educação e pela Fundação VUnESP, no que couber, respeitadas as respectivas áreas
de atuação e atribuições.
ANEXO I
DIRETORIAS DE ENSINO

VAGAS
(AMPLA
CONCORRÊNCIA)

VAGAS (RESERVA 5%
PARA CANDIDATOS
COM DEFICIÊNCIA)

TOTAL
DE
VAGAS

D.E.REG. CENTRO
D.E.REG. CENTRO OESTE
D.E.REG. CENTRO SUL
D.E.REG. LESTE 1
D.E.REG. LESTE 2
D.E.REG. LESTE 3
D.E.REG. LESTE 4
D.E.REG. LESTE 5
D.E.REG. NORTE 1
D.E.REG. NORTE 2
D.E.REG. SUL 1
D.E.REG. SUL 2
D.E.REG. SUL 3

3.588

189

3.777

POLO 2

D.E.REG. GUARULHOS NORTE
D.E.REG. GUARULHOS SUL

430

23

453

POLO 3

D.E.REG. CARAPICUÍBA

282

15

297

POLO 4

D.E.REG. MAUÁ

250

13

263

POLO 5

D.E.REG. CAMPINAS LESTE
D.E.REG. CAMPINAS OESTE

563

30

593

POLO 6

D.E.REG. RIBEIRÃO PRETO

247

13

260

POLO 7

D.E.REG. SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS 8

86

5

91

POLOS
REGIONAIS

POLO 1
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ANEXO II
REQUERIMENTO DE “NOME SOCIAL”
nos termos do artigo 2º, caput, do Decreto nº 55.588, de 17 de março de 2010, eu __________________________________ (nome civil do interessado), portador de Cédula de Identidade nº____________ e inscrito no CPF sob o nº
______________________, solicito a inclusão e uso do meu nome social (__________
____________________) (indicação do nome social), nos registros estaduais, relativos
aos serviços públicos prestados por este órgão ou unidade.
LOCAL/DATA
_____________________
Assinatura do Candidato

ANEXO III
Modelo de Atestado de Tempo de Serviço
TIMBRE / CARIMBO DA ESCOLA OU ENTIDADE EDUCACIONAL
Ato de Reconhecimento / Autorização: DO__ ___/___/____ (no caso de
escola particular)
ATESTADO DE TEMPO DE SERVIÇO NA ÁREA DOCENTE
Atesto, sob as penas da Lei, para fins de pontuação por tempo de serviço,
no Concurso Público de Ingresso para provimento de cargos de Professor Educação
Básica I da carreira do Magistério da Rede Estadual de Educação, que o (a) Sr. (a) __
__________________________________________________, R.G. nº___________,
UF ______ nascido (a) em __/__/__ exerceu nesta Escola / Entidade Educacional
o cargo/função/emprego de __________________________________ no período
de __/__/___ a __/__/___ contando, até 31/12/2013, com: ____meses de Tempo
Exercício Docente.
______________________________________
LOCAL/DATA
___________________________________________________
Assinatura e carimbo da Autoridade responsável pela Instituição de Ensino
NOME:
RG:
CPF:
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ANEXO IV
Modelo de Declaração de Estabilidade no Serviço Público
TIMBRE / CARIMBO DA ESCOLA OU ENTIDADE EDUCACIONAL
Portaria de Estabilidade no Serviço Público publicada no DOE
___/___/____
DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO
Declaro, sob as penas da Lei, para fins de pontuação no Concurso Público
de Ingresso para provimento de cargos de Professor Educação Básica I da carreira do
Magistério da Rede Estadual de Educação, que o (a) Sr. (a) _______________________
___________________________________________, R.G. nº___________, UF ______
nascido (a) em __/__/__ , comprova estabilidade no serviço público em cargo e/ou
função docente na área de Educação Fundamental – Ciclo I, nos termos do § 1º do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal/88
, conforme documento em anexo.
______________________________________
LOCAL/DATA
___________________________________________________
Assinatura e carimbo da Autoridade responsável pela Instituição de Ensino
NOME:
RG:
CPF:
______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII;
Lei nº 9.394/96 à pág. 52 do vol. 22/23;
Lei nº 10.741/03 à pág. 44 do vol. 30;
Decreto nº 6.583/08 à pág. 63 do vol. 35;
Decreto nº 7.875/12 à pág. 109 do vol. 39.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Constituição Estadual à pág. 29 do vol. XXVIII;
Lei Complementar nº 683/92 à pág. 40 do vol. XXIV;
Lei Complementar nº 932/02 à pág. 39 do vol. LIV;
Lei Complementar nº 942/03 à pág. 36 do vol. LV;
Lei Complementar nº 1.123/10 à pág. 21 do vol. LXX;
Lei Complementar nº 1.204/13 à pág. 29 do vol. LXXVI;
Lei Complementar nº 1.207/13 À pág. 46 do vol. LXXVI;
Lei nº 10.261/68 à pág. 358 do vol. LV;
Lei nº 12.782/07 à pág. 80 do vol. LXIV;
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Decreto nº 51.463/07 à pág. 114 do vol. LXIII;
Decreto nº 52.344/07 à pág. 137 do vol. LXIV;
Decreto nº 52.833/08 à pág. 113 do vol. LXV;
Decreto nº 53.037/08 à pág. 154 do vol. LXV;
Decreto nº 54.297/09 à pág. 148 do vol. LXVII;
Decreto nº 55.588/10 à pág. 69 do vol. LXIX;
Decreto nº 59.447/13 à pág. 86 do vol. LXXVI;
Decreto nº 59.591/13 à pág.107 do vol. LXXVI;
Resolução SE nº 66/08 à pág. 163 do vol. LXVI;
Resolução SE nº 52/13 à pág. 183 do vol. LXXVI;
Resolução SE nº 49/14 deste volume;
Resolução SGP nº 20/14 à pág. do vol. LXXVII;
Instrução UCRH nº 3/14 à pág. do vol. LXXVII.

COMUNICADO SE PUBLICADO 12 DE JULHO DE 2014
Utilização de recursos para impressão, cópia e digitalização, nas diretorias
de ensino e unidades escolares
O Secretário da Educação considerando:
- a necessidade de implementar procedimentos nas Diretorias de Ensino
e unidades escolares que visem ao uso racional de recursos relacionados a impressão,
cópia e digitalização de documentos, bem como a materiais administrativos e didáticos;
- a importância de se garantir a distribuição dos recursos disponíveis entre todos os usuários;
- a necessidade de gerenciar de forma adequada os contratos de Outsourcing de Impressão e de Rede de Suprimentos de todas as unidades, otimizando
recursos, prazos e procedimentos, para melhor atender às necessidades de escolas e
órgãos regionais;
- o objetivo de agilizar fluxos e garantir progressivas melhorias nas condições de trabalho das equipes envolvidas;
- a necessidade de integrar as ações das Coordenadorias de Informação,
Monitoramento e Avaliação Educacional – CIMA, de Infraestrutura de Serviços Escolares - CISE e da Diretoria de Tecnologia da Informação da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – DTI/FDE, para melhor atendimento às demandas das escolas,
Comunica:
1. IMPRESSÃO POR MEIO DE CONTRATO DE OUTSOURCING
O contrato de outsourcing de impressão, em vigor, tem por objetivo o
atendimento das escolas estaduais e DEs no fornecimento de máquinas, produtos e
serviços para realização de impressões, cópias e digitalizações necessárias aos trabalhos administrativos e pedagógicos das unidades, sendo que, para que o atendimento
seja realizado nos moldes estabelecidos em contrato, todos os usuários deverão observar as seguintes normas:
1.1. - todas as impressoras deverão estar instaladas em rede, permitindo
a bilhetagem de cada máquina, e as impressoras fora de rede sem justificativa pertinente, por mais de 30 dias, serão retiradas da unidade pela contratada;
1.2 - todas as impressoras conectadas em rede estarão registrando o número de cópias mensais utilizadas – bilhetagem, o que permite registrar e avaliar, em
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tempo real, o gasto efetivo de papel e toner de cada máquina, de acordo com as cotas
mensais estabelecidas no contrato;
1.3 - o fornecimento de insumos pela contratada será efetuado exclusivamente pela verificação da bilhetagem, ficando vedada a solicitação de insumos adicionais por telefone ou e.mail;
1.4 - todas as unidades respeitarão sua cota de impressão/mês;
1.5 - as unidades que possuem 3 (três) impressoras poderão utilizar até
10 000 (dez mil) cópias/mês e as que possuem 2 (duas) impressoras terão limite máximo de 6 000 (seis mil) cópias/mês;
1.6 - o envio de suprimentos somente ocorrerá mediante bilhetagem de
todas as máquinas existentes em cada unidade;
1.7 - o atendimento da Central de Serviços da FDE/DTI estará focado
na manutenção das impressoras e sua correta utilização pelas unidades, mantendo a supervisão, acompanhamento e avaliação do cumprimento total dos serviços
contratados e intermediando eventuais questões entre as unidades atendidas e a
contratada;
1.8 - todas as unidades atendidas pelo contrato receberão suprimentos
previstos por cota/mês até o início do 2º semestre letivo de 2014, observando-se que,
onde necessário, serão realizados serviços de manutenção nos equipamentos e verificação da conexão das impressoras em rede, como determinado neste Comunicado;
1.9 - todas as unidades atendidas pelo contrato de outsourcing de impressoras registrarão, em pasta própria, o nome do técnico responsável pelo atendimento, seu telefone de contato e a data de cada visita, arquivando os comprovantes de
recebimento de insumos e demais ocorrências registradas;
1.10 - os Diretores Técnicos do Núcleo de Informação Educacional e
Tecnologia orientarão as escolas de sua jurisdição no acompanhamento do contrato e
em outras questões pertinentes;
1.11 - a DTI/FDE prestará apoio e informações às unidades atendidas
pelo contrato, por meio do site www.fde.sp.gov.br, por onde, se necessário, poderão
ser encaminhadas dúvidas e reclamações, que serão apreciadas e respondidas em
curto prazo;
1.12 – além do atendimento pelo contrato de outsourcing, as impressoras existentes nas unidades serão abastecidas na conformidade do disposto no item 2
deste Comunicado.
2. IMPRESSÃO POR MEIO DE INSUMOS DA REDE DE SUPRIMENTOS
As impressoras recebidas pelas unidades, bem como as adquiridas com
recursos próprios ou transferidos serão atendidas mediante aquisição de insumos por
meio da REDE DE SUPRIMENTOS, na seguinte conformidade:
2.1. as aquisições serão acompanhadas pelos órgãos centrais responsáveis, que farão revisão gradativa do consumo registrado para os itens: papel sulfite,
cartuchos e toners, com o objetivo de otimizar o atendimento, uma vez que não haverá
ampliação de valores disponibilizados para esses materiais.
2.2. as unidades poderão ainda redirecionar os recursos economizados
na aquisição dos referidos itens (em razão do uso do contrato de outsourcing) para
outras aquisições que se façam necessárias;
2.3. a revisão das quantidades de papel sulfite será feita com base nos
levantamentos efetuados pela DETEC/CIMA sobre a necessidade de impressão de
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cada unidade, considerando a diferença entre o limite atual de impressão contratada e o total de impressões indicado como essencial aos serviços realizados pela
unidade;
2.4. a revisão do consumo e da aquisição de cartuchos e toners será pautada na retirada do mix de produtos disponibilizados na Rede de Suprimentos dos materiais mais antigos e fora de linha, sendo que não ficarão disponíveis toners equivalentes às máquinas contratadas, cujos insumos não poderão ser utilizados em impressoras
não incluídas no contrato.
3. PARA OUTROS ESCLARECIMENTOS, as unidades deverão dirigir-se aos
órgãos responsáveis, por meio dos seguintes endereços:
3.1. contrato de outsourcing e/ou problemas com outras impressoras –
CIMA/DETEC e.mail comunica-detec-cima@edunet. sp.gov.br
3.2. Rede de Suprimentos FDE (equipe de suporte) e.mail: redesuprimentos@fde.sp.gov.br

COMUNICADO SE PUBLICADO EM 22 DE NOVEMBRO DE 2014
4º Edital de Convocação para Credenciamento de Instituições Educacionais
Especializadas em Atendimento a Alunos com Transtorno do Espectro Autista
A Secretaria de Estado da Educação, com sede na Praça da República,
53, Centro, São Paulo, doravante designada SEE, neste ato representada por sua Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), por intermédio do Núcleo de Apoio
Pedagógico Especializado (CAPE), torna público o presente 4º Edital de Convocação,
para fins de constituição de cadastro de credenciados, de instituições educacionais especializadas no atendimento a alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o qual
será processado, no que couber, em conformidade com a Lei federal 8.666/93, observadas as demais disposições legais aplicáveis à espécie, em especial a regulamentação
expedida pela SEE.
O envelope contendo os documentos de habilitação deverá ser endereçado ao Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (CAPE) e entregue no Setor de
Protocolo do Departamento de Administração (DA) da SEE, localizado na Praça da República, 53, térreo, sala 36, no horário compreendido entre as 08 e 17 horas.
I - DO OBJETO
1.1 - Seleção de instituições educacionais especializadas em atendimento a alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), como especificado: CID/10
F84.0, F84.1, F84.4 F84.5, F84.8, F84.9, para constituição de cadastro de credenciados
e eventual formalização de ajuste, na conformidade do Projeto Básico (Anexo I) que
integra o presente.
II - DA HABILITAÇÃO
2.1 - O Envelope “Documentos para Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados:
2.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
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individual;

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizados e registrados
na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária;
c) documentos de eleição ou designação dos atuais administradores,
tratando-se de sociedade empresária;
d) ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria
em exercício.
2.1.2 - REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CnPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao domicílio da credenciada, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto;
c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, da
sede ou do domicílio da credenciada;
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (InSS), e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
e) certidão Conjunta negativa de Débitos relativa a tributos federais e
dívida ativa da União.
2.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, mencionando expressamente, em cada balanço, o número do livro diário e das
folhas em que se encontra transcrito e o número do registro do livro na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação do
requerimento para credenciamento;
c) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente publicados na Imprensa Oficial, tratando-se de sociedade por ações.
2.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCnICA
a) Cópia da Portaria de Autorização de Funcionamento de Escola Particular, emitida pela respectiva Diretoria Regional de Ensino;
b) declaração do responsável legal de que a instituição de ensino disponibilizará equipe técnica composta por 01 (um) professor e 01 (um) monitor ou professor auxiliar por sala, para atendimento de, no mínimo 04 (quatro) e no máximo 08
(oito) educandos, dependendo do nível de gravidade, verificado a partir de avaliação
da equipe multidisciplinar da instituição educacional, bem como auxiliares para higiene
e alimentação, em volume adequado ao número de alunos, sexo, faixa etária e tipo de
dependência;
c) declaração do responsável legal de que a instituição de ensino disponibilizará equipe multidisciplinar para o atendimento pedagógico especializado dos
alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), integrada por, no mínimo, psicólo-
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go, pedagogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, que deverá ter contato com
os educandos pelo menos uma vez por semana, a fim de acompanhar sua evolução
pedagógica;
d) apresentar planejamento anual das ações educacionais, com o objetivo de desenvolver no educando capacidades nas áreas de interação social, comunicação e comportamento, visando à melhoria em sua socialização, seu desenvolvimento
psicossocial, em autocuidado e sua autonomia, contendo inclusive:
d.1) orientação aos educandos nas atividades da vida diária, tais como
higiene, alimentação, exercícios físicos, esportivos e lazer;
d.2) relação das atividades de integração sócio-recreativas.
2.1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
2.1.5.1 - Declaração subscrita por representante legal da credenciada,
elaborada em papel timbrado, atestando que:
a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho,
conforme modelo anexo ao Decreto Estadual 42.911, de 06-03-1998;
b) atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo
único, artigo 117, da Constituição do Estado de São Paulo).
2.1.5.2 - Declaração subscrita por representante legal atestando o número máximo de vagas ociosas a serem disponibilizadas a alunos indicados pela SEE, assim
como sua capacidade de atendimento;
2.1.5.2.1 - tratando-se de instituição que já presta este atendimento à
SEE, a declaração deverá atestar o total de vagas já disponibilizadas aos alunos indicados acrescidas das ociosas, se houver.
2.1.5.3 - Relação do quadro funcional com sua respectiva carga horária,
que deverá ser atualizada à época da formalização do contrato.
2.1.5.4 - Comprovante de inscrição dos profissionais nos respectivos
Conselhos Regionais.
III - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
3.1 - na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta)
dias imediatamente anteriores à data da sua apresentação.
3.2 - A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita
de forma objetiva, pela análise do balanço, na conformidade do Anexo II que integra o
presente.
IV - DA APROVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
4.1 - Equipes técnicas da SEE, por intermédio do Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (CAPE) ou Diretorias de Ensino, quando for o caso, procederão a
vistoria nas instalações dos participantes interessados.
4.2 - A documentação apresentada será analisada pela Comissão
constituída nos termos da Resolução SE nº 68, publicada no D.O. de 15-10-2011,
que divulgará no D.O. a relação dos participantes habilitados e dos inabilitados,
podendo estes últimos interpor recursos, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da
data da publicação.
4.3 - Os interessados que atenderem as condições de participação constarão do cadastro de credenciados da SEE, que publicará a relação final dos selecionados.
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V - DO PRAZO DE VALIDADE
5.1 - O cadastro de credenciados é permanente e os interessados poderão, anualmente, requererem sua inscrição ou atualização deste, desde que atendidas
as normas contidas na regulamentação expedida pela SEE.
VI - DA CONTRATAÇÃO
6.1 - A SEE, sempre que o interesse público o exigir, poderá formalizar
contrato com as instituições especializadas selecionadas para atendimento a alunos
com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos termos da legislação pertinente, observados os seguintes critérios: i) demanda existente; ii) proximidade da localização da
entidade frente ao domicílio do aluno/responsável; iii) menor preço da mensalidade; e
iv) disponibilidade de vagas.
6.2 - Constitui condição para a celebração do ajuste a inexistência de registros em nome da credenciada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados
de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIn ESTADUAL”, o qual
será consultado por ocasião da respectiva celebração.
6.3 - A entidade credenciada deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos
contados da data da convocação, comparecer à Coordenadoria de Gestão da Educação
Básica (CGEB) da SEE, localizada na Praça da República, 53, para assinar o termo de
contrato.
6.4 - A rescisão do ajuste pela inexecução total ou parcial, bem como a
má execução dos serviços acarretarão, além das consequências acordadas e as previstas em lei ou regulamento, o descredenciamento da instituição educacional.
VII - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE DE PREÇOS
7.1 - O valor total estimado do ajuste corresponderá:
a-) ao número máximo de vagas disponibilizadas pela instituição na declaração especificada no subitem 2.1.5.2 e nos termos da autorização de funcionamento, expedida pela respectiva Diretoria de Ensino da SEE; e
b-) as despesas com transporte escolar.
7.1.1 - O valor mensal a ser pago corresponderá à:
a) multiplicação do número de alunos matriculados pelo valor da mensalidade, de acordo com a listagem elaborada pelo Departamento de Finanças (DEFIN) da
Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COFI) da SEE, que espelhará os processos de
solicitação de atendimento educacional especializado;
b) multiplicação do número de alunos transportados, de acordo com a
listagem elaborada pela instituição de ensino e apresentada previamente à SEE;
7.1.1.1 - o valor da mensalidade será aquele praticado pela instituição
de ensino até o limite máximo de R$ 1.036,18 pela escolarização, podendo, quando
houver atendimento educacional especializado no contraturno, chegar até o limite de
R$ 1.427,63, nos termos da Informação 2.658/2014, do Centro de Acompanhamento
e Controle de Contratos (CCOnT) da Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COFI);
7.1.1.2 - o valor da despesa de transporte escolar, de responsabilidade
da instituição, será até o limite de R$ 600,00 por aluno transportado, nos termos da
Resolução SE nº 16, de 18-03-2013, publicada no D.O. de 19-03-2013;
7.1.1.2.1 - o transporte escolar, sob responsabilidade da instituição, será
por ela fiscalizado e deverá estar em conformidade com a legislação específica, em
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especial com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Resolução do Conselho Nacional de
Trânsito (CONTRAN), bem como com a legislação do município onde o transporte será
realizado.
7.2 - O valor referido no item 7.1 inclui todas as despesas necessárias ao
integral e regular cumprimento do ajuste, nele incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais despesas
de qualquer natureza.
7.3 - O valor da prestação mensal devida pelo contratante será reajustado anualmente, mediante a aplicação da fórmula paramétrica, estabelecida no §5º do
artigo 1º da Resolução CC-79 de 12/12/03, a seguir descrita:
R = Po.[(IPC)-1]
IPCo
Onde:
R = parcela de reajuste;
Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços, ou preço
do contrato no mês de aplicação do último reajuste;
IPC/IPCo = variação do IPC FIPE – Índice de Preço ao Consumidor ocorrida entre o mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado e o mês
de aplicação do reajuste.
7.4 - A periodicidade do reajuste de preço dos contratos será contada a
partir da data do presente edital de convocação.
7.5 - O pagamento previsto no item 7.1.1 será efetuado no prazo de até
05 (cinco) dias úteis após o recebimento da frequência mensal e notas fiscais.
7.6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à
instituição credenciada para as devidas correções. neste caso, o prazo de que trata
o subitem 7.5 começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal, sem
incorreções.
VIII - DAS SANÇÕES E DO DESCREDENCIAMENTO
8.1 - Se a contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em
parte, ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93,
nos artigos 80 e 81 da Lei Estadual 6.544/89, de acordo com o estipulado na Resolução
SE 33/03.
8.2 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a da outra.
8.3 - A prática de atos que configurem completo inadimplemento contratual, bem como que importem na rescisão unilateral do contrato por culpa da contratada e aplicação de sanções restritivas do direito de licitar e contratar com a Administração, acarretarão o seu descredenciamento.
8.4 - Na ocorrência envolvendo aluno indicado pela SEE, reconhecida
como maus tratos (artigo 13, da Lei nº 8.069/90), além das responsabilidades de custeio e cuidados até sua recuperação, será aplicada a multa de 10% do valor total mensal
pago à instituição, cominada com as demais penalidades cabíveis.
IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 - A participação nesta seleção implica a aceitação integral e irretratável pela instituição interessada dos termos deste Edital, não sendo aceita, sob qualquer
hipótese, alegação de seu desconhecimento.
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9.2 - Integram o presente edital: Projeto Básico (Anexo I), Análise Econômico-Financeira do Balanço (Anexo II) e minuta de Contrato (Anexo III), que estarão
disponíveis para conhecimento dos interessados no site www.educacao.sp.gov.br e no
Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (CAPE), localizado na Rua Pensilvânia, 115,
fundos, Brooklin.
9.3 - A SEE não se obriga pela presente seleção a formalizar ajuste com
todos os interessados, mas apenas com aqueles cujos serviços oferecidos forem reputados necessários ao atendimento da demanda, levando-se em conta, como critério, a
proximidade com a residência do educando a ser atendido.
9.4 - Quaisquer informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos
mediante solicitação escrita endereçada ao Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado
(CAPE) e entregue no Setor de Protocolo do Departamento de Administração (DA) da
SEE, localizado na Praça da República, 53, sala 36, cujas respostas serão divulgadas no
D.O. ou no site da SEE.
9.5 - Os casos omissos da presente seleção serão solucionados pela Comissão ou pela Equipe Técnica da SEE.
São Paulo, 10-11-2014.
ANEXO I
PROJETO BÁSICO 4º EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DE
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS EM ATENDIMENTO A ALUNOS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NOVEMBRO 2014
PROJETO BÁSICO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO A ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
1. OBJETO
Seleção de instituições educacionais especializadas em atendimento a
alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), como especificado: CID-10/ F84.0,
F84.1, F84.4 F84.5, F84.8, F84.9, levando em consideração os níveis de gravidade
elencados no Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders em sua 5ª edição
(DSM-V), que são:
NÍVEL 1
“Exige apoio”
na ausência de apoios, apresentará déficits na comunicação social, causando prejuízos visíveis; dificuldade em iniciar interações sociais e exemplos claros de
resposta atípica ou mal sucedida de incursões sociais dos outros; podem apresentar
interesse reduzido em interações sociais; inflexibilidade de comportamento, faz com
que haja uma interferência significativa com o funcionamento de um ou mais contextos; dificuldade em alternar atividades; problemas de organização e planejamento são
obstáculos à independência.
NÍVEL 2
“Exige apoio substancial”
Déficits acentuados das habilidades de comunicação social, verbal e não
verbal; prejuízos sociais aparentes, mesmo com apoio; limitação em dar início a interações sociais e respostas reduzidas ou anormais a aberturas sociais de outros; inflexibi-

302

14393 miolo.indd 302

30/06/15 11:25

lidade de comportamento, dificuldade em lidar com a mudança, ou outros comportamentos repetitivos/restritos aparecem com frequência suficiente para ser óbvio para
o observador casual e interferem no funcionamento em uma variedade de contextos;
sofrimento e/ou dificuldade em alterar o foco ou ação.
NÍVEL 3
“Exige apoio muito substancial”
Graves déficits na capacidade de comunicação social, verbais e não verbais; graves prejuízos no funcionamento, muito limitado em dar início a interações
sociais, resposta mínima às propostas sociais de outros; inflexibilidade de comportamento, extrema dificuldade em lidar com a mudança ou outros comportamentos repetitivos/restritos que interferem significativamente no funcionamento, em todas as
esferas; grande sofrimento/dificuldade em alterar o foco ou ação.
2. OBJETIVO GERAL
Prestar, aos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), atendimento pedagógico especializado sob a égide da inclusão, consoante amplamente
preconizado em nível mundial, buscando continuadamente o franco e ascendente desenvolvimento pedagógico do educando. Nesta esteira, além do aprendizado, das avaliações contínuas e periódicas, o aluno deverá, não tão somente, ser preparado para
a sua progressão para salas de ensino regular, mas também para a vida produtiva em
sociedade, perfazendo os princípios básicos que norteiam a política desta Secretaria de
Estado da Educação.
3. PÚBLICO-ALVO
Crianças, adolescentes e jovens que apresentem laudo clínico, assinado
por médico Neurologista, Neuropediatra ou Psiquiatra, devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM), comprovando o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
4. JUSTIFICATIVA
As Leis Federais 9.394, de 20-12-1996 e 12.764, de 27-12-2012, assim
como o Decreto 3.298/99, preconizam que cabe ao Poder Público e seus órgãos assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos à educação,
à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. Já a perspectiva da educação inclusiva e a legislação
vigente dispõem que os sistemas de ensino devem prover e promover recursos em sua
organização, para o adequado atendimento educacional com qualidade para todos,
conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seus
artigos 58 e 59, respectivamente.
Com fundamento nestes dispositivos legais, a Coordenadoria de Gestão
da Educação Básica (CGEB), por intermédio do Centro de Atendimento Especializado
(CAESP), assim como do núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (CAPE), verificou
a necessidade de credenciar instituições de ensino aptas a disponibilizar atendimento
pedagógico especializado a alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
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5. DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL
5.1 A instituição de ensino se obriga a dispor de equipe técnica composta
por, no mínimo, 01 (um) professor e 01 (um) monitor ou professor auxiliar por sala,
visando ao atendimento de seus educandos com Transtorno do Espectro Autista (TEA),
indicados pela Secretaria de Estado da Educação.
5.2 A instituição de ensino ainda se obriga, por intermédio de sua equipe
multidisciplinar, a proceder a avaliação do nível de gravidade de seus educandos com
Transtorno do Espectro Autista (TEA), indicados pela Secretaria de Estado da Educação,
compondo as salas na seguinte conformidade:
a) nível I – que exige apoio, no mínimo 04 (quatro), e no máximo 08 (oito)
educandos por sala;
b) nivel II – que exige apoio substancial, no mínimo, 04 (quatro), e no
máximo 07 (sete) educandos por sala;
c) nível III – que exige apoio muito substancial, no mínimo 04 (quatro), e
no máximo 06 (seis) educandos por sala.
5.3 A instituição de ensino ainda se obriga a:
5.3.1 contar com auxiliares para higiene, assim como auxiliares para alimentação, conforme número de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), faixa etária ou tipo de dependência;
5.3.2 contar com profissionais licenciados com habilitação, especialização e/ou experiência anterior na área, responsabilidade, equilíbrio emocional,
discrição, boas maneiras no trato, afinidade e habilidade para o desenvolvimento da
ocupação;
5.3.3 observar as normas estabelecidas na Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), respeitando-se o espaço (m²) ocupado por aluno.
5.4 A equipe multidisciplinar supramencionada será constituída por
psicólogo, pedagogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, que deverá ter contato com os educandos pelo menos uma vez por semana, a fim de acompanhar
sua evolução pedagógica, bem como confeccionar os relatórios circunstanciados
do aluno.
5.5 A instituição de ensino apresentará planejamento anual de suas
ações educacionais, com o objetivo de desenvolver no educando capacidades nas
áreas de interação social, comunicação e comportamento, visando à melhoria em sua
socialização, seu desenvolvimento psicossocial, em autocuidado e sua autonomia, contendo inclusive:
5.5.1 orientação em atividades de vida prática e diária, tais como higiene,
alimentação, exercícios físicos, esportivos e lazer;
5.5.2 relação das atividades de integração sócio-recreativas, extraescolares e extracurriculares.
5.6 Efetivada a contratação, a instituição de ensino deverá:
5.6.1 apresentar relatório anual avaliativo das ações monitoradas, com o
objetivo de comprovar a execução dos serviços contratados;
5.6.2 apresentar relatório semestral das ações pedagógicas desenvolvidas com os educandos no percurso escolar, com os devidos registros de seus avanços e
desenvolvimento acadêmico;
5.6.3 realizar capacitação, por meio de sua equipe multidisciplinar, para
o aprimoramento do atendimento oferecido aos educandos;
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5.6.4 garantir equidade no atendimento aos educandos com Transtorno
do Espectro Autista (TEA), respeitadas as especificidades inerentes às diferentes situações de aprendizagem formativa, autônoma, reflexiva e não excludente;
5.6.5 utilizar métodos pedagógicos específicos, tais como Picture Exchange Communication System (PECS), Applied Behavior Analysis (ABA), Treatment
and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children (TEACCH),
dentre outros que a instituição de ensino julgar adequado para a eficácia do atendimento pedagógico especializado contratado;
5.6.6 elaborar plano de atendimento individual e coletivo, apontando as
potencialidades e dificuldades de cada educando, tendo como objetivo implementar
uma proposta de intervenção sistêmica pedagógica, observando os avanços e a evolução para adquirir o máximo de autonomia possível desses alunos;
5.6.7 declaração subscrita pelo representante legal, atestando o número
máximo de vagas ociosas a serem disponibilizadas a educandos indicados pela Secretaria de Estado da Educação, bem como sua capacidade de atendimento;
5.6.7.1 tratando-se de instituição de ensino que já presta esse atendimento à Secretaria de Estado da Educação, a declaração deverá atestar as vagas já
disponibilizadas aos educandos indicados acrescidas das ociosas, se houver;
5.6.8 relação do quadro funcional com sua respectiva carga horária;
5.6.9 comprovante de inscrição dos profissionais nos respectivos Conselhos Regionais.
6. COMPOSIÇÃO DAS SALAS
6.1 As salas de aula deverão ser equipadas de acordo com as características físicas e com as necessidades dos educandos a serem atendidos nesse ambiente,
da seguinte forma:
6.1.1 quanto ao aspecto pedagógico, as salas devem ser adequadas às
especificidades dos educandos com Transtorno do Espetro Autista (TEA).
6.1.2 quanto ao número de alunos, será ocupada área mínima de 1m²
(um metro quadrado) por aluno, não excedendo mais que 80% do espaço físico da sala
de aula, assim distribuídos:
a) turmas nível I - dentro da mesma faixa etária, até 08 (oito) alunos por
sala;
b) turmas nível II - dentro da mesma faixa etária, até 07 (sete) alunos por
sala;
c) turmas nível III - dentro da mesma faixa etária, até 06 (seis) alunos por
sala.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias
imediatamente anteriores à data da sua apresentação.
8. DA APROVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
8.1 Equipes técnicas da Secretaria de Estado da Educação, por intermédio da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), Centro de Atendimento
Especializado (CAESP), ou Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (CAPE), ou de
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Diretorias de Ensino, quando for o caso, procederão as vistorias nas instalações dos
participantes interessados.
8.2 A documentação apresentada será analisada por Comissão constituída PAra esse fim, que divulgará no Diário Oficial do Estado a relação dos participantes
habilitados e dos inabilitados, podendo estes últimos, querendo, interpor recursos, no
prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da publicação.
8.3 Os interessados que atenderem as condições de participação, constarão do cadastro de credenciados da Secretaria de Estado da Educação, que fará publicar
a relação final dos selecionados.
9. DO PRAZO DE VALIDADE
O cadastro de credenciados é permanente e os interessados poderão,
anualmente, requererem sua inscrição ou atualização deste, desde que atendidas as
normas contidas na regulamentação expedida pela Secretaria de Estado da Educação.
10. DO PAGAMENTO
10.1 O valor total estimado do ajuste corresponderá: i) ao número máximo de vagas ociosas disponibilizadas pela instituição de ensino a alunos indicados pela
Secretaria de Estado da Educação, observado o limite de sua capacidade de atendimento, e ii) às despesas com transporte escolar;
10.1.1 tratando-se de instituição de ensino que já presta esse atendimento à Secretaria de Estado da Educação, deverá atestar o total de vagas já disponibilizadas acrescidas das ociosas, se houver.
10.2 O valor mensal a ser pago corresponderá à:
a) multiplicação do número de alunos matriculados pelo valor da mensalidade, de acordo com a listagem elaborada pelo Departamento de Finanças (DEFIN) da
Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COFI), que espelhará os processos de solicitação de atendimento educacional especializado;
b) multiplicação do número de alunos transportados, de acordo com a
listagem elaborada pela instituição de ensino e apresentada previamente à Secretaria
de Estado da Educação;
10.2.1 o valor da mensalidade será aquele praticado pela instituição de
ensino até o limite máximo de R$ 1.036,18 pela escolarização, podendo chegar até o
máximo de R$ 1.427,31 correspondente ao atendimento pedagógico especializado no
contraturno;
10.2.2 o valor da despesa de transporte escolar, de responsabilidade
da instituição de ensino, será até o limite de R$ 600,00 por aluno transportado, nos
termos da Resolução SE 16, de 18-03-2013, publicada no Diário Oficial do Estado de
19-03-2013;
10.2.2.1 o transporte escolar, sob responsabilidade da instituição de ensino, será por ela fiscalizado e deverá estar em conformidade com a legislação específica, em especial com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e Resolução do Conselho
Nacional de Trânsito (CONTRAN), bem como com a legislação do município onde o
transporte será realizado.
10.3. O valor referido inclui todas as despesas necessárias ao integral e regular cumprimento do ajuste, nele incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os
encargos, benefícios, despesas indiretas ou demais despesas de qualquer natureza.
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11. DA CONTRATAÇÃO
11.1 A Secretaria de Estado da Educação, sempre que o interesse público
o exigir, poderá formalizar ajuste com as instituições especializadas selecionadas para
atendimento a alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos termos da legislação pertinente, levando-se em conta a localização das instituições de ensino, em razão
da demanda existente.
11.2 A rescisão do ajuste por inexecução total ou parcial acarretará, além
das consequências acordadas e as previstas em lei ou regulamento, o descredenciamento da instituição educacional.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 A participação nesta seleção implica a aceitação integral e irretratável pelo interessado dos termos deste Edital, não sendo aceita, sob qualquer hipótese,
alegação de seu desconhecimento.
12.2 A Secretaria de Estado da Educação não se obriga pela presente seleção a formalizar ajuste com todos os interessados, mas apenas com aqueles cujos serviços oferecidos forem reputados necessários ao atendimento da demanda, levando-se
em conta, como critério, a proximidade com a residência do educando a ser atendido.
12.3 Quaisquer informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos
na Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB) da Secretaria de Estado da
Educação, localizada na Praça da República, 53, sala 49.
São Paulo, 28-10-2014.
ANEXO II
Análise Econômico-Financeira do Balanço
A situação financeira das entidades será aferida por meio dos índices de:
Liquidez corrente – LC, liquidez geral – LG e solvência geral - SG
LC= Ativo Circulante
--------------------------Passivo Circulante
Ativo Circulante (+) Realizável a Longo Prazo
LG= ----------------------------------------------Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo
Ativo Total
SG = ---------------------------------------------Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo
Os índices calculados, obrigatoriamente, acompanharão as demonstrações contábeis, sendo consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os
seguintes resultados:
Liquidez corrente = índice maior ou igual a 1,00
Liquidez geral = índice maior ou igual a 1,00
Solvência geral = índice maior ou igual a 1,00
Observação:
O Anexo II – Análise Econômico-Financeira - deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa e redigido em língua portuguesa, salvo quanto às expressões
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técnicas de uso corrente, ser datado e assinado pelo contador responsável pelas informações e cálculos apresentados e pelo representante legal da entidade ou procurador,
juntando-se cópia de respectiva procuração.
ANEXO III
PROCESSO nº XXXXXXXXXX
CONTRATO nº XXXXXXXXX
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR
InTERMÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, POR SUA COORDEnADORIA DE GESTÃO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CGEB), e XXXXXXXXXX, OBJETIVANDO AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, por sua COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CGEB), inscrita no CNPJ/MF sob o 46.384.111/0008-16, com sede na Praça
da República, 53, Centro, São Paulo/SP, neste ato representada por sua Coordenadora, Senhora Maria Elizabete da Costa, portadora da cédula de identidade
RG 15.199.876-0 SSP/SP, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e,
de outro lado, XXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXX, instituição educacional
inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXX, neste ato representada por seu (sua)
XXXXXXXXXX, Senhor(a) XXXXXXXXXX, RG nº XXXXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXXXX,
doravante denominada simplesmente CONTRATADO(A), sujeitando-se às normas
da Lei Estadual 6.544/89, Lei Federal 8.666/93 e demais normas regulamentares
e às cláusulas contratuais a seguir avençadas, com inexigibilidade de licitação, nos
termos do artigo 25, caput, da Lei Federal 8.666/93, nos termos da Proposta apresentada, devidamente ratificada por ato da autoridade nos autos do Processo nº
XXXXXXXXXX, têm entre si, certa e ajustada a celebração do presente contrato nas
seguintes condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços por instituição educacional, previamente credenciada e selecionada, especializada no atendimento a alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), como especificado: CID-10/
F84.0, F84.1, F84.4 F84.5, F84.8, F84.9, conforme Projeto Básico que integra o presente
instrumento, independentemente de sua transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO(A) CONTRATADO(A)
2.1. O(A) CONTRATADO(A) obriga-se a desenvolver os serviços objeto
deste contrato com pessoal adequado e capacitado, em todos os níveis de trabalho,
obedecendo rigorosamente à metodologia estabelecida na proposta que integra o presente contrato.
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2.2. O(A) CONTRATADO(A) se obriga a:
2.2.1. dispor de equipe técnica composta por, no mínimo, 01 (um) professor e 01 (um) monitor ou professor auxiliar por sala, visando ao atendimento de
seus educandos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), indicados pela Secretaria
de Estado da Educação, bem como auxiliares para higiene e alimentação, em volume
adequado ao número de alunos, sexo, faixa etária e tipo de dependência;
2.2.2. dispor de pessoal técnico para atender aos alunos durante seu período de permanência no educandário;
2.2.3. contar com profissionais licenciados com habilitação, especialização
e/ou experiência anterior na área, responsabilidade, equilíbrio emocional, discrição, boas
maneiras no trato, afinidade e habilidade para o desenvolvimento da ocupação;
2.2.4. contar com o auxílio de equipe multidisciplinar constituída por, no
mínimo, psicólogo, pedagogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, que deverá ter
contato com os educandos pelo menos uma vez por semana, para acompanhamento
da evolução pedagógica dos mesmos.
2.3. O(A) CONTRATADO(A) se obriga a apresentar planejamento anual
das ações educacionais, com objetivo de desenvolver capacidades nas áreas de interação social, comunicação e comportamento dos alunos, visando a melhoria em sua
socialização, seu desenvolvimento psicossocial, em autocuidado e sua autonomia, contendo inclusive:
2.3.1. orientação aos educandos nas atividades da vida diária, tais como
higiene, alimentação, exercícios físicos, esportivos e lazer;
2.3.2. relação das atividades de integração sócio-recreativas.
2.4. O(A) CONTRATADO(A) se obriga a realizar capacitação por meio de
equipe multidisciplinar (psicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, médicos, entre outros), para o aprimoramento do atendimento oferecido aos
alunos indicados pela CONTRATANTE.
2.5. O(A) COnTRATADO(A) se obriga a garantir equidade no atendimento
aos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de ambos os sexos, respeitadas
as especificidades inerentes às diferentes situações de aprendizagem formativa, autônoma, reflexiva e não excludente.
2.6. O(A) COnTRATADO(A) se obriga a utilizar métodos pedagógicos específicos, tais como PECS (Picture Exchange Communication System), ABA (Applied
Behavior Analysis), TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children), entre outros, que a instituição julgar adequado para a
eficácia do atendimento.
2.7. O(A) CONTRATADO(A) se obriga a elaborar plano de atendimento
individual e coletivo, apontando as potencialidades e dificuldades de cada aluno, tendo como objetivo implementar uma proposta de intervenção sistêmica pedagógica,
observando os avanços e a evolução para adquirir o máximo de autonomia possível
destes alunos.
2.8. O(A) CONTRATADO(A) se obriga a observar as normas editadas pelo
Conselho Estadual da Educação (CEE), em especial aquelas relativas à proteção da infância e adolescência, bem como as disposições que regulamentem o relacionamento
entre escola/Estado/pais e/ou responsáveis.
2.9. O(A) CONTRATADO(A) obriga-se a manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele (a) assumidas, todas as
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condições de habilitação e qualificação exigidas no credenciamento, bem como apresentar, quando solicitado pela equipe técnica da CONTRATANTE, a relação do quadro
funcional com sua respectiva carga horária e o comprovante de inscrição dos profissionais nos respectivos Conselhos Regionais.
2.10. O(A) CONTRATADO(A), responsável pelo transporte escolar dos alunos indicados pela COnTRATAnTE, se obriga a fiscalizá-lo, verificando se este está de
acordo com a legislação específica, em especial com o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) e Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), bem como com a
legislação do município onde esse serviço será realizado;
2.10.1. os veículos escolares, sob responsabilidade do(a) CONTRATADO(A),
que transportarem os alunos indicados pela CONTRATANTE, deverão contar com a presença de monitor, além do motorista;
2.11. O(A) CONTRATADO(A) responsabilizar-se-á pela execução do objeto
deste contrato de acordo com as normas e em estrita observância às legislações federal, estadual e municipal e quaisquer ordens ou determinações do Poder Público.
2.12. O(A) CONTRATADO(A) deverá, durante a execução, comunicar
quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive transgressões às normas ou leis
em vigor, que vier a constatar durante a execução do objeto deste contrato.
2.13. O(A) CONTRATADO(A) responsabilizar-se-á pela contratação e credenciamento dos profissionais necessários à execução do objeto deste ajuste, correndo por sua conta exclusiva toda a responsabilidade pelo ônus decorrentes das leis trabalhistas, previdenciárias e encargos sociais, bem como serão de sua exclusiva responsabilidade todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais decorrentes da execução
deste ajuste.
2.14. O(A) CONTRATADO(A) é responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e comerciais decorrentes da execução dos
serviços objeto desta contratação, cabendo à CONTRATANTE apenas o pagamento do
preço estipulado no presente contrato.
2.15. O(A) CONTRATADO(A) é responsável, por si ou seus pressupostos,
pelos danos causados à Administração ou aos alunos atendidos, decorrentes de culpa
ou dolo, na execução do objeto contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
3.1. A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento devido no prazo e
condições estabelecidos neste contrato.
3.2. A CONTRATANTE obriga-se a facilitar, por todos os meios, o exercício
das funções do(a) CONTRATADO(A), dandolhe acesso as suas instalações e informações, bem como disponibilizando espaço físico para realização das reuniões, nos limites
necessários à execução dos serviços contratados.
3.3. A CONTRATANTE responsabiliza-se por fornecer ao (à) CONTRATADO(A)
as orientações e os elementos indispensáveis ao cumprimento do objeto.
CLÁUSULA QUARTA
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O valor total estimado do ajuste corresponderá: (i) ao número máximo de vagas ociosas disponibilizadas pelo(a) CONTRATADO(A) aos alunos indicados
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pela CONTRATANTE, discriminadas na declaração descrita no item 10.1.1 do Projeto
Básico, parte integrante deste instrumento, e (ii) às despesas com transporte escolar.
4.2. O valor mensal a ser pago corresponderá à:
4.2.1. multiplicação do número de alunos efetivamente matriculados
pelo valor da mensalidade, de acordo com a listagem elaborada pelo Departamento de
Finanças (DEFIN) da Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COFI), que espelhará os
processos de solicitação de atendimento pedagógico especializado;
4.2.2. multiplicação do número de alunos transportados, de acordo
com a listagem elaborada pelo(a) CONTRATADO(A) e apresentada previamente à
CONTRATANTE.
4.3. O valor da mensalidade será aquele praticado pelo(a) COnTRATADO(A)
até o limite de R$ 1.036,18 pela escolarização, podendo, quando houver atendimento
educacional especializado no contraturno, chegar até o limite de R$ 1.427,63, nos termos da Informação 2.658/2014, do Centro de Acompanhamento e Controle de Contratos (CCONT) da Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COFI).
4.4. O valor da despesa de transporte escolar, de responsabilidade do(a)
CONTRATADO(A), será até o limite de R$ 600,00 por aluno transportado, nos termos da
Resolução SE 16, de 18-03-2013, publicada no D.O. de 19-03-2013.
4.5. Os valores referidos nos itens 4.2 e 4.3 desta Cláusula incluem todas
as despesas necessárias ao total e regular cumprimento do objeto deste contrato, nele
incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais despesas de qualquer natureza.
4.6. O valor da prestação mensal devida pelo contratante será reajustado
anualmente, mediante a aplicação da fórmula paramétrica, estabelecida no § 5º do
artigo 1º da Resolução CC-79 de 12-12-2003, a seguir descrita:
IPC
R = Po.[(---------)-1]
IPCo
Onde:
R = parcela de reajuste;
Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços, ou preço
do contrato no mês de aplicação do último reajuste;
IPC/IPCo = variação do IPC FIPE – Índice de Preço ao Consumidor ocorrida ente o mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado e o mês
de aplicação do reajuste.
4.7. A periodicidade do reajuste de preço dos contratos será contada a
partir da data da publicação do edital de credenciamento.
4.8. O pagamento previsto no item 4.1.1 será efetuado no prazo de até
05 (cinco) dias úteis após o recebimento da frequência mensal e notas fiscais a serem
encaminhadas pelo(a) COnTRATADO(A), relativa aos alunos efetivamente matriculados;
4.8.1. as notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas
ao (à) CONTRATADO(A) para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata
o subitem 4.7 começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal sem
incorreções.
4.9. O pagamento será efetuado pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COFI) da CONTRATANTE, mediante crédito em conta corrente indicada pelo(a)
COnTRATADO(A), junto ao Banco Brasil S.A, à vista das respectivas notas fiscais, do
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documento de frequência mensal dos alunos, efetivamente matriculados, e mediante
comprovação de pagamentos da Seguridade Social (InSS) e do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS).
4.10. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência
de registros em nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo - CADIn ESTADUAL”, o qual
será consultado por ocasião da realização de cada pagamento.
4.11. Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária, nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/89, bem como juros
moratórios, à razão de 0,5 (meio) por cento ao mês, calculados “pró rata tempore” em
relação ao atraso ocorrido.
CLÁUSULA QUINTA
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. A despesa estimada do presente contrato é de R$ ______________
(XXXXXXXXXX), sendo que:
5.1.1. o valor de R$ ____________(XXXXXXXXXX), visando ao atendimento pedagógico especializado, correrá à conta da Natureza de Despesa nº XXXXXXXXXX
do Programa de Trabalho XXXXXXXXXX – Atendimento Educacional Especializado na
Educação Básica, da Unidade Gestora Executora XXXXXXXXXX - CGEB, dos quais a importância de R$ __________ (XXXXXXXXXX) onerará a dotação orçamentária de 2014 e
o valor de R$ ___________ (XXXXXXXXXX) o exercício de 2015.
5.1.2. o valor de R$ ____________(XXXXXXXXXX), visando ao transporte de alunos, correrá à conta da Natureza de Despesa nº XXXXXXXXXX do Programa
de Trabalho XXXXXXXXXX – Transporte de Alunos da Educação Básica, da Unidade
Gestora Executora XXXXXXXXXX - CGEB, dos quais a importância de R$ __________
(XXXXXXXXXX) onerará a dotação orçamentária de 2014 e o valor de R$ ___________
(XXXXXXXXXX) o exercício de 2015.
CLÁUSULA SEXTA
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
6.1. O presente contrato está sujeito à alteração, tanto unilateral, como
por acordo entre as partes, nas hipóteses previstas nos artigos 52, § 1º, e 62, da Lei
Estadual 6.544/89 e 57, § 1º e 65, da Lei Federal 8.666/93.
6.2. O(A) CONTRATADO(A) obriga-se a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, a critério da
COnTRATAnTE, respeitado o limite fixado no artigo 62, parágrafo 1º da Lei Estadual
6.544/89 e nos parágrafos 1o e 2o do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93;
6.2.1. eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de
Termo Aditivo ao presente Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES E DO DESCREDENCIAMENTO
7.1. Se o(a) CONTRATADO(A) inadimplir as obrigações assumidas, no
todo ou em parte, ficará sujeito(a) às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei federal nº 8.666/93, nos artigos 80 e 81 da Lei estadual nº 6.544/89, de acordo com o
estipulado na Resolução SE 33, de 01 abril de 2003.
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7.2. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente
comprovados, o descumprimento, pelo(a) CONTRATADO(A), de suas obrigações ou a
infringência de preceitos legais implicarão, segundo a gravidade da falta, na aplicação
das seguintes penalidades:
a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca
gravidade, a juízo da CONTRATANTE, para as quais tenha o(a) CONTRATADO(A) concorrido diretamente, situação que será registrada no Cadastro de Fornecedores do SIAFÍSICO;
b) multa de 10%, do valor total do contrato, no caso de inexecução total
da obrigação (alínea “a” do artigo 4º da Resolução SE nº 33, de 01-04-2003);
c) multa de 10% do valor referente à parte da obrigação não cumprida,
no caso de inexecução parcial da obrigação (alínea “b” do artigo 4º da Resolução SE nº
33, de 01-04-2003);
d) 0,03% ao dia, no caso de descumprimento das obrigações contidas na
Cláusula Segunda.
7.3. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a da outra.
7.4. A prática de atos que configurem completo inadimplemento contratual, bem como que importem na rescisão unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA e aplicação de sanções restritivas do direito de licitar e contratar com a Administração, acarretarão o seu descredenciamento.
7.5. na ocorrência com aluno, reconhecida como maus tratos (artigo 13
da Lei nº 8.069/90), além das responsabilidades de custeio e cuidados até sua recuperação, será aplicada a multa de 10% do valor total mensal pago à instituição, cominada
com as demais penalidades cabíveis.
7.6. As multas previstas neste Contrato têm caráter moratório, consequentemente, o seu pagamento não exime o(a) CONTRATADO(A) da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE.
7.7. As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos do(a) COnTRATADO(A) ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.
CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE
8.1. O contrato poderá ser rescindido pelos motivos e com as consequências previstas nos artigos 75 a 82 da Lei Estadual 6.544/89 e artigos 77 a 80 e 86 a 87 da
Lei Federal 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;
8.1.1. a rescisão por inexecução total ou parcial dos serviços ou, ainda,
pelo descumprimento das obrigações objeto deste contrato acarretará, além das penalidades cabíveis, o descredenciamento imediato da instituição educacional.
8.2. O(A) CONTRATADO(A) reconhece, desde já, os direitos do CONTRATAnTE nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal
8.666/93 e no artigo 77 da Lei Estadual 6.544/89.
CLÁUSULA NONA
COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1. As partes designarão um representante, denominado gestor do contrato, com poderes para adotar as providências necessárias ao bom andamento dos
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serviços, respeitando os limites estabelecidos neste instrumento, através dos quais serão feitos os contatos recíprocos;
9.1.1. os representantes deverão ser indicados pelas partes em até 05
(cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato.
9.2. Todas as solicitações, envio de documentos e comunicações relativas
a este contrato deverão sempre ser feitas por intermédio dos representantes/gestores
indicados.
9.3. Os representantes das partes, de comum acordo, proporão as eventuais alterações que se fizerem necessárias para o bom andamento dos serviços, cabendo, porém, exclusivamente aos representantes legais das mesmas, aceitar condições de serviço diversas das estabelecidas neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES
10.1. O prazo de vigência do contrato é de 15 (quinze) meses consecutivos e ininterruptos, contados a partir da assinatura do presente ajuste;
10.1.1. o prazo mencionado neste item poderá ser prorrogado por iguais
e sucessivos períodos, a critério do CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses,
nos termos e condições permitidos pela legislação vigente;
10.1.2. o(a) CONTRATADO(A) poderá se opor à prorrogação de que trata
o item 10.1.1 desde que o faça mediante documento escrito, recepcionado pela CONTRATANTE em até 90 (noventa) dias antes do vencimento do contrato ou de cada uma
das prorrogações do prazo de vigência;
10.1.3. não obstante o prazo estipulado no caput a vigência contratual
nos exercícios subsequentes ao da assinatura do contrato, estará sujeita à condição
resolutiva consubstanciada na existência de recursos aprovados nas leis orçamentárias
de cada exercício, para atender as respectivas despesas;
10.1.4. ocorrendo a rescisão do contrato com base na condição estipulada no item 10.1.3 ou a não prorrogação por conveniência da Administração, o(a)
COnTRATADO(A) não terá direito a qualquer espécie de indenização;
10.1.5. eventual prorrogação de prazo de vigência será formalizada mediante celebração dos respectivos termos de aditamento ao contrato, respeitadas as
condições prescritas na Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
11.2. Aplicam-se às omissões deste contrato os princípios e as disposições legais e regulamentares que regem a matéria especialmente a Lei federal
nº 8.666/93.
11.3. Consideram-se partes integrantes do presente contrato o 4º Edital
de Credenciamento e seus anexos, bem como as normas regulamentares expedidas
pela Secretaria de Educação.
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para
dirimir as questões decorrentes da presente contratação, com expressa renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor.
São Paulo, .... de ........ de 2014.
________________________________
COORDENADORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
_________________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
TESTEMUNHAS:
1._______________________
RG Nº
2._______________________
RG Nº

COMUNICADO SE S/Nº DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014
Sistema Informatizado de Diárias
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, à vista do que lhe representou a Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COFI e considerando:
- a necessidade de imprimir maior agilidade ao processamento das
ações relacionadas à concessão de diárias a servidores dos órgãos centrais e regionais da Secretaria da Educação;
- a imperativa importância de se estabelecer fluxograma dinâmico e
racional que propicie eficácia e eficiência à implementação gradativa do Sistema de
Diárias nas unidades administrativas da Pasta, com a desburocratização das ações e
a simplificação dos procedimentos;
- o compromisso dos profissionais da educação para com a transparência da dinâmica que envolve todo o processamento desse sistema;
COMUNICA aos dirigentes dos órgãos centrais e regionais que as diárias concedidas, nos termos do Decreto nº 48.292, de 2 de dezembro de 2003,
serão processadas, a partir de janeiro de 2015, obrigatoriamente, de acordo com
o Sistema de Diárias, bem como em conformidade com os manuais dos usuários,
oportunamente divulgados, via correio eletrônico, pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COFI a todos os interessados.
Ressalta que, para o pleno funcionamento da sistemática ora implantada, faz-se necessário que a estrutura organizacional de cada Diretoria de Ensino,
quanto ao cadastro na Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH,
esteja atualizada.
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Para dirimir possíveis dúvidas, os interessados poderão acessar a Central de Atendimento, da Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação
Educacional – CIMA, pelo e.mail infoeducacau@educacao.sp.gov.br ou pelo telefone 0800-7700012.
_____
NOTA:
O Decreto nº 48.292/03 encontra-se à pág. 91 do vol. LVI.

COMUNICADO SE DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014
Ações que precedem o início do ano letivo de 2015
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, considerando:
- a necessidade de preparar as Unidades Escolares para o ano letivo de 2015;
- a importância de realizar ações de caráter preventivo, voltadas para
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
ano letivo de 2015;
COMUNICA aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores, Diretores
de Núcleos, Diretores e demais integrantes das equipes escolares que, no período de
05.01.2015 a 01/02/2015, que precede o início do ano letivo, deverão ser adotadas 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
* planejar reparos de pequeno porte para serem executados com os recursos da Manutenção Preventiva, que serão repassados às escolas em fevereiro/2015;
* ao longo de janeiro de 2015, a DE deverá monitorar quaisquer intercorrências provenientes das chuvas e outros problemas, buscando rapidamente os mecanismos de solução:
- contratação pela DE;
- acionamento da FDE;
- caso algum prédio escolar apresente problemas que não possam ser
resolvidos antes do início do ano letivo e que, portanto, impedirão o início das aulas,
a DE deverá buscar soluções de remanejamento dos alunos ou outras, junto à CGEB,
informando à SAREG sobre a situação e as soluções ou alternativas adotadas para garantir o atendimento dos alunos;
* instalar borracha vedante nas portas e telas de malha fina (milimétricas) nas janelas do estoque e cozinha, a fim de evitar a entrada de insetos e roedores,
além de substituir o elemento filtrante.
1.2 Organização e Conservação do Espaço Escolar
* limpeza escolar realizada por empresa terceirizada – monitorar e fiscalizar os serviços prestados atentando para o desempenho e qualidade exigidos no contra-
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to, bem como para os serviços cuja peculiaridade requer execução no período de férias
e/ou de recesso escolar (de acordo com cópia do contrato mantida na unidade escolar);
* limpeza escolar efetuada por equipe própria da Secretaria da Educação (Agentes de Serviços Escolares - ASE) – utilizar a mesma metodologia de limpeza
adotada pelas empresas, aproveitando este período para efetuar a limpeza geral dos
ambientes;
* nas escolas cujos serviços de limpeza não são terceirizados a DE deverá
providenciar a complementação do módulo de ASE efetivando contratação por meio
de processo seletivo, mediante instruções do CGRH;
* providenciar serviços de poda, corte de grama, lavagem de caixas
d’água, limpeza de calhas e caixas de gordura, desratização e dedetização.
1.3 Mobiliário Escolar
O atendimento de mobiliário escolar para o início do ano letivo em 2015
será restrito, conforme já informado, e será direcionado às solicitações já encaminhadas pelos Dirigentes, a quem compete:
* acompanhar o atendimento e garantir que não haja situações de acúmulo de carteiras e cadeiras em escolas, acomodadas em salas de aula ou mesmo no
pátio, em razão de pedidos superiores à necessidade real das escolas;
* ao longo do mês de janeiro monitorar e adotar providências para atendimento a situações críticas não previstas no levantamento, repriorizando o atendimento programado, remanejando e, em último caso, solicitando novos conjuntos ao
DGInF/CEQUI;
* Diretorias de Ensino atendidas pelo contrato entre a FUNAP e CISE,
para serviços de reforma e recuperação de mobiliário escolar (carteira e cadeira):
- incentivar junto às escolas da região o uso desse instrumento;
- orientar acerca da descrição dos principais aspectos a serem considerados na triagem das cadeiras e carteiras:
1. não apresentar ferrugem muito intensa, a ponto de corrosão;
2. não apresentar dobras em suas estruturas;
3. os modelos para reforma são MCF, Cebrace, Cn e FECE;
* conferir e dar baixa de todo o mobiliário recebido no sistema de controle no link cisegestaoinfra@educacao.sp.gov.br, apontando eventuais divergências
na quantidade planejada/recebida para que a FDE proceda a entrega do material complementar e/ou remanejamento do material excedente;
* compatibilizar a quantidade de carteiras das salas de aula ao número
de alunos matriculados por classe, independente da capacidade física da sala, evitando
que carteiras fiquem empilhadas ou ociosas no ambiente;
* verificar se há carteiras e cadeiras excedentes na escola e acionar a DE
para providenciar o remanejamento para outra unidade escolar;
* verificar a colocação adequada do mobiliário nas salas de aula, em especial com relação aos conjuntos de carteiras/cadeiras, visando o melhor fluxo dos
alunos e melhor aproveitamento possível do espaço;
* identificar e separar as carteiras/cadeiras, que ainda estejam na garantia e que apresentaram problemas, e informar a DE, para que tome as providências
quanto ao contato com a empresa responsável para avaliação técnica e troca, quando
for o caso. Esta medida deverá ser adotada prioritariamente a novos pedidos;
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* identificar as carteiras passíveis de recuperação e fora da garantia, providenciar sua acomodação em ambiente adequado e acionar a DE para que sejam tomadas as providências necessárias.
1.4 Desabastecimento de Água em Escolas
1.4.1 Procedimentos Unidades Atendidas Pela Sabesp (sempre via NOM):
* utilizar Serviço Regional - Central de Atendimento à Telefone: 195
* protocolar pedidos pelos números:
Capital + RMSP: 0800 011 9911
Interior: 0800 055 0195
IMPORTANTE: O NOM da DE deverá Informar obrigatoriamente os seguintes dados da unidade escolar: RGI, endereço (que consta da conta Sabesp), bairro,
CEP, telefone, e-mail, nome do Diretor(a) e celular.
* Caso não seja atendido pela Sabesp à o NOM (COM BASE NO NÚMERO
DO PROTOCOLO DA SABESP) deverá solicitar apoio à CISE por meio dos e-mails cisegestaoinfra@edunet.sp.gov.br e genaro.soria@edunet.sp.gov.br.
1.4.2 Unidades não atendidas pela Sabesp:
* utilizar Central de Atendimento da Concessionária Regional ou Prefeitura Municipal que abastece a unidade escolar à PROTOCOLAR PEDIDOS.
IMPORTANTE: A DE deverá Informar obrigatoriamente os seguintes dados da unidade escolar: RGI, endereço (que consta da conta de água), bairro, CEP, telefone, e-mail, nome do Diretor(a) e celular.
* Caso não seja atendido pela Concessionária ou Prefeitura Municipal
à o NOM (COM BASE NO NÚMERO DO PROTOCOLO) deverá solicitar apoio à CISE por
meio dos e-mails cisegestaoinfra@edunet.sp.gov.br e genaro.soria@edunet.sp.gov.br.
* OBRIGATÓRIO: O NOM deverá assegurar que o problema do desabastecimento é de responsabilidade da concessionária, sendo essencial certificar-se de que
não é da unidade escolar (se for necessário, realizar visita à unidade solicitando apoio
ao Coordenador da FDE que atende a sua região, os técnicos da Unidade Móvel, se
existente, e mobilizar a equipe gestora da escola).
* não serão aceitos atendimentos a e-mails que não contenham informação de que o nOM certificou-se de que o problema da falta de água é de responsabilidade da concessionária. MOTIVO: inúmeras ocorrências que tiveram protocolo na
Sabesp com alegação pela escola de falta de água motivada pela concessionária foram
constatadas como improcedentes pela Sabesp, quando da visita técnica, e que o problema era de responsabilidade da escola.
2. SERVIÇOS DE APOIO AO ALUNO
2.1. Merenda Escolar – TODAS AS ESCOLAS - Cuidados básicos
* estabelecer um fluxo de acompanhamento das escolas, por meio da
Nutricionista da DE e/ou Responsável pela Merenda, para atender as necessidades das
escolas e facilitar a comunicação e o apoio do DAAA no processo;
* realizar o armazenamento adequado de perecíveis (freezer e geladeira), observando que, nesse caso, as embalagens deverão ser acondicionadas fora da
caixa de papelão;
* organizar o armazenamento/estoque dos produtos, respeitando o método PVPS (Primeiro que Vence – Primeiro que Sai), a fim de deixar sempre na frente
aquele com data de vencimento mais próxima;
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* destacar a data da validade (dia/mês/ano) nas caixas de papelão, organizando os produtos por grupo ou tipo e respeitando o empilhamento máximo, mantendo as caixas distantes das paredes e piso;
* verificar a integridade e estado de funcionamento dos equipamentos e
utensílios, solicitando manutenção ou reposição imediata, a fim de não comprometer
o início das aulas;
* providenciar a sanitização: limpeza de caixa d’água, desratização e desinsetização.
2.2. Merenda Escolar – ESCOLAS CENTRALIZADAS - Cuidados básicos
A entrega de gêneros alimentícios será iniciada em 05/01/2015, portanto, a escola deverá manter uma pessoa responsável para receber, conferir e armazenar
os produtos:
* o responsável pelo recebimento deverá verificar a integridade da embalagem de todos os produtos e se as quantidades e validades conferem com o descrito
no boleto. A direção da escola deve assinar e carimbar todas as vias e, caso haja alguma
divergência/inadequação, o produto deverá ser devolvido e o problema relatado no
verso do boleto (todas as vias);
* detectada alguma divergência/inadequação relativa ao produto após o
recebimento, deverá ser enviado ofício original e por e.mail para daaa.cenut@educacao.sp.gov.br, solicitando a troca, com os seguintes dados: nome do produto, validade,
quantidade, marca, lote e problema encontrado;
* preencher o “Quadro de Estoque Online”, por meio do site estoquedse.
educacao.sp.gov.br (respeitando as datas do cronograma divulgado anualmente), informando a quantidade e validade dos produtos, alunos consumidores, quantidade de
produto servido no dia e cardápio oferecido;
* caso haja prestação de serviço terceirizado no preparo e manipulação de merenda, atentar às responsabilidades da empresa (antes do início das aulas)
quanto à manutenção, limpeza e organização dos equipamentos e ambientes afetos à
merenda, procedimentos de sanitização, treinamento das preparadoras da merenda e
manutenção predial.
2.3. Transporte Escolar
* registrar os alunos que necessitam de transporte no sistema de Cadastro de Alunos SEE, na opção referente ao transporte escolar, garantindo que os dados
correspondam às reais demandas da escola;
* monitorar e fiscalizar a execução do serviço prestado, seja pela prefeitura, seja por empresa contratada, conforme Resolução SE nº 28/2011, (http://siau.
edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/28_11.HTM), visando a garantir a segurança dos
alunos;
* 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;
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- motoristas e monitores sem a devida identificação;
- veículos sem condições de higiene e segurança (pneus carecas, bancos
soltos, sem cinto de segurança, janelas quebradas, entre outras irregularidades);
* alunos com deficiência ou mobilidade reduzida nas regiões metropolitanas que não possuem convênio:
- consultar a EMTU sobre a possibilidade de atendimento por meio do
SEC/LIGADO, seja para inclusões de novos alunos, ou para renovação de contratos;
- caso a resposta seja negativa providenciar a contratação por meio da
Diretoria de Ensino, mediante entendimento prévio a ser mantido com CISE/área de
Transporte Escolar e COFI;
* as Diretorias de Ensino que fazem a aquisição de passe escolar por
inexigibilidade devem garantir a entrega dos passes no primeiro dia de aula, impreterivelmente;
* 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. MATERIAIS DIDÁTICOS DE USO ESCOLAR E SERVIÇOS DE APOIO
* garantir a presença diária de funcionário responsável pelo recebimento, acompanhamento das entregas e armazenagem de materiais;
* conferir todo material entregue dando baixas diárias no sistema de
controle, apontando as eventuais incorreções ou divergências na quantidade planejada/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”,
“materiais didático-pedagógicos” (ex: Caderno do Aluno), exceto livros;
* acompanhar a utilização adequada do material escolar ao longo do ano
letivo;
* atender os prestadores de serviços que realizarão reparos, instalações/
retiradas de equipamentos, adequação de ambientes, etc. garantindo diariamente a
presença de funcionário responsável pelo acompanhamento dessas ações no horário
das 8 às 17 horas.
4. ESCOLAS NOVAS
Para as escolas novas que terão suas atividades iniciadas juntamente
com o início do ano letivo:
LIMPEZA
* providenciar contratação dos serviços de limpeza, avaliando a possibilidade de aditamento nos contratos existentes ou efetuando nova contratação;
MERENDA
* Orientação para merenda centralizada:
- informar ao DAAA/CEPAE o número de alunos matriculados para cadastro e inclusão no planejamento de compras e distribuição de gêneros alimentícios;
- a Diretoria de Ensino deverá providenciar um ofício à unidade escolar
para que ocorra a abertura da conta de repasse do PEME;
- quando houver presença do Agente Técnico de Assistência à Saúde –
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Nutricionista o mesmo deverá realizar visita de supervisão na unidade no mês subsequente ao inicio das atividades;
- providenciar contratação dos serviços de manipulação e preparo de
merenda, avaliando a possibilidade de aditamento nos contratos existentes ou efetuando nova contratação.
* Orientação para merenda descentralizada:
- a Diretoria de Ensino deverá contatar a Prefeitura Municipal para informar sobre a criação da nova escola e quantidade de alunos matriculados;
- quando houver presença do Agente Técnico de Assistência à Saúde –
Nutricionista, o mesmo deverá realizar visita de supervisão na unidade no mês subsequente ao inicio das atividades.
TRANSPORTE
* registrar os alunos que necessitam de transporte no sistema de Cadastro de Alunos SEE, na opção referente ao transporte escolar, garantindo que os dados
correspondam às reais demandas;
* existindo a necessidade de transporte a unidade escolar deve manter
contato com o gestor da Diretoria de Ensino, para que adote providências frente a
modalidade de atendimento (passe escolar, contrato Diretoria ou FDE e Convênio com
Prefeitura);
* monitorar e fiscalizar a execução do serviço prestado, seja pela prefeitura, seja por empresa contratada, conforme Resolução 28/2011, (http://siau.edunet.
sp.gov.br/ItemLise/arquivos/28_11.HTM), visando a garantir a segurança dos alunos.
MATERIAIS DIDÁTICOS
* a Diretoria deverá atender com a reserva técnica e solicitar complementação, caso necessário.
5. 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 26 de
novembro de 2014;
* organizar as classes, de acordo com a Resolução SE nº 86/2008, para
que sejam homologadas pela SEE (CGEB/DGREM/CEDEP), realizados todos os ajustes
necessários até 09/01/15, para que constituam aulas e classes para o processo de atribuição, promovido pela CGRH, a partir de 21 de janeiro de 2015;
* identificar as classes para melhor atendimento às particularidades dos
alunos (Classes de Recuperação, Sala de Recurso, Classes Hospitalares, entre outras);
* atender, com a máxima atenção, a população que recorre à secretaria
da escola em busca de uma vaga ou qualquer outra informação relativa ao atendimento escolar;
* inscrever os candidatos ao ingresso, deslocamento, transferência e intenção de transferência na escola pública;
* compartilhar e matricular a demanda inscrita de forma a garantir atendimento a todos os demandantes por uma vaga na rede pública;
* atentar, no processo de atendimento à demanda, às particularidades
de matrícula (necessidades especiais, gêmeos, indígenas, quilombolas, entre outros);
* solicitar desmembramentos ou multisseriações de classes nas escolas,
devido às movimentações ocorridas após a homologação das classes até 09/01/2015;
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* informar à comunidade os critérios de distribuição dos alunos (matrículas) e as possibilidades e prazos para eventuais movimentações de matrícula;
* indicar a necessidade de adequação e/ou ampliação de espaços para
acomodação de demanda dentro das possibilidades estruturais existentes na escola;
* orientar a todas as escolas que compartilham prédio ou cedem salas
para rede municipal e/ou outras pastas do Estado que estabeleçam um clima harmonioso de convivência, objetivando o melhor atendimento aos alunos da rede pública.

à internet;

6. EQUIPAMENTOS DE TI E SUAS FUNCIONALIDADES
6.1 Acessa Escola:
* monitorar as condições do rack, cabeamento, computadores e acesso

* no caso de quaisquer intercorrências que impeçam o funcionamento
da sala, acionar a equipe de suporte técnico na FDE,por meio do site HTTP://www.fde.
sp.gov.br
* informar os problemas identificados ao Diretor Técnico responsável
pelo Núcleo de Informação Educacional e Tecnologia - NIT, da Diretoria de Ensino para
o devido acompanhamento.
6.2 Patrimoniados:
* identificar e registrar problemas de condições de uso dos equipamentos patrimoniados para manutenção ou troca (Salas Ambientes de Informática, Acessa
Escola, secretarias, sala do diretor, entre outros);
* informar os problemas identificados ao Diretor Técnico responsável
pelo Núcleo de Informação Educacional e Tecnologia - NIT, da Diretoria de Ensino para
providências e acompanhamentos.
6.3 Outsourcing de computadores e de impressoras
* acionar a equipe de suporte técnico na FDE por meio do site http:www.
fde.sp.gov.br quando necessário;
* informar os problemas identificados ao Diretor Técnico responsável
pelo Núcleo de Informação Educacional e Tecnologia - NIT, da Diretoria de Ensino para
acompanhamento.
6.4. Internet
* no caso de quaisquer intercorrências que impeçam o funcionamento
da Internet, acionar a equipe de suporte técnico da FDE, por meio do site http:www.
fde.sp.gov.br . Na impossibilidade de registrar o chamado, o mesmo pode ser realizado
junto ao Diretor Técnico responsável pelo Núcleo de Informação Educacional e Tecnológica – nIT;
* informar os problemas identificados ao Diretor Técnico responsável
pelo Núcleo de Informação Educacional e Tecnologia – NIT, da Diretoria de Ensino, para
acompanhamento.
7. ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS
Observar a legislação pertinente em especial o Comunicado Conjunto
CGEB/CIMA/CGRH de 29 de dezembro de 2014 e anexo.
8. ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AOS ALUNOS E À COMUNIDADE
As escolas deverão, manter, diariamente, funcionários para realizar o
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atendimento ao público e à comunidade da escola, zelando pela cordialidade, clareza e
objetividade das informações e orientações transmitidas.
Deverá ser afixado em local visível a todos:
* É proibida a cobrança de valores para pagamento de cópias reprográficas (provas, apostilas, etc) ou outros materiais e taxas de qualquer natureza.
* Nenhum membro da equipe escolar ou da APM poderá exigir qualquer
contribuição dos pais ou responsáveis dos alunos, por ocasião da matrícula ou rematrícula, devendo ser amplamente divulgado o caráter facultativo da contribuição.
* nenhum aluno poderá ser impedido de participar das atividades escolares pelo fato de não trajar uniforme ou por falta de material escolar.
* É terminantemente proibida a venda de uniforme escolar nas dependências da escola.
* É terminantemente proibido o uso do celular em sala de aula (Lei nº
12.730/07, Decreto nº 52.625/08).
A escola deverá disponibilizar à comunidade livro de sugestões e reclamações, assim como quadro de horário dos funcionários, em local visível.
Considera-se igualmente importante que a escola divulgue e acolha a
comunidade escolar nas reuniões destinadas ao Conselho de Escola.
9. AÇÕES DO PRIMEIRO DIA DE AULA
O ano letivo será iniciado em 02/02/2015. Recomenda-se que as equipes
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;
* preparar atividades que estimulem a sociabilização, integração e convívio. Promover atividades artísticas, incentivar a participação e a manifestação dos
alunos, criar ambiente agradável que aproxime alunos, professores e demais funcionários da escola.
* convidar os Grêmios Estudantis para que participem do planejamento
e organização das atividades do 1º dia de aula, incentivando sua colaboração.
* promover jogos e brincadeiras na hora do lanche, que deverá ser especialmente planejado e distribuído para incentivar sua aceitação pelos alunos.
* acolher e informar as famílias sobre todas as atividades programadas,
horários de entrada e saída, normas de convívio escolar e outros aspectos que facilitem
a integração dos alunos.
_______
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
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;
Comunicado Conj. CGEB/CIMA/CGRH DE 29.12.2014 à pág.
deste volume.
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COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – CGRH
PORTARIA CGRH Nº 1 DE 1º DE OUTUBRO DE 2014
Dispõe sobre as inscrições para o Processo de Atribuição de Classes e
Aulas 2014 para o ano letivo de 2015
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, expede a presente Portaria:
Artigo 1º - As classes e as aulas das escolas da rede estadual de ensino,
obedecida à legislação pertinente, serão atribuídas para o ano letivo de 2015 a:
I – docentes efetivos;
II – docentes estáveis pela Constituição Federal de 1988;
III – docentes celetistas;
IV – docentes com vínculo assegurado em lei, a que se refere o § 2º do
artigo 2º da Lei Complementar nº 1.010/2007;
V – docentes contratados, nos termos da Lei Complementar nº
1.093/2009.
VI – docentes remanescentes, aprovados no Concurso público de
PEB-II/2013, na 1ª e 2ª opção.
Artigo 2º - Os professores da rede estadual de ensino e os contratados
em 2014, deverão efetuar inscrição para o processo de atribuição de classes e aulas
de 2015 diretamente no site: http://drhunet.edunet.sp.gov.br/ portalnet/, no período
abaixo discriminado:
Período de Inscrição e Solicitação de Acerto: das 10h do dia 8.10.2014 às
18h de 30.10.2014
I – Docentes efetivos,
a) confirmação e/ou solicitação de acerto na inscrição;
b) indicação para Jornada de Trabalho Docente: manutenção, ampliação
ou redução, exceto, para a Jornada Reduzida de Trabalho Docente, nos termos do artigo 4º da Lei Complementar nº 1.207/2013. A Redução de jornada ficará condicionada
ao artigo 16, parágrafo 5º da Resolução SE nº 75/2013.
c) inscrição para atribuição de classes ou aulas nos termos do artigo 22
da Lei Complementar nº 444/1985;
d) opção para atuação em classes, turmas ou aulas de Projetos da Pasta.
II - Docentes - Categorias “P”, “n” e “F”,
a) confirmação e/ou solicitação de acerto na inscrição;
b) indicação da carga horária máxima pretendida;
c) transferência de Diretoria de Ensino.
III – DOCENTES CONTRATADOS em 2014, nos termos da Lei Complementar nº 1.093/2009, no período acima mencionado.
a) confirmação e solicitação de acerto de inscrição e indicações no site
drhunet.edunet.sp.gov.br/portalnet
b) carga horária máxima pretendida.
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Artigo 3º - Acertos de inscrição como: Dados Pessoais, Formação Curricular e Contagem de tempo, deverão ser solicitados à Unidade Escolar de classificação.
Os docentes deverão apresentar os documentos comprobatórios para o acerto solicitado, na unidade escolar, que será responsável pelo seu encaminhamento à Diretoria
de Ensino.
Artigo 4º - As Diretorias de Ensino/Unidades Escolares deverão, até às 18
horas do dia 4/11/2014 deferir/indeferir a solicitação pendente de acerto.
Artigo 5º - O docente que solicitou acerto até o dia 30/10/2014 deverá
confirmar sua inscrição, após atendimento à solicitação, deferido ou indeferido, até
6/11/2014. Somente serão analisadas as solicitações devidamente fundamentadas.
Artigo 6º – Docentes remanescentes do Concurso Público PEB-II/2013
participarão do processo de atribuição de classes/aulas, observada a classificação obtida no concurso, na 1ª e 2ª opção, estando desobrigados de realizar a inscrição.
Artigo 7º - Os docentes abrangidos pelo § 2º do artigo 2º da Lei Complementar nº 1.010/2007 e os docentes efetivos poderão optar em se inscrever na modalidade Projetos da Pasta, em funcionalidade específica do sistema.
Parágrafo único: Caberá à Comissão de Atribuição de Classes e Aulas da
Diretoria de Ensino, a partir de 31/10/2014, nos termos das legislações que regulamentam os referidos Projetos:
I – publicar o edital para inscrição em projetos;
II - divulgar o período em que os docentes deverão apresentar, quando
for o caso, a proposta de trabalho para projetos;
IV – divulgar a classificação dos docentes selecionados.
Artigo 8º - As demais fases e os cronogramas de classificação e de atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 2015 serão estabelecidos em Portaria a
ser publicada oportunamente.
Artigo 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
______
NOTAS:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Constituição Federal à pág. 25 do vol. 15.
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
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 1.207/13 à pág. 46 do vol. LXXVI;
Resolução SE nº 75/13 à pág. 321 do vol. LXXVI.
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PORTARIA CGRH Nº 3, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014
Estabelece cronograma para a divulgação da classificação dos inscritos no processo
inicial de atribuição de classes e aulas de 2015
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos,
considerando a necessidade de estabelecer datas e prazos para a divulgação da classificação dos inscritos, no referido processo, expede a presente Portaria.
Artigo 1º - A divulgação da classificação dos inscritos estará disponível,
exclusivamente no endereço http://drhunet.edunet.sp.gov.br/ Portalnet, na seguinte
conformidade:
I - Titulares de Cargo:
a) 19/11/2014 - divulgação da 1ª Classificação na WEB, a partir das 12
horas;
b) 19 a 26/11/2014 - prazo para interposição de recursos, desde que devidamente fundamentado no endereço eletrônico http://drhunet.edunet.sp.gov.br/
Portalnet, até às 23 horas do dia 26/11/2014;
c) 19 a 28/11/2014 - deferimento/indeferimento dos recursos no endereço acima identificado, pela DE;
d) 20/12/2014 – divulgação de Classificação Intermediária para atendimento de movimentação dos docentes oriundos de escolas que aderiram ao Programa
Ensino Integral 2015;
e) 13/01/2015 - divulgação da Classificação Final, pós recursos;
f) 13/01/2015 - divulgação da Classificação - Artigo 22.
II - Docentes das Categorias “P”, “n”, “F”:
a) 19/11/2014 - divulgação da 1ª Classificação na WEB, a partir das 12
horas;
b) 19 a 26/11/2014 - prazo para interposição de recursos, desde que devidamente fundamentado, no endereço http://drhunet.edunet.sp.gov.br/Portalnet,
até às 23 horas do dia
26/11/2014;
c) de 19 a 28/11/2014 - deferimento/indeferimento dos recursos no endereço acima identificado, pela DE;
d) 20/12/2014 – divulgação de Classificação Intermediária para atendimento de movimentação dos docentes oriundos de escolas de Tempo Integral.
e) 13/01/2015 - divulgação da Classificação Final, pós recursos.
III - Docentes das Categorias “O”:
a) 19/11/2014 - divulgação da classificação na WEB, a partir das 12 horas;
b) 19 a 26/11/2014 - prazo para interposição de recursos, no endereço
http://drhunet.edunet.sp.gov.br/Portalnet, até às 23 horas do dia 25/11/2014;
c) de 19 a 28/11/2014 - deferimento/indeferimento dos recursos no endereço acima identificado, pela DE;
d) 13/01/2015 - divulgação da classificação pós-recursos.
IV – Candidatos à Contratação – remanescentes do Concurso Público PEB
II 2014 (homologado DOE 31-01-2014):
26/01/2015 - divulgação da classificação na WEB, a partir das 12 horas.
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Artigo 2º - Os docentes Titulares de Cargo e os Docentes das Categorias “P”, “n”, “F”, “O” poderão interpor recurso referente à pontuação, habilitação e
qualificação.
Artigo 3º - no período destinado ao recurso, os contratados deverão
apresentar documentação comprobatória para análise na Unidade Escolar/ Diretoria
de Ensino de inscrição; o docente Efetivo, os docentes Estáveis (nos termos da Constituição Federal/88 e nos Termos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT) e o abrangido pelas disposições do § 2º do Art. 2º da LC 1.010/2007, deverão apresentar documentação na unidade escolar de classificação.
Parágrafo Único: Os recursos solicitados e não fundamentados serão indeferidos de pronto pela Diretoria de Ensino.
Artigo 4º - O aluno de último ano inscrito no Processo de Atribuição de
Classes/Aulas para o ano letivo de 2015 poderá no período de 05 a 07-01-2015 entregar, na Diretoria de Ensino de no Conselho Regional de Educação Física - CREF.
Artigo 5º - A Diretoria de Ensino deverá registrar a atualização dos docentes mencionados no artigo 3º, no sistema GDAE, no período de 05 a 08/01/2015, para
fins de classificação.
Artigo 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

_____
NOTA:
A Lei Complementar nº 1.010/07 encontra-se à pág. 25 do vol. LXIII.

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES – CISE
INSTRUÇÃO CISE Nº 1, DE 25 DE AGOSTO DE 2014
Dispõem sobre o atendimento à Alimentação Escolar
A Coordenadora da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares
- CISE, no uso de suas atribuições legais, em face do que lhe representou o Centro de
Serviços de Nutrição - CENUT do seu Departamento de Alimentação e Assistência ao
Aluno - DAAA, e considerando a necessidade de definir critérios e procedimentos para
padronizar a operacionalização do Controle de Qualidade de Alimentos não Perecíveis,
com vistas à composição de cardápios do Programa de Alimentação Escolar da Secretaria da Educação, assegurando o cumprimento das exigências estabelecidas nos editais
de processos licitatórios, expede a presente Instrução.
I - A definição dos critérios e procedimentos, nos termos desta instrução,
observa rigorosamente as disposições da Lei federal 11.947, de 16/7/2009, e da Resolução CD/FNDE 26, de 16/6/2013, que dispõem sobre o atendimento à Alimentação
Escolar, e destina-se a orientar as empresas fornecedoras, bem como os laboratórios
contratados por essas empresas, que procederão à inspeção e à análise dos alimentos
a serem adquiridos.
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II - Para operacionalização do Controle de Qualidade de Alimentos não
Perecíveis, as empresas fornecedoras deverão observar que:
a) todos os lotes de alimentos deverão ser inspecionados na origem e
posteriormente analisados, de modo a assegurar o atendimento das exigências constantes do item 2 do Folheto Descritivo, que integra o Edital de licitação do produto,
para controle de qualidade do lote a ser entregue;
b) a análise do alimento, que em sua realização deverá atender as exigências do item 2 do respectivo Folheto Descritivo e de seus subitens, far-se-á através
de coleta aleatória de amostras realizada por:
b.1 - laboratórios privados que possuam acreditação pelo INMETRO para
realização de análises de alimentos; ou
b.2 - laboratórios coadunados a instituições públicas e/ou a órgãos governamentais, com Certificação de Sistema de Gestão da Qualidade ISO;
c) para efeito de aplicação do disposto neste inciso, define se como lote
o conjunto de unidades (embalagem primária)com, no máximo, 100.000 Kg de cada
produto, sendo que, se a aquisição ultrapassar o limite de 100.000 Kg, a quantidade
total do produto deverá ser dividida em lotes de até 100.000 Kg, perfazendo o total da
compra;
d) os laboratórios deverão emitir Laudo de Conclusão (de Inspeção ou
Reinspeção e de Análise ou Reanálise) por lote do alimento a ser adquirido, na conformidade do que estabelece o respectivo Folheto Descritivo;
e) é facultado à empresa fornecedora o pedido de Reinspeção ou de Reanálise em caso de contestação de possíveis resultados condenatórios emitidos pelo
laboratório, após a Inspeção ou a Análise dos lotes de alimentos;
f) todas as despesas referentes à Inspeção/Reinspeção e à Análise/Reanálise dos lotes de alimentos serão de responsabilidade da empresa fornecedora;
g) somente serão adquiridos (recebidos e/ou pagos) pela CISE/SE os lotes
de alimentos com os respectivos Laudos de Conclusão de Inspeção/Reinspeção e de
Análise/Reanálise devidamente aprovados.
III - Para emissão do Laudo de Conclusão de Inspeção/Reinspeção ou de
Análise/Reanálise, por lote de alimentos, assegurando a regularidade desejada, os laboratórios deverão adotar os seguintes procedimentos:
a) inspecionar, na empresa fornecedora, o local de armazenamento do
produto, indicando possíveis pontos que se encontrem em desacordo com as “Boas
Práticas de Armazenagem”, na conformidade do que dispõe a PORTARIA CVS 5, de
09.04.2013;
b) para inspeção dos lotes de alimentos, utilizar o Plano de Amostragem
e Procedimentos na Inspeção por Atributos, NBR 5426/89 (disponível no site: www.
inpgblumenau.com.br/arquivos), e considerar:
b.1 - nível de Inspeção: II (padrão);
b.2 - Plano de Amostragem: simples, normal;
b.3 - Nível de Qualidade Aceitável (NQA): 2,5
b.4 - Unidade: alimento contido na embalagem primária;
b.5 - Tamanho do Lote: número de unidades que constituem
o lote;
c) verificar o número de unidades que devem ser inspecionadas, conforme dispõe a Tabela 1 do Anexo a do Plano de Amostragem e Procedimentos na
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Inspeção por Atributos, NBR5426/89, sendo que, para calcular o número de unidades
do lote, deverá se dividir seu peso ou volume total pelo peso ou volume da embalagem
primária;
d) retirar, aleatoriamente, as embalagens secundárias, ou as terciárias
(caixas ou fardos) se for o caso, do interior, das laterais, da base e do topo da pilha,
observando que o número de embalagens a serem retiradas deve ser igual ao número
de unidades que se pretende examinar;
e) abrir as embalagens secundárias, ou as terciárias (caixas ou fardos)
se for o caso, sem danificar o produto ou a embalagem, e conferir a quantidade de
unidades (com base na embalagem primária) que se encontram embaladas na caixa
ou fardo;
f) examinar as unidades e considerar como defeituosa crítica a unidade
que apresentar:
f.1 - irregularidades na embalagem, que comprometam a qualidade e/ou
a conservação do alimento durante a vigência do seu prazo de validade;
f.2 - características sensoriais (aspecto, cor, odor, sabor e textura) impróprias;
f.3 - prazo de validade vencido;
g) verificar e registrar se o rótulo da embalagem secundária, ou da terciária (caixa ou fardo) se for o caso, atende às especificações para o alimento, de acordo
com o respectivo Folheto Descritivo, sendo que, em caso de não atendimento, o produto será considerado com defeito, cabendo ainda observar que o rótulo da embalagem
primária deve ser analisado no âmbito do laboratório;
h) somente aprovar na Inspeção o lote de alimento cujo número de unidades defeituosas detectadas seja igual ou inferior ao número máximo indicado na
Tabela 2 do Anexo a do Plano de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos, nBR 5426/89;
i) emitir o Laudo de Inspeção/Reinspeção, conforme Modelo
constante do Subanexo 1 do ANEXO I, que integra a presente Instrução, por lote de
alimento examinado, preenchendo os campos específicos, de acordo com as instruções
para preenchimento constantes do Subanexo 2 do ANEXO I desta Instrução, podendo
ser utilizado, caso o laboratório possua, impresso próprio de Laudo de Inspeção/Reinspeção, desde que contemple todas as informações constantes do referido Modelo;
j) enviar o Laudo de Inspeção/Reinspeção ao CENUT/DAAA/CISE.
IV - Na Coleta de Amostras para análise dos lotes de alimento aprovados
na Inspeção, o laboratório deverá:
a) utilizar o Plano de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos, NBR 5426/89, e considerar:
a.1 - nível de Inspeção: S1;
a.2 - nível de Qualidade Aceitável (nQA): 6,5;
a.3 - Unidade: alimento contido na embalagem primária;
a.4 - Tamanho do Lote: número de unidades que constituem o lote;
b) verificar o número de unidades que compõem a amostra, conforme
estabelece a Tabela 1 do Anexo a do Plano de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos, nBR 5426/89;
c) para calcular o número de unidades da amostra, dividir o
seu peso ou volume total pelo peso ou volume da embalagem primária (unidade);
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d) coletar, aleatoriamente, das embalagens secundárias, ou das terciárias, e for o caso, que foram separadas na Inspeção, unidades que não apresentem
defeitos que comprometam a qualidade e a conservação do produto;
e) realizar coleta em duplicidade para os alimentos não enlatados e em
triplicidade para alimentos considerados comercialmente estéreis (enlatados), observada a proporcionalidade estabelecida no quadro constante do ANEXO II, que integra
esta Instrução;
f) dividir as unidades coletadas em 2 (dois) conjuntos de amostras, acondicionar, lacrar e etiquetar cada conjunto, como Amostras 1 e Amostra 2, respectivamente;
g) encaminhar a Amostra 1 para análise no âmbito do laboratório, assegurando que não sofra danos e mantendo condições adequadas à sua conservação;
h) observar que é de responsabilidade da empresa fornecedora, em seu
local de armazenamento, a guarda da Amostra 2 e o lote de alimento correspondente,
até sua liberação para consumo, sendo ambos liberados quando o lote for aprovado
nas análises laboratoriais.
V - Para proceder à Análise dos Alimentos, os laboratórios deverão observar que:
a) não se efetuará análise em unidades que se encontrem com prazo de
validade vencido ou que apresentem condições inadequadas de armazenamento;
b) os alimentos serão analisados de acordo com os parâmetros indicados
nos respectivos Folhetos Descritivos, sendo utilizada metodologia oficial (AOAC, IAL,
FDA e LAnARA) e demais metodologias previstas na legislação pertinente, devendo ser
indicada, no Laudo de Conclusão, a referência específica;
c) deverão ser efetuadas análises mínimas do alimento, conforme o informado no respectivo Folheto Descritivo, podendo ser solicitadas análises complementares, a pedido do CEnUT/DAAA/CISE;
d) para amostras com 2 (duas) unidades, deverão se efetuar as análises
mínimas previstas no respectivo Folheto Descritivo;
e) para amostras com 8 (oito) unidades, deverão se efetuar:
e.1 - as análises mínimas dos parâmetros críticos, em 5 (cinco) unidades
escolhidas aleatoriamente (nQA 2,5);
e.2 - as análises mínimas dos parâmetros toleráveis, em todas as 8 (oito)
unidades (nQA 6,5);
f) para amostra com 2 (duas) unidades, deverão se utilizar os seguintes
critérios para aceitação ou rejeição dos lotes de alimentos:
f.1 - aprovar o alimento que não apresente defeitos críticos nem toleráveis nas unidades;
f.2 - reprovar o alimento quando apresentar defeitos críticos ou toleráveis em uma ou duas unidades;
g) para amostra com 8 (oito) unidades, deverão se utilizar os seguintes
critérios para aceitação ou rejeição dos lotes de alimentos:
g.1 - aprovar o alimento que não apresente defeito crítico ou tolerável
em qualquer unidade;
g.2 - aprovar o alimento que apresente um ou mais defeitos toleráveis
em somente uma unidade e ausência de defeitos críticos;
g.3 - reprovar o alimento que apresente defeitos críticos em uma ou mais
unidades;
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g.4 - reprovar o alimento que apresente defeitos toleráveis em duas ou
mais unidades;
h) para amostras de alimentos enlatados, efetuar as análises mínimas
constantes dos respectivos Folhetos Descritivos, utilizando nQA 2,5;
i) emitir o Laudo Conclusivo de Análise/Reanálise, conforme Modelo
constante do Subanexo 1 do ANEXO III, que integra esta Instrução, preenchendo
os campos específicos, de acordo com as instruções constantes do Subanexo 2 do
AnEXO III desta Instrução, podendo ser utilizado, se o laboratório possuir, impresso
próprio de Laudo de Análise/Reanálise, desde que contemple todas as informações
constantes do referido Modelo, devendo ainda indicar, de forma conclusiva, se o lote
do alimento atende ou não às especificações do respectivo Folheto Descritivo e, em
caso de não atendimento, citar os itens que estejam em desacordo e as respectivas
unidades;
j) enviar o Laudo Conclusivo de Análise/Reanálise ao
CENUT/DAAA/CISE.
VI - Com relação aos procedimentos de Reinspeção e Reanálise, deve-se
observar que:
a) caberá ao CENUT/DAAA/CISE, após o recebimento do Laudo de Conclusão de Inspeção ou de Análise, informar, por escrito, à empresa fornecedora sobre a
recusa do alimento, no prazo máximo de 48 horas;
b) a empresa fornecedora poderá solicitar a Reinspeção e/ou a Reanálise
do alimento, no prazo máximo de 48 horas, após tomar conhecimento da reprovação
do laudo de inspeção/análise, informando ao CEnUT/DAAA/CISE, por escrito, a estimativa de tempo para a realização da Reinspeção e/ou da Reanálise do alimento;
c) a Reinspeção e/ou a Reanálise poderá ser feita no mesmo laboratório
que reprovou o alimento ou em qualquer outro laboratório, que também atenda a
totalidade das normas estabelecidas nesta Instrução;
d) todos os itens que determinaram a recusa do alimento devem ser novamente inspecionados/analisados na Reinspeção/Reanálise;
e) o Laudo de Conclusão da Reinspeção e/ou da Reanálise deve ser encaminhado ao CEnUT/DAAA/CISE no prazo máximo de 24 horas, após a finalização da
Reinspeção/Reanálise;
f) a empresa fornecedora poderá indicar um perito para acompanhar a
Reinspeção e/ou a Reanálise, devendo esse perito ser habilitado, possuindo registro no
respectivo Conselho Profissional e tendo formação na área pertinente aos resultados
que estejam sendo contestados;
g) o laboratório poderá realizar a Reinspeção e/ou a Reanálise na presença de perito não habilitado, porém não poderá haver contestação dos resultados;
h) é facultado ao CENUT/DAAA/CISE indicar um representante para
acompanhar a Reinspeção e/ou a Reanálise;
i) a Reinspeção não será realizada quando o armazenamento do produto
apresentar qualquer modificação que altere o Plano de Amostragem ou que caracterize
substituição do alimento inspecionado;
j) após aprovação do produto na Reinspeção, uma nova Coleta de Amostras deve ser realizada, para fins de Análise/Reanálise do alimento;
k) a Reanálise não será realizada quando a Amostra 2 apresentar indícios
de violação e/ou deterioração;
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l) nas situações previstas nas alíneas “i” e “j” deste inciso, é obrigatória
para o laboratório a emissão de Ata de Reinspeção e/ou de Reanálise, relatando as
ocorrências e as decisões tomadas, o que se caracteriza condição para que os resultados da Reinspeção ou da Reanálise possam ser considerados definitivos;
m) é facultada aos peritos a elaboração de ata sobre as atividades de
Reinspeção e/ou Reanálise que poderá acompanhar o Laudo de Reinspeção e/ou Reanálise expedido pelo laboratório;
n) o CENUT/DAAA/CISE somente aceitará o alimento inicialmente recusado, quando aprovado na Reanálise;
o) os resultados da Reinspeção e/ou da Reanálise são definitivos, não
cabendo qualquer contestação posterior;
p) não se realizando Reinspeção e/ou Reanálise, os resultados da Inspeção e/ou Análise serão considerados definitivos.
VII - É obrigatório que todos os laboratórios que se encontram relacionados no rol de laboratórios considerados aptos para participação no Programa de
Alimentação Escolar da Secretaria da Educação, constante da Portaria DSE 1, de 4, publicada no D.O. de 5/10/1996, estejam enquadrados nos termos da presente Instrução,
sendo que, em caso contrário, terão o prazo improrrogável de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias, contados da data de publicação desta Instrução, para adequarem-se às
atuais condições.
VIII - Os critérios e procedimentos estabelecidos nesta Instrução passam
a substituir, a partir da data de sua publicação,as disposições da Portaria DSE 1/96.
ANEXO I
a que se refere a alínea i do inciso III da Instrução CISE 1/2014
Subanexo 1
Modelo de Laudo de Conclusão de Inspeção/Reinspeção
Laboratório: ____________________________
Laudo:
de inspeção

Nº do Laudo:

de reinspeção
DADOS DO ALIMENTO
1. Natureza / Tipo do Alimento:
3. Registro:

2. Marca:
4. Data de fabricação:

5. Data do vencimento:

6. Nome do fabricante/fornecedor/embalador:
7. Endereço do fabricante/fornecedor/embalador:
INSPEÇÃO/COLETA
8. Local:

9. Data / Hora:

11. Total do lote / Nº de pilhas:

10. Temperatura local
(ºC):
12. Nº de unidades inspecionadas:

RESULTADOS
13. Embalagem primária e secundária:

332

14393 miolo.indd 332

30/06/15 11:25

14. Rótulo da embalagem secundária:
15. Características organolépticas:
Aspecto:

Cor:

Odor:

16. Condições de Armazenagem:
17. Conclusão:
18. Data:

19. Assinatura/Carimbo:

Subanexo 2
Instruções para preenchimento do Laudo de Inspeção/Reinspeção
Campo Nº

Instruções:
Anotar o laboratório responsável pela inspeção.
Assinalar se o Laudo é de Inspeção ou Reinspeção.
Anotar o número da Inspeção. Quando se tratar de reinspeção, deverá ser utilizada
sequência numérica normal.

1.
2.
3.
4.
5.
6. e 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.19.

DADOS DO ALIMENTO
Anotar a natureza do alimento e seu tipo, de acordo com o declarado no rótulo da
embalagem primária.
Anotar a marca do alimento.
Anotar a sigla e o número de registro do alimento no órgão competente, ou as
expressões “isento de registro” ou “dispensado de registro”.
Anotar a data de fabricação
Anotar a data de vencimento ou a expressão “prazo de validade”.
Anotar o nome e o endereço do fabricante/fornecedor/embalador.
INSPEÇÃO / COLETA
Anotar o endereço do local onde o alimento está armazenado.
Anotar a data e a hora da Inspeção/Coleta.
Anotar a temperatura do local no momento da coleta da amostra.
Anotar a quantidade total do lote e o número de pilhas.
Anotar o número de unidades inspecionadas.
RESULTADOS
Anotar se as embalagens primária, secundária e terciária, caso houver, são
adequadas à natureza, tipo e prazo de validade do produto. Caso contrário, indicar o
tipo e a quantidade com defeitos.
Anotar se os rótulos das embalagens secundárias e terciária, caso houver, atendem
às especificações do Edital. Caso contrário, indicar as irregularidades.
Anotar em cada campo as expressões: “próprio” ou “impróprio”, e indicar as
anormalidades ou a expressão “não analisado”.
Anotar a expressão “Condições adequadas/inadequadas de armazenagem” e
indicaras irregularidades, caso houver.
Utilizar a expressão “O alimento atende às especificações do Edital na Inspeção /
Reinspeção” ou “O alimento não atende às especificações do Edital na Inspeção
/Reinspeção”, indicando o tipo e a quantidade das irregularidades quanto à
embalagem, rótulo e características visuais do alimento.
Datar, assinar e carimbar.

333

14393 miolo.indd 333

30/06/15 11:25

ANEXO II
a que se refere a alínea e do inciso IV da Instrução CISE 1/2014
Coleta de Amostras
Número de unidades do lote

Unidades coletadas para amostra
Não enlatado

Enlatado

Até 500 unidades

04 (2+2)

12 (6+6)

Maior de 500 unidades

16 (8+8)

48 (24+24)

Referência: NBR 5426/89

ANEXO III
a que se refere a alínea i do inciso V da Instrução CISE 1/2014
Subanexo 1
Modelo de Laudo de Conclusão de Análise/Reanálise
Laudo:
Nº da Análise:

de análise
de reanálise
DADOS DO ALIMENTO
1. Nº das unidades analisadas:

2. Entrada no laboratório
(data/hora)

3. Solicitante

4. Endereço
do solicitante:
5. Natureza / Tipo do alimento:
7. Registro:

6. Marca:
8. Data de fabricação:

9. Data de vencimento:

10. Nome do fabricante/fornecedor/embalador:
11. Endereço do fabricante/fornecedor/embalador:
INSPEÇÃO/COLETA
12. Local:

13. Data / Hora:

14. Temperatura local
(ºC):

15.coletadas:
Unidades

16. Peso ou volume por unidade:
declarado:

encontrado:

17. Quantidade total do lote:
RESULTADOS
18. Embalagem:
19. Rótulo da embalagem primária:
20. Características organolépticas:
Aspecto:
Cor:

Odor:

Sabor:

21. Análises Microscópicas:
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22. Análises Microbiológicas:
23. Análises Físico-químicas:
24. Observações:
25. Conclusões:
26. Data:

27. Assinatura / carimbo

28. Nº do Laudo

Subanexo 2
Instruções para preenchimento do Laudo de Análise/Reanálise
Campo Nº

Instruções:
Anotar o Laboratório responsável pela análise/reanálise.
Assinalar se o laudo é de análise ou reanálise.
Anotar o número da análise. Quando se tratar de reanálise, deverá ser utilizada
sequência numérica normal.
DADOS DOS ALIMENTOS

1.

Anotar os números que identificam as unidades analisadas.

2.

Anotar a data e horário da entrada da amostra no laboratório.

3.

Anotar, de forma legível, o nome da empresa solicitante.

4.

Anotar o endereço da empresa solicitante.

5.

Anotar a natureza do alimento e o seu tipo, de acordo com o declarado no rótulo da
embalagem primária.

6.

Anotar a marca do alimento.

7.

Anotar a sigla e o número de registro do alimento no órgão competente, ou a expressão
“isento de registro” ou “dispensado de registro”

8.

Anotar a data de fabricação do alimento.

9.

Anotar a data de vencimento do alimento ou a expressão, prazo de validade.

10. e 11.

Anotar o nome e o endereço do fabricante e/ou fornecedor e/ou embalador.

1.

Anotar os números que identificam as unidades analisadas.

2.

Anotar a data e horário da entrada da amostra no laboratório.

3.

Anotar, de forma legível, o nome da empresa solicitante.

4.

Anotar o endereço da empresa solicitante.

5.

Anotar a natureza do alimento e o seu tipo, de acordo com o declarado no rótulo da
embalagem primária.

6.

Anotar a marca do alimento.

7.

Anotar a sigla e o número de registro do alimento no órgão competente, ou a expressão
“isento de registro” ou “dispensado de registro”

8.

Anotar a data de fabricação do alimento.

9.

Anotar a data de vencimento do alimento ou a expressão, prazo de validade.

10. e 11.

Anotar o nome e o endereço do fabricante e/ou fornecedor e/ou embalador.
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INSPEÇÃO / COLETA
12.

Discriminar o local onde o alimento está armazenado.

13.

Anotar a data e a hora da inspeção/coleta.

14.

Anotar a temperatura do local no momento da coleta da amostra.

15.

Anotar o número de unidades separadas para compor a amostra, conforme Plano de
Amostragem.

16.

Anotar o peso e o volume líquido, ou peso líquido drenado, declarado no rótulo.

17.

Anotar o peso e o volume líquido, ou peso líquido drenado, encontrado em cada
unidade analisada.

18.

Anotar a quantidade total do lote.
RESULTADOS

19.

Anotar se a embalagem está de acordo com o edital. Caso contrário, indicar os
defeitos. Anotar se o rótulo atende às exigências do Edital. Caso contrário, indicar as
irregularidades.

20.

Anotar em cada campo as expressões: “próprio” ou “impróprio” eindicaras anormalidades, caso houver, ou ainda, a expressão “não analisada” para cada unidade da amostra. Quando mais de uma unidade apresentar o mesmo resultado, usar as expressões
“Próprio/impróprio nas unidades”.

21,22 e 23

Anotar os resultados dos parâmetros analisados, com as respectivas unidades
de medida, para cada uma das unidades da amostra. Os analistas devem assinar e
carimbar o seu nome em cada campo específico.

24.

Anotar as informações complementares como, por exemplo, o número e o órgão
emitente do Laudo de Classificação de Grãos.

25.

Utilizar expressões conclusivas, de acordo com os resultados obtidos, indicando os
parâmetros em desacordo com o Edital.

26. e 27.

Datar. Assinatura e carimbo do Coordenador.

28.,

Anotar o número do laudo.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Fed. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Lei nº 11.947/09 à pág. 35 do vol. 36;
Resolução CD/FNDE nº 26/13 à pág. 201 do vol. 40.

• ATOS CONJUNTOS
INSTRUÇÃO CONJUNTA CGRH/CGEB DE 3 DE SETEMBRO DE 2014
Dispõe sobre os procedimentos referentes à Evolução Funcional
pela via não acadêmica, de que trata a Resolução SE nº 36/2014
As Coordenadorias de Gestão de Recursos Humanos – CGRH e de Gestão
da Educação Básica – CGEB, visando uniformizar critérios e procedimentos a serem
adotados na Evolução Funcional pela via não acadêmica aos integrantes do Quadro do
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Magistério - QM, e atendendo ao que dispõe o artigo 11 da Resolução SE nº 36/2014,
expedem as seguintes instruções:
1. Do processo de concessão do benefício:
1.1. Independente da natureza do fator/ benefício da Evolução Funcional
pela via não acadêmica a ser concedido, o interessado deverá, após preenchimento
do requerimento dirigido ao Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos
Humanos - CGRH, anexar a documentação comprobatória necessária e protocolar o
requerimento na respectiva unidade de classificação;
1.2. O superior imediato da unidade de classificação do interessado deverá protocolar a solicitação recebida, instruindo a e encaminhando à Diretoria de Ensino o expediente contendo o pedido do interessado e a documentação comprobatória
anexada;
2. Do Grupo de Trabalho da Diretoria de Ensino:
2.1. Ao Grupo de Trabalho, a ser constituído pelo Dirigente Regional de
Ensino, por no mínimo, 3 (três) elementos, dos quais 01 (um) deverá, obrigatoriamente, ser Supervisor de Ensino (inciso III art. 8º da Resolução SE nº 36/2014), caberá:
2.1.1. proceder à análise dos títulos e documentos apresentados pelos
interessados;
2.1.2. decidir sobre o deferimento ou não dos requerimentos e documentos encaminhados, e;
2.1.3. submeter à homologação do Dirigente Regional de Ensino, os pedidos de concessão aprovados.
2.2. Após a homologação do Dirigente Regional de Ensino, os pedidos
deverão ser:
2.2.1. inseridos no sistema PAEF, opção 13;
2.2.2. confirmados pelo Grupo de Trabalho, de que trata o item 2.1;
2.2.3. encaminhados à Coordenadoria de Recursos Humanos - CGRH,
para as providências necessárias à publicação.
2.3. Após a publicação pela CGRH, da concessão da Evolução Funcional
pela Via não acadêmica, os títulos serão emitidos pela referida Coordenadoria e enviados à respectiva Diretoria de Ensino para as providências necessárias à averbação do
órgão pagador.
3. Da Natureza dos Documentos:
3.1. Do FATOR ATUALIZAÇÃO, de que trata o Quadro I, do Subanexo III, do
Anexo do Decreto Nº 49.394/2005, atualizado pela Lei Complementar nº 1.143/2011,
constante do Decreto Nº 59.850/2013, observando que:
3.1.1. o(s) documento(s) arrolado(s) pelo interessado e devidamente
identificado(s), deverá(ão) conter, o período de realização do componente avaliado e a
respectiva carga horária (mínimo de 30 horas);
3.1.2. somente serão aceitos, os documentos cujos eventos tenham sido
concluídos a partir de 01/02/1998;
3.1.3. serão considerados, para fins de pontuação, exclusivamente, os
cursos que tenham sido devidamente autorizados e homologados nos termos da legislação vigente.
3.2. Do FATOR APERFEIÇOAMENTO, de que trata o Quadro II, do Subanexo III do Anexo do Decreto Nº 49.394/2005, atualizado pela Lei Complementar Nº
1.143/2011, constante do Decreto Nº 59.850/2013, observando que:
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3.2.1. no caso de cursos de licenciatura plena e bacharelado, a documentação deverá ser acompanhada dos respectivos Históricos Escolares;
3.2.2. os créditos dos cursos de pós-graduação, previstos no Fator Aperfeiçoamento, somente poderão ser utilizados uma única vez, destacando, inclusive,
que créditos já computados referentes a cursos de Mestrado ou de Doutorado, sem
a obtenção dos títulos de Mestre ou de Doutor, não poderão ser reconsiderados ou
reapresentados em período posterior aos referidos títulos.
3.2.3. os Cursos do Componente Extensão Universitária/Cultural, somente serão considerados, para fins de pontuação, quando devidamente autorizados e homologados nos termos da legislação vigente.
3.2.4. os cursos de aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) e de Especialização (mínimo de 360 horas) expedidos nos termos do artigo 6º da Resolução SE nº
58/2011, serão considerados sem obrigatoriedade da homologação.
3.3. Do FATOR PRODUÇÃO PROFISSIONAL:
3.3.1. de que trata o Quadro III do Subanexo III, do Anexo do Decreto nº
49.394/2005, atualizado pela Lei Complementar nº 1.143/2011, constante do Decreto
nº 59.850/2013, observando que somente serão considerados para fins de avaliação
desse fator, os documentos e os materiais didático-pedagógicos que, guardando as características que abaixo seguem, revelem:
a) possuir caráter inovador, criativo, original e/ou diferenciado;
b) resultar de pesquisa e projetos fundamentados em princípios teórico-metodológicos;
c) se revestir dos aspectos formais exigidos pela natureza ou gênero do
documento avaliado;
d) se fundamentar em referenciais teóricos passíveis de generalização na
rede estadual de ensino;
e) conter abordagem metodológica diferenciada ou inovação tecnológica
adequadas à produção avaliada;
f) se constituir em comprovado componente contributivo de melhoria da
qualidade de ensino, pela especificidade da população a que se destina e ou pelo grau
de viabilização técnica que apresenta;
g) estar sintonizados com a proposta pedagógica da Unidade Escolar e
com o plano de trabalho da Diretoria de Ensino;
3.3.2. de que trata o Subanexo IV,V e VI do Decreto nº 59.850/2013, observando que somente serão considerados, para fins de pontuação do integrante do
Quadro do Magistério nesse fator, projetos que visem:
a) ao aperfeiçoamento dos mecanismos de apoio à aprendizagem destinados a alunos dos ensinos fundamental e médio, acompanhados dos resultados comprobatórios da melhoria de desempenho escolar alcançado;
b) à ampliação da bagagem cultural do educando, por meio de atividades
diversificadas das diferentes linguagens artísticas como cinema, teatro, feira de ciências, exposição de trabalhos trans ou inter e ou multi disciplinares, entre outras;
c) ao retorno do educando à escola, com vistas à reinserção no ambiente
escolar daqueles que, pelos mais diversos motivos, dele se afastaram;
d) à melhoria do relacionamento entre a comunidade escolar e os educandos que se encontram em regime de liberdade assistida;
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e) à ampliação do relacionamento com a comunidade do entorno da unidade escolar, por meio de visitas aos bairros da vizinhança, de atividades centradas em
temáticas definidas na proposta pedagógica da escola, e outras;
f) à abordagem de temas transversais gerados ao longo da elaboração da
proposta pedagógica da escola.
3.3.3. Caberá ao Conselho de Diretoria proceder à análise, avaliação e
validação dos componentes do Fator Produção Profissional, da Evolução Funcional pela
via não acadêmica.
3.3.4. Caberá ao Grupo de Trabalho da Diretoria de Ensino emitir parecer
comprobatório da relevância educacional dos documentos já analisados pelo Conselho
de Diretoria e devidamente anexados.
4. Do Conselho de Diretoria:
4.1. O Conselho de Diretoria, de natureza deliberativa, será constituído,
em cada Diretoria de Ensino, a ser presidido pelo Dirigente Regional de Ensino, com
um total de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, 20 (vinte) componentes, incluindo
Supervisores de Ensino, Professores Coordenadores do Núcleo Pedagógico, Diretores
de Escola e Professores representantes de unidades escolares da Diretoria de Ensino,
na seguinte proporção:
a) Supervisores de Ensino, 20% (vinte por cento);
b) Professores Coordenadores do núcleo Pedagógico, 10% (dez por cento);
c) Diretores de Escola, 10% (dez por cento);
d) Professores, representantes de unidades escolares, 10% (dez por cento).
4.2. Deverá compor o Conselho de Diretoria, completando os demais
50% (cinquenta por cento) da totalidade dos seus membros, representantes de entidades de classe de profissionais de educação, que atuarão em condição de paridade com
os profissionais da Diretoria de Ensino.
4.3. Os membros do Conselho de Diretoria, com direito a voz e voto, serão escolhidos entre seus pares, mediante processo eletivo.
4.4. O Conselho de Diretoria terá as seguintes atribuições:
4.4.1. deliberar sobre:
a) A divisão do Conselho em dois grupos, G1 e G2, para análise, avaliação
e validação dos componentes do Fator Produção Profissional;
b) A alternância das funções de avaliador e validador, entre o G1 e o G2;
c) Os ajustes que se fizerem necessários no processo avaliatório dos profissionais de educação;
d) A aprovação dos projetos curriculares, pesquisas, materiais de natureza
educacional e demais trabalhos, produzidos por integrantes do Quadro do Magistério, de
forma individual ou coletivamente, nos diversos ambientes de atuação, que tenham sido
devidamente registrados, no âmbito desta Pasta, e que contribuam para a melhoria da
prática pedagógica, ou da gestão educacional e/ou da supervisão de ensino;
e) O regimento interno do Conselho de Diretoria;
4.4.2. observar os critérios e procedimentos aplicáveis à concessão da
Evolução Funcional pela via não acadêmica e os instrumentos de avaliação empregados
no processo de evolução.
4.5. 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 (um terço) de seus membros.
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5. Da Pontuação:
5.1. A pontuação dos cursos dos fatores Atualização e Aperfeiçoamento
incidirá, exclusivamente, sobre a carga horária total do curso constante da certificação
expedida;
5.2. Observado o disposto no inciso I dos artigos 6º e 7º do Decreto nº
49.394/2005, os módulos constituintes de um único curso, poderão ser pontuados
isoladamente quando, em função do caráter de afinidade que os caracteriza, tenham
ensejado certificação própria.
6. Da vigência:
6.1. A Evolução Funcional pela via não acadêmica, observado o disposto no artigo 10 do Decreto nº 49.394/2005 e respeitados os interstícios de que trata o artigo 22 da Lei Complementar nº 836/1997, alterada pela Lei Complementar nº
1.143/2011, terá vigência a partir da data em que todos os requisitos exigidos para
mudança de nível tenham sido cumpridos;
6.2. Para fins do contido no subitem anterior, serão consideradas como
datas de vigência, nos casos:
a) da graduação: a data da colação de Grau ou do Registro;
b) de mestrado/doutorado: a data da Emissão do Certificado de Conclusão ou do registro do Diploma;
c) de certificado, atestado, declaração e outros: a data da respectiva
emissão, desde que a conclusão do curso/documento comprobatório do(s) evento(s)
tenha(m) ocorrido(s) a partir de 01/02/98;
d) de materiais didático-pedagógicos: a data de lançamento oficial dos
livros, de divulgação/implementação de Softwares Educacionais e Vídeos;
e) de artigo publicado em jornal, revista, periódico ou postado na Internet: a data de sua divulgação.
6.3. Somente serão aceitos, nos componentes de que tratam as «alíneas» ”d” e “e” do item 6.2., documentos e ou materiais cujas temáticas guardem
estreita relação para com as disciplinas integrantes da área curricular do(s) curso(s)
de formação acadêmica do professor e, para com a natureza das atividades inerentes ao próprio campo de trabalho, no caso de profissionais da classe de Suporte
Pedagógico.
7. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
________
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Lei Complementar nº 836/97 à pág. 381 do vol. LXI;
Lei Complementar nº 1.143/11 à pág. 29 do vol. LXXII;
Decreto nº 49.394/05 à pág. 72 do vol. LIX;
Resolução SE nº 58/11 à pág. 330 do vol. LXXVII;
Resolução SE nº 36/14 à pág. deste volume.
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COMUNICADO CONJUNTO CIMA - CGEB S/Nº, DE 17 DE JULHO DE 2014
Avaliação da Aprendizagem em Processo – 7ª Edição – Segundo Semestre de 2014
A Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional em conjunto com a Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, considerando a
importância de:
- apoiar as ações de acompanhamento do desenvolvimento das propostas pedagógicas das unidades escolares;
- diagnosticar, por meio de instrumento padronizado, os aspectos da
aprendizagem dos alunos que necessitam de atenção imediata, atendendo o disposto
na Resolução 74/2013, artigo 4º , inciso VI, e ampliando o universo de alunos atendidos;
- subsidiar as escolas e docentes, com orientações para elaboração de
pautas conjuntas e individuais que resultem em planos de ação para os processos de
recuperação da aprendizagem;
- atender à demanda das escolas, coletada por meio do Questionário da
AAP aplicado on line, na segunda quinzena de março de 2012;
- garantir o material das provas dos alunos e de apoio aos docentes, elaborados pela CGEB, para todas as unidades, entregues nas escolas; ação amplamente aprovada pela rede segundo Questionário AAP-CIMA de setembro de 2013; comunicam que:
1 – As ações da Avaliação da Aprendizagem em Processo – AAP- terão
continuidade e ampliação com a aplicação de avaliações de Língua Portuguesa e de
Matemática a alunos da rede estadual regular, dos 2º, 3º, 4º, 5º, 6°, 7°, 8° e 9° anos do
Ensino Fundamental e das 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio.
2- As avaliações da AAP, de caráter exclusivamente diagnóstico, se constituem em instrumentos investigativos da aprendizagem para posterior mobilização de
procedimentos, atitudes e conceitos, realizados tanto pela escola quanto na sala de
aula, cujo objetivo maior é a elaboração e execução de planos destinados ao apoio
imediato para sanar as dificuldades dos alunos.
3- As avaliações da AAP a serem aplicadas terão a seguinte constituição:
a) Língua Portuguesa - 10 questões objetivas;
b) Matemática – 10 questões objetivas e questões abertas;
c) Produção Textual:
Ensino Fundamental – conto (6°ano ), relato de experiência vivido
(7°ano), notícia (8°ano ) e artigo de opinião (9°ano );
Ensino Médio – artigo de opinião (todas as séries).
4 – As Produções Textuais, descritas no item 3 c, constituirão um texto, a
partir de uma sequência de atividades a ser avaliada pelo professor, que poderá utilizar
mais de uma aula para o desenvolvimento da ação, pois o objetivo é ter um diagnóstico.
5- Considerado o objetivo da avaliação da aprendizagem em processo, a
aplicação e a correção das provas, nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino
Médio, devem ser realizadas, a exemplo das demais atividades didático-pedagógicas
desenvolvidas com os respectivos alunos, pelos professores das classes/disciplinas envolvidas e, preferencialmente, em aulas duplas e em dias diferentes para Língua Portuguesa, Matemática e Produção Textual. Embora seus resultados possam ser quantificados, ressaltamos que enquanto instrumento diagnóstico e pelas características dos
materiais de apoio que a acompanham, as análises qualitativas devem ser preponderantes neste processo para garantir maior efetividade do mesmo.
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5.1- Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental devem ser seguidas as
orientações específicas do Programa Ler e Escrever e dos respectivos materiais de
apoio.
5.2 – As Escolas de Ensino Integral devem, também, seguir as orientações
específicas do Programa.
6- As unidades escolares programarão as atividades correspondentes à
AAP, especialmente as relacionadas à aplicação, correção e consolidação de dados das
provas objetivas, no período de 18 a 28 de agosto, de forma a proceder à analise de
resultados na reunião de replanejamento reprogramada para o dia 29/08/2014.
6.1- As escolas que desejarem poderão antecipar a aplicação das provas
tão logo ocorra a entrega das mesmas, prevista para a primeira quinzena de agosto.
6.2 – O cronograma de entrega dos materiais, citado no item 11 do presente comunicado, será encaminhado pela CIMA/ DAVED à DE, assim que recebidas as
informações detalhadas por parte da FDE.
7 - O material de aplicação da AAP (provas) será entregue impresso nas
Unidades Escolares, organizado por classe, contendo:
Avaliação da Aprendizagem em Processo
7.1- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 2º ano do Ensino Fundamental;
7.2- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 3º ano do Ensino Fundamental;
7.3- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 4º ano do Ensino Fundamental;
7.4- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 5º ano do Ensino Fundamental;
7.5- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 6º ano do Ensino Fundamental;
7.6- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 7º ano do Ensino Fundamental;
7.7- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 8º ano do Ensino Fundamental;
7.8- Provas de Língua Portuguesa para turmas do 9º ano do Ensino Fundamental;
7.9- Provas de Língua Portuguesa para turmas da 1ª série do Ensino Médio;
7.10- Provas de Língua Portuguesa para turmas da 2ª série do Ensino Médio;
7.11- Provas de Língua Portuguesa para turmas da 3ª série do Ensino Médio;
7.12- Provas de Matemática para turmas do 2º ano do Ensino Fundamental;
7.13- Provas de Matemática para turmas do 3º ano do Ensino Fundamental;
7.14- Provas de Matemática para turmas do 4º ano do Ensino Fundamental;
7.15- Provas de Matemática para turmas do 5º ano do Ensino Fundamental;
7.16- Provas de Matemática para turmas do 6º ano do Ensino Fundamental;
7.17- Provas de Matemática para turmas do 7º ano do Ensino Fundamental;
7.18- Provas de Matemática para turmas do 8º ano do Ensino Fundamental;
7.19- Provas de Matemática para turmas do 9º ano do Ensino Fundamental;
7.20- Provas de Matemática para turmas da 1ª série do Ensino Médio;
7.21- Provas de Matemática para turmas da 2ª série do Ensino Médio;
7.22- Provas de Matemática para turmas da 3ª série do Ensino Médio;

342

14393 miolo.indd 342

30/06/15 11:25

mental;
mental;
mental;
mental;

7.23- Provas de Produção Textual para turmas do 6º ano do Ensino Funda7.24- Provas de Produção Textual para turmas do 7º ano do Ensino Funda7.25- Provas de Produção Textual para turmas do 8º ano do Ensino Funda7.26- Provas de Produção Textual para turmas do 9º ano do Ensino Funda-

7.27- Provas de Produção Textual para turmas da 1ª série do Ensino Médio;
7.28- Provas de Produção Textual para turmas da 2ª série do Ensino Médio;
7.29- Provas de Produção Textual para turmas da 3ª série do Ensino Médio.
8 - As provas mencionadas no item 7 do presente comunicado foram impressas a partir de quantitativo coletado pelo Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria, com data base de 31/03/2014, acréscimo de 5% e arredondamento quantitativo
para maior, para atendimento das escolas.
8.1 – Serão entregues, nas Diretorias de Ensino, exemplares de todas as
provas mencionadas no item 7, correspondente a 10% de seu respectivo número de
alunos, a título de reserva técnica e para suporte das atividades de apoio, acompanhamento pedagógico das avaliações e eventuais atendimentos específicos regionais.
8.2 - As provas em braile e em caracteres ampliados, impressas pelo
Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE, serão entregues nas Diretorias de
Ensino.
9 – Para complementação das provas da AAP, foi produzido, para cada
um dos subitens, descritos no item 7 do presente comunicado, o respectivo material
“Comentários e Recomendações Pedagógicas”, referente à Avaliação da Aprendizagem
em Processo – Sétima Edição 2014 – destinado aos professores, contendo:
a) quadro de habilidades de referência utilizadas na elaboração dos itens
das provas;
b) orientações necessárias à aplicação das propostas de produção textual
e alguns itens específicos das provas de matemática;
c) orientações para a correção e interpretação de resultados;
d) sugestões de trabalho pedagógico articuladas com a interpretação dos
resultados e com os materiais de apoio ao Currículo.
10 – O material constante dos itens 7 e 9 do presente comunicado também foi impresso na quantidade de um por turma/ano/série/disciplina, a partir de
quantitativo coletado pelo Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria, com data base
de 31/03/2014, para atendimento às equipes docentes e técnicas das escolas.
10.1 – Serão entregues em cada Diretoria de Ensino 50 (cinqüenta) unidades de cada exemplar do material constante do item 9 para suporte das atividades
de apoio e acompanhamento pedagógico das avaliações.
11 – A entrega dos materiais mencionados nos itens 7, 8 e 9, está programada para o período de 04 a 15 de agosto sendo fundamental que as Diretorias e,
especialmente as unidades escolares se organizem para o recebimento do mesmo em
suas unidades.
12 – Na ocorrência de problemas com a entrega (divergências/ atrasos),
enviar e-mail para ddm@fde.sp.gov.br, com cópia para a respectiva Diretoria e para
avaliacao-cima@edunet.sp.gov.br.
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13 – Conforme o informado no Comunicado Conjunto CGEB/CIMA , enviado no Boletim Semanal CGEB de número 63, de 14/05/2014, as escolas e docentes
utilizarão o SARA, na Secretaria Digital, para registro dos resultados das avaliações da
AAP do 6º ano do Ensino Fundamental, dando continuidade aos procedimentos de
apoio à prioridade de acompanhamento a este ano final do ciclo intermediário, na
implantação dos novos ciclos de aprendizagem, utilizando aquela mesma plataforma
para inclusão dos dados da 7ª edição.
13.1- O SARA também possibilitará o registro de resultados das demais
séries dos anos finais do Ensino Fundamental e séries do Ensino Médio, aos docentes e
escolas que optarem pelo uso desta ferramenta.
14 - As diferentes atividades a serem desenvolvidas no contexto dessas
avaliações, devem ser planejadas, executadas e acompanhadas pelas equipes das Diretorias de Ensino e Escolas, destacando as ações dos Supervisores de Ensino, Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos , Diretores, Professores Coordenadores e
Docentes das unidades escolares, de acordo com as respectivas atribuições.
______
NOTA:
A Resolução SE nº 74/13 encontra-se à pág. 318 do vol. LXXVI.

COMUNICADO CONJUNTO CGEB-CIMA-CGRH S/Nº, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014
Atribuição de classes e aulas do ano letivo de 2015
de Escola

Aos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino e Diretores

Com o objetivo de subsidiar as unidades escolares e as Diretorias de Ensino na implementação do processo anual de atribuição de classes e aulas do ano letivo
de 2015, solicita-se às autoridades em epígrafe, especial atenção às considerações e ao
cumprimento dos procedimentos relacionados:
I - à Matrícula e à Organização das Classes - 2015
As unidades escolares e as Diretorias de Ensino deverão, no desenvolvimento das ações relativas ao processo de atribuição, dispensar cuidado especial ao
cumprimento dos procedimentos e cronogramas estabelecidos nos dispositivos legais que tratam do atendimento às demandas do Ensino Fundamental - Resolução SE
27/2014 e Portaria Conjunta SEE/SME 1/2014 (Capital),
e do Ensino Médio - Resolução SE 28/2014, entre outros, observada
a especificação de fundamentação legal. (ANEXO a ser oportunamente disponibilizado).
As classes que estarão disponíveis, para o processo de atribuição deverão
ser homologadas pelo CEDEP/DGREM/CGEB, no período de 15-12-2014 a 9/01/2015.
Todos os ajustes que se fizerem necessários e/ou oportunos ao longo desse período,
tais como redimensionamento e desmembramento de classes, deverão ser efetuados
pelas Diretorias de Ensino até 9/01/2015, que também é data-limite para o encaminhamento de solicitações de desmembramentos que não tenham sido efetuados no
referido período.

344

14393 miolo.indd 344

30/06/15 11:25

Na busca por assegurar, em 2015, um cenário inovador para o processo
de atribuição de classes e aulas, não será permitida, após 12-01-2015, a realização de
coletas de novas classes. A partir desta data, as classes que, porventura, não tiverem
alunos matriculados (classes zeradas) serão, automaticamente, excluídas do Sistema
de Cadastro da SEE A abertura de novas classes somente poderá ocorrer mediante autorização, a ser concedida pelo CEDEP/DGREM/CGEB, a partir de 2/02/2015, devendo
as aulas correspondentes ser atribuídas em momento posterior.
II - à digitação das matrizes curriculares da Educação Básica, previstas
para o ano de 2015, na plataforma da Secretaria Escolar Digital - SED
1 - em nível de Unidade Escolar:
a) caberá ao Gerente de Organização Escolar - GOE/Agente de Organização Escolar - AOE identificar os tipos de ensino ofertados pela unidade escolar e proceder à digitação das matrizes curriculares na plataforma SED, cabendo ao Diretor de
Escola/ Vice-Diretor de Escola aprovar as matrizes curriculares digitadas, com rigorosa
observância à legislação pertinente;
b) os procedimentos a serem adotados pelas escolas, para a digitação
das matrizes curriculares, deverão seguir as orientações contidas no Manual, a ser
oportunamente disponibilizado pela Coordenadoria de Informação, Monitoramento e
Avaliação Educacional – CIMA (DETEC/CIMA);
c) ressalte-se que, ao escolher o Tipo de Ensino desejado, o “FUnDAMEnTO LEGAL”, a ser selecionado, deverá corresponder à matriz curricular a ser digitada, que foi organizada pela unidade escolar. Nesse aspecto, vale observar alguns itens
importantes, com relação:
c.1 – à Escola de Tempo Integral - ETI/Anos Iniciais:
c.1.1 - selecionar a matriz curricular com aulas de “Early Bird”, apenas
as escolas elencadas na Resolução SE 29/2014, ou “sem Early Bird”, com carga horária
semanal de 40 ou 45 aulas;
c.1.2 – as escolas não elencadas na Resolução SE 29/2014 não poderão
aderir ao Projeto nem ter atribuição de aulas de “Early Bird” no ano letivo de 2015;
c.1.3 - embora na seleção das oficinas opcionais a base da matriz apresente o mínimo de zero aulas, digitar o número de aulas da(s) oficina(s) selecionada(s),
observando o mínimo (2) e o máximo(4) previstos na legislação pertinente;
c.2 – ao Ensino Fundamental – Anos Iniciais, relativo ao Projeto”Early
Bird”: selecionar a matriz curricular com aulas de “Early Bird”, apenas as escolas elencadas na Resolução SE 29/2014, ficando vedadas para as demais escolas a adesão ao
Projeto e atribuição de aulas de “Early Bird” no ano letivo de 2015;
c.3 - ao Ensino Fundamental Anos Finais: selecionar, com fundamento
na Resolução SE 81/2011, os ANEXOS relativos aos cursos do Ensino Fundamental
e/ou Médio oferecidos, observadas as possibilidades de a matriz curricular contemplar ou não aulas do Ensino Religioso. Não havendo oferta de Ensino Religioso,
acrescentar 1 aula na disciplina Matemática, nos ANEXOS II e IV, e, no ANEXO III,
acrescentar 1 aula na disciplina Língua Portuguesa; (anexos a ser oportunamente
disponibilizado)
c.4 - à Recuperação Intensiva de Ciclo – RC, à Recuperação Contínua e
Intensiva – RCI e a Turmas de Espanhol no Ensino Médio: verificar se há oferta na unidade escolar e, em caso positivo, garantir que essas turmas tenham suas matrizes curriculares digitadas;
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c.5 - à Recuperação Contínua – PA e a Turmas de Atividades Curriculares
Desportivas: as turmas/classes de Recuperação Contínua – PA somente serão homologadas após a avaliação do 1º bimestre letivo, quando constatada a necessidade de sua
formação, e as Turmas de Atividades Curriculares Desportivas – ACDs, mesmo as que
se pretendam em continuidade, somente serão homologadas a partir do mês de março/2015, verificado o interesse dos alunos, concluindo-se que não haverá aulas dessas
classes/turmas para atribuição no processo inicial.
2 - em nível de Diretoria de Ensino:
a) compete ao Supervisor de Ensino analisar, ratificar ou retificar as matrizes curriculares digitadas e aprovadas na unidade escolar e, ao Dirigente Regional de
Ensino, à vista do parecer do Supervisor de Ensino da unidade, homologá-las;
b) as matrizes curriculares aprovadas pelo Diretor de Escola serão analisadas, ratificadas ou retificadas pelo Supervisor de Ensino da unidade escolar, que
deverá emitir seu parecer, no campo “JUSTIFICATIVA”, observando-se que:
b.1 - caso ocorra retificação, a matriz curricular estará novamente disponível para revisão do GOE/AOE e prosseguimento do fluxo;
b.2 - caso seja ratificada, a matriz curricular será analisada e homologada, ou não, pelo Dirigente Regional de Ensino, sendo que, no caso de não homologação, a matriz curricular estará novamente disponível para revisão do GOE/AOE e
prosseguimento do fluxo;
c) “Quadro Aulas”: no momento em que o Dirigente Regional de Ensino
homologar a matriz curricular, o “Quadro Aulas” será gerado automaticamente, na conformidade das turmas incluídas no Cadastro de Alunos, que deverá ser conferido pelo
GOE/AOE e pelo Diretor de Escola/Vice-Diretor da Escola;
d) em caso de alteração do “Quadro Escolar”, com aumento ou diminuição de turmas, novo “Quadro Aulas” será gerado automaticamente, cabendo, nesse
caso, nova conferência pelo GOE/AOE e pelo Diretor de Escola/Vice-Diretor da Escola.
III - ao cumprimento do cronograma de acesso ao processo de digitação
das matrizes curriculares:
a) unidade escolar: até 7/01/2015;
b)Diretoria de Ensino/Supervisor de Ensino: até 9/01/2015;
c) Diretoria de Ensino/Dirigente Regional de Ensino: até 13-01-2015;
d) Unidade escolar com Programa VEnCE: de 5 a 10-01-2015;
e) Relatório de acompanhamento para as unidades escolares: a partir de
14-01-2015.
Obs.: Após o término dos prazos estabelecidos neste inciso, serão disponibilizadas à unidade escolar as condições de impressão das matrizes curriculares.
IV - Atribuição de classes e/ou aulas:
É indispensável observar atentamente:
a) os textos legais e normativos, pertinentes ao processo de atribuição de
classes e aulas, com destaque para:
a.1 - Resolução SE 75/2013, que dispõe sobre o processo anual de atribuição de classes e aulas aos docentes do Quadro do Magistério;
a.2 - Resolução SE 3/2011, que dispõe sobre o processo de atribuições
de classes, turmas e aulas de Projetos da Pasta, com alterações dadas pela Resolução
SE 10/2012;
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a.3 - Portaria CGRH, a ser publicada, estabelecendo prazos e datas para
as diversas etapas do processo inicial de atribuição de classes e aulas (cronograma de
atribuição);
b) a obrigatoriedade de:
b.1 - atender os prazos determinados no cronograma mensal, para que
não ocorra corte de pagamento de professores;
b.2 - conferir, com rigor, a documentação do docente ingressante, principalmente quanto à da habilitação exigida no Edital do Concurso (PEB I e PEB II), quanto
à necessidade de prorrogação de posse ou de exercício e quanto à publicação de Ato
Decisório (previamente ao exercício no cargo), nos casos declarados de acumulação
remunerada de cargos/funções;
b.3 - conferir os dados pessoais, formação curricular quanto à habilitação
e à qualificação do docente ingressante, nos sistemas próprios, conforme o caso;
b.4 - enviar a documentação exigida pela legislação à Diretoria de Ensino,
para a devida inclusão da nomeação do professor no Cadastro da Educação (JCGO e
PAEF);
b.5 - agilizar a conferência da documentação do docente a ser contratado, quanto aos documentos comprobatórios de habilitação/qualificação e à sua classificação no processo anual de atribuição de classes e aulas de 2015;
b.6 - acompanhar os processos informatizados automáticos que geram
pagamento, nas transações PAEC - opções: 7.5 e 7.8, e PAPC - opções: 11.2.1 e 11.3.1;
b.7 - observar que os afastamentos junto ao CEL, ao Programa Ensino
Integral, ao CEEJA, bem como as designações, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 444/85, terão vigência a partir do primeiro dia letivo de 2015.
_____
NOTA:
Encontram-se na Col. de Leg. Est. de Ens. Fundamental e Médio – CENP/SE ou CG:
Lei Complementar nº 444/85 à pág. 344 do LXI;
Resolução SE nº 10/12 à pág. 167 do vol. LXXIII;
Resolução SE nº 81/11 à pág. 400 do vol. LXXII;
Resolução SE nº 3/11 à pág. 69 do vol. LXXI;
Resolução SE nº 75/13 à pág. 321 do vol. LXXVI;
Resolução SE nº 27/14 à pág.
do vol.
Resolução SE nº 28/14 á pág.
do vol.
Resolução SE nº 29/14 à pág.
do vol.
Portaria SE/SME nº 1/14 à pág. do vol.
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TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS REVOGADOS E RESPECTIVOS REVOGADORES DO VOLUME LXXVIII

REVOGADOS(AS)
ATO

Nº

REVOGADORES(AS)
DATA

ATO

Nº

DATA

Resolução SE

21

23.03.05

Resolução SE

36

1º.07.14

Resolução SE

89

19.12.07

Resolução SE

75

29.12.14

Resolução SE

90

19.12.07

Resolução SE

75

29.12.14

Resolução SE

91

19.12.07

Resolução SE

75

29.12.14

Resolução SE

11

31.01.08

Resolução SE

61

11.11.14

Resolução SE

31

24.03.08

Resolução SE

61

11.11.14

Resolução SE

81

04.11.09

Resolução SE

44

13.08.14

Resolução SE

62

18.08.10

Resolução SE

36

1º.07.14

Resolução SE

67

19.06.12

Resolução SE

44

13.08.14

Resolução SE

3

18.01.13

Resolução SE

75

30.12.14

Resolução SE

13

18.03.13

Resolução SE

75

30.12.14

Resolução SE

18

04.04.13

Resolução SE

75

30.12.12

Resolução SE

45

10.07.13

Resolução SE

41

31.07.14

Resolução SE

49

19.07.13

Resolução SE

51

30.09.14

Resolução SE

65

16.09.13

Resolução SE

58

17.10.14

Resolução SE

78

11.12.13

Resolução SE

71

29.12.14

Resolução SE

84

19.12.13

Resolução SE

68

17.12.14

Resolução SE

1

13.01.14

Resolução SE

46

1º.09.14

Instrução Conj.
COGSP/CEI/
DRHU/ATPCE/
Equipe/SE

1

19.12.07

Resolução SE

66
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ÍnDICE ALFABÉTICO, REMISSIVO E POR ASSUnTO DO VOLUME LXXVIII –
2º SEMESTRE DE 2014

Nº

ASSUNTO

PÁG.

1.

Afastamento

359

2.

Ajuste Orçamentário e Financeiro

359

3.

Alimentação Escolar

359

4.

Ano Letivo de 2015

359

5.

Atividades Curriculares Desportivas – ACD

359

6.

Avaliação da Aprendizagem em Processo

359

7.

Avaliação Final

359

8.

Banco de Contingenciamento de Cargos e Empregos Públicos
da Administração Direta e Autarquias do Estado – BCEP

359

9.

Calendário Escolar

359

10.

Centros de Estudos de Línguas – CELS

359

11.

Certificação Ocupacional

359

12.

Certificado de Ensino Médio

359

13.

Concurso Público

360

14.

Conferência Nacional de Educação

360

15.

Convênio

360

16

Cuidados a serem observados nas Situações de Risco

360

17.

Cursos

360

18.

Despesa Diária de Condução

360

19.

Diárias

360

20.

Diretor de Escola

360

21.

Diretrizes Orçamentárias

360

22.

Educação de Jovens e Adultos – EJA

360

23.

Educação Especial

360

24.

Educação Especial para o Trabalho

361

25.

Educação Física

361

26.

Enquadramento

361

27.

Ensino Fundamental

361

28.

Escola de Tempo Integral – ETI

361

29.

Escolas Cassadas

361
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30.

Evolução Funcional

361

31.

Execução Orçamentária e Financeira

361

32.

Fórum de Educação do Estado de São Paulo – FEESP

361

33.

Gerente de Organização Escolar – GOE

361

34.

Identificação Funcional

361

35.

Imagens e Sistemas de Imagens

362

36.

Impressão, Cópia e Digitalização

362

37.

Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de
São Paulo – IDESP

362

38.

Inventário de Desenvolvimento

362

39.

Justiça Eleitoral

362

40.

Licitação

362

41.

Língua Inglesa

362

42.

Mecanismos de Apoio Escolar

362

43.

Ouvidoria

362

44.

Perícias

362

45.

Perícias Médicas Domiciliares

363

46.

Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os Integrantes
do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educação

363

47.

Plano Estadual de Educação - PEE

363

48.

Prêmio Intercâmbio Internacional

363

49.

Processo Anual de Atribuição de Classes e Aulas

363

50.

Professor Coordenador

363

51.

Programa de Ação de Parceria Educacional Estado/Município

363

52.

Programa Ensino Integral

363

53.

Progressão Continuada

364

54.

Projeto Apoio à Aprendizagem

364

55.

Promoção

364

56.

Quadro de Apoio Escolar – QAE

364

57.

Readaptado

364

58.

Receita e Despesa

364

59.

Recurso

364

60.

Remoção

364

61.

Semana de Orientação e Prevenção de Acidentes Domésticos

364
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62.

Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de
São Paulo – SARESP/2014

364

63.

Sistema Informatizado de Diárias

364

64.

Situações de Risco

365

65.

Substituições

365

66.

Tratamento Nominal

365

67.

Vencimentos e Salários dos Servidores Integrantes das Classes
de Natureza Permanente

365

68.

Vencimentos/Descontos

365
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ÍNDICE ALFABÉTICO, REMISSIVO E POR ASSUNTO DO VOLUME LXXVIII –
2º SEMESTRE DE 2014
1. AFASTAMENTO
- Vide CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO
- Vide PROGRAMA DE AÇÃO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO
2. AJUSTE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
- medidas de – Decreto nº 60.887/14
3. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
- atendimento à – Instr. CISE nº 1/14
4. ANO LETIVO DE 2015
- ações que precedem o início do – Comunicado SE de 29.12.2014
5. ATIVIDADES CURRICULARES DESPORTIVAS – ACD
- alteração de dispositivos da resolução se nº 2, de 14 de janeiro de 2014, que dispõe
sobre atividades curriculares desportivas nas unidades escolares da rede pública
estadual – Res. SE nº 74/14
6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM PROCESSO
- 7ª Edição – Segundo Semestre de 2014 – Comunicado Conj. CGEB/CIMA/CGRH de
29.12.2014
7. AVALIAÇÃO FINAL
- Vide RECURSO
8. BANCO DE CONTINGENCIAMENTO DE CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTARQUIAS DO ESTADO – BCEP
- disposições sobre o – Instrução UCRH nº 12/14
9. CALENDÁRIO ESCOLAR
- para o ano letivo de 2015 – Res. SE nº 72/14
10. CENTROS DE ESTUDOS DE LÍNGUAS – CELs
- organização e o funcionamento dos – Res. SE nº 44/14
- autorização, instalação e funcionamento de – Res. SE nº 47/14
11. CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL
- abertura de Processo de Certificação Ocupacional para a função de Gerente de
Organização Escolar – GOE – Comunicado UCRH publ. em 15.10.14
12. CERTIFICADO DE ENSINO MÉDIO
- expedição de certificado de ensino médio de escolas cassadas – Par. CEE nº 282/14
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13. CONCURSO PÚBLICO
- de Provas e Títulos para cargo de Professor Educação Básica I, SQC-II-QM do Quadro
do Magistério da Secretaria de Estado da Educação – Instruções Especiais SE nº 2/14
14. CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO
- afastamento de servidores públicos da Secretaria da Educação que participarão da
– Res. SE nº 64/14
15. CONVÊNIO
- alteração do Decreto nº 59.215, de 21 de maio de 2013, que dispõe sobre a celebração de convênios no âmbito da Administração Centralizada e Autárquica – Decreto nº
60.868/14, alterado pelo Decreto nº 60.908/14
- com instituições, sem fins lucrativos, atuantes em educação especial –
Res. SE nº 54/14
16. CUIDADOS A SEREM OBSERVADOS EM SITUAÇÕES DE RISCO
- criação do curso de – Mensagem do Governador nº 102/14
17. CURSOS
- de ensino médio integrado ao ensino técnico – Res. SE nº 78/12, Res. SE nº 46/14
18. DESPESA DIÁRIA DE CONDUÇÃO
- revisão dos valores da – Res. SF nº 86/14
19. DIÁRIAS
- Vide SISTEMA INFORMATIZADO DE DIÁRIAS
20. DIRETOR DE ESCOLA
- direito de exercer o cargo de – Par. CEE nº 373/14
21. DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
- para o exercício de 2015 – Lei nº 15.549/14
22. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA
- oferta de educação básica, na modalidade de EJA, a jovens e adultos que se
encontrem em situação de privação de liberdade, nos estabelecimentos penais do
Estado de São Paulo – Res. Conj. SE/SAP nº 1/14
23. EDUCAÇÃO ESPECIAL
- nas unidades escolares da rede estadual de ensino – Res. SE nº 61/14
- consulta sobre – Par. CEE nº 285/14
- 4º Edital de Convocação para Credenciamento de Instituições Educacionais
Especializadas em Atendimento a Alunos com Transtorno do Espectro Autista –
Comunicado SE publ. em 22.11.2014
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24. EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA O TRABALHO
- consulta sobre – Par. CEE nº 361/14
25. EDUCAÇÃO FÍSICA
- ações de Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa e Educação Física, praticadas
pelo Colégio Cassiano Ricardo – DER São José dos Campos - Par. CEE nº 388/1
26. ENQUADRAMENTO
- dos atuais integrantes das classes previstas no artigo 29 da Lei Complementar
nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008, em virtude do disposto no artigo 2º das
Disposições Transitórias da Lei Complementar nº 1.250, de 03 de julho de 2014 –
Instrução UCRH nº 9/14
27. ENSINO FUNDAMENTAL
- autorização para ministrar curso de ensino fundamental - ciclo II, do 6º ao 9º ano –
Par. CEE nº 345/14
28. ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL – ETI
- alteração das matrizes curriculares constantes dos Anexos A e B da Resolução SE nº
85, de 19-12-2013, que dispõe sobre a reorganização curricular dos anos iniciais do
Ensino Fundamental, na – Res. SE nº 38/14
29. ESCOLAS CASSADAS
- Vide CERTIFICADO DE EnSInO MÉDIO
30. EVOLUÇÃO FUNCIONAL
pela via não acadêmica, dos integrantes do Quadro do Magistério – Res. SE nº 36/14
- procedimentos referentes à – Instr. Conj. CGRH/CGEB de 3.9.14
31. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
- normas relativas ao encerramento da execução orçamentária e financeira das
Administrações Direta e Indireta, visando o levantamento do Balanço Geral do Estado
do exercício de 2014 – Decreto nº 60.894/14
32. FÓRUM DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEESP
- participação de representantes de instituições, ad referendum da Comissão de
Coordenação, referida no artigo 2º do Decreto nº 21.074/83, alterado pelo Decreto
nº 22.563/84, no – Res. SE nº 55/14
- Regimento Interno do – Res. SE nº 56/14
33. GERENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – GOE
- Vide CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL
34. IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL
- elaboração de crachás de acesso e demais documentos de identificação funcional
dos servidores da administração direta e indireta com a utilização do prenome social
que o servidor interessado indicar – Instrução UCRH nº 10/14
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35. IMAGENS E SISTEMAS DE IMAGENS
- compartilhamento de imagens e sistemas de imagens pelos órgãos da administração
pública direta, indireta e fundacional do Estado de São Paulo – Decreto nº 60.761/14,
alterado pelo Decreto nº 60.850/14
36. IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO
- utilização de recursos para impressão, cópia e digitalização, nas diretorias de ensino
e unidades escolares – Comunicado SE publ. em 12.7.2014
37. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO –
IDESP
- todo estabelecimento da rede pública estadual de ensino fundamental e médio
deverá, por meio de exposição em mural ou painel, remessa de cartas e publicação
na internet, prestar contas aos responsáveis pelos alunos sobre a qualidade do ensino
ministrado na escola, apurada pelo – Mensagem do Governador nº 103/14
38. INVENTÁRIO DE DESENVOLVIMENTO
- para fins de progressão aos servidores integrantes das classes abrangidas pela Lei
Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008 – Res. SGP nº 27/14
39. JUSTIÇA ELEITORAL
- à disposição da justiça eleitoral servidores e dependências dos estabelecimentos da
Rede Estadual de Ensino, com vistas ao pleito complementar de 7 de dezembro de
2014, nos municípios que especifica – Decreto nº 60.889/14
40. LICITAÇÃO
- padronização de modelos a serem utilizados em processos licitatórios – Res. SE nº
37/14
41. LÍNGUA INGLESA
- ações de Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa e Educação Física, praticadas
pelo Colégio Cassiano Ricardo – DER São José dos Campos – Par. CEE nº 388/14
42. MECANISMOS DE APOIO ESCOLAR
- reorganização do Ensino Fundamental em Regime de Progressão Continuada e
sobre os Mecanismos de Apoio Escolar aos alunos dos Ensinos Fundamental e Médio
das escolas estaduais - Res. SE nº 73/14
43. OUVIDORIA
- atendimento aos usuários pela – Res. SE nº 34/14
44. PERÍCIAS
- agendamento de perícia para fins de licença para tratamento de saúde de servidor
readaptado - Comunicado DPME nº 150/14
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45. PERÍCIAS MÉDICAS DOMICILIARES
- solicitações de – Comunicado DPME nº 135/14
46. PLANO DE CARGOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS PARA OS INTEGRANTES DO
QUADRO DE APOIO ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
- Vide QUADRO DE APOIO ESCOLAR – QAE
47. PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - PEE
- instituição de instância especial para elaboração e implementação do – Res. SE nº
51/14, alterada pela Res. SE nº 65/14
48. PRÊMIO INTERCÂMBIO INTERNACIONAL
- valores a serem restituídos ao Erário, em casos de desistência injustificada ou de
eliminação de candidatos ao prêmio, nos termos do Decreto nº 59.504, de 5 de
setembro de 2013, referentes ao – Res. SE nº 62/14
49. PROCESSO ANUAL DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS
- alteração de dispositivos da Resolução SE nº 75, de 28 de novembro de 2013, que
dispõe sobre o – Res. SE nº 70/14
- inscrições para o – Port. CGRH nº 1/14
- cronograma para a divulgação da classificação dos inscritos no processo inicial de
atribuição de classes e aulas de 2015 – Port. CGRH nº 3/14
- atribuição de classes e aulas do ano letivo de 2015 – Comunicado Conj. CGEB/CIMA/
CGRH de 29.12.2014
50. PROFESSOR COORDENADOR
- função gratificada de – Res. SE nº 75/14, alterada pelas Res. SE nºs 2 e 3/15
51. PROGRAMA DE AÇÃO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO/MUNICÍPIO
- critérios e procedimentos relativos à implementação do – Res. SE nº 66/14
- afastamentos de servidores desta Pasta, junto a Prefeituras Municipais, para
atendimento do ensino fundamental, nos termos do convênio de Parceria
Educacional Estado-Município – Res. SE nº 69/14
52. PROGRAMA ENSINO INTEGRAL
- organização e o funcionamento das escolas estaduais do – Res. SE nº 52/14
- processo seletivo de credenciamento de profissionais do Quadro do Magistério,
para atuação nas escolas estaduais do – Res. SE nº 58/14
- gestão de pessoas, integrantes do Quadro do Magistério, nas unidades escolares
do – Res. SE nº 67/14
- processo de avaliação dos profissionais que integram as equipes escolares das
escolas estaduais do – Res. SE nº 68/14
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53. PROGRESSÃO CONTINUADA
- reorganização do Ensino Fundamental em Regime de Progressão Continuada e
sobre os Mecanismos de Apoio Escolar aos alunos dos Ensinos Fundamental e Médio
das escolas estaduais – Res. SE nº 73/14
54. PROJETO APOIO À APRENDIZAGEM
- regulamentação do – Res. SE nº 71/14
55. PROMOÇÃO
- alteração do Decreto nº 55.217, de 21 de dezembro de 2009, que regulamenta a
Lei Complementar nº 1.097, de 27 de outubro de 2009, que institui o sistema de
promoção para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação –
Decreto nº 60.650/14
56. QUADRO DE APOIO ESCOLAR – QAE
- alteração da Lei Complementar nº 1.144, de 11 de julho de 2011, que institui o
Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os integrantes do – LC nº 1.248/14
57. READAPTADO
- Vide PERÍCIAS
58. RECEITA E DESPESA
- Receita e Despesa do Estado, respectivamente, orçada e fixada, para o exercício de
2015 – Lei nº 15.646/14
59. RECURSO
- contra Avaliação Final – Dels. CEE nºs 127 e 128/14; Inds. CEE nºs 128 e 129/14
60. REMOÇÃO
- alteração do Decreto nº 55.143, de 10 de dezembro de 2009, que regulamenta
a remoção de cargos dos integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da
Educação – Decreto nº 60.649/14
61. SEMANA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOMÉSTICOS
- instituição da – Lei nº 15.495/14
62. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RENDIMENTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
– SARESP/2014
- realização das provas de avaliação relativas ao – Res. SE nº 41/14
63. SISTEMA INFORMATIZADO DE DIÁRIAS
- informações sobre – Comunicado SE de 29.12.2014
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64. SITUAÇÕES DE RISCO
- vide CUIDADOS A SEREM OBSERVADOS EM SITUAÇÕES DE RISCO
65. SUBSTITUIÇÕES
- procedimentos relativos às substituições nas classes de Suporte Pedagógico do
Quadro do Magistério – Res. SE nº 42/14
66. TRATAMENTO NOMINAL
- de discentes transexuais e travestis, no âmbito da Secretaria da Educação – Res. SE
nº 45/14
67. VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS CLASSES DE
NATUREZA PERMANENTE
- reclassificação dos vencimentos e salários dos servidores integrantes das classes de
natureza permanente regidas pela Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro
de 2008, alterada pela Lei Complementar nº 1.158, de 2 de dezembro de 2011 – LC
nº 1.250/14
68. VENCIMENTOS/DESCONTOS
- criação de códigos de – Comunicado DDPG-G nº 3/14
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- XII TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS
CITADOS NESTE VOLUME, NÃO
CONSTANTES DAS COLETÂNEAS DE
LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO –
CENP/SE
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TEXTOS LEGAIS E NORMATIVOS CITADOS NESTE VOLUME LXXVIII, NÃO CONSTANTES
DAS COLETÂNEAS DE LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
E MÉDIO – CENP/SE
• FEDERAL
LEIS COMPLEMENTARES
LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13.09.96
Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências
LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04.05.2000
Lei de responsabilidade fiscal
DECRETOS- LEIS E LEIS
DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 03.10.41
Código de Processo Penal
DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º.05.43
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho
LEI Nº 4.320, DE 17.03.64
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal
LEI Nº 7.990, DE 28.12.89
Institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação financeira pelo
resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de
geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataformas continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras providências. (Art. 21, XIX da CF)
LEI Nº 8.213, DE 24.06.91
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências
LEI Nº 9.503, DE 23.09.1997
Institui o código de transito brasileiro
LEI Nº 11.689, DE 09.07.08
Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, relativos ao Tribunal do Júri, e dá outras providências
LEI Nº 12.764, DE 27.12.12
Institui a Política nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990
DECRETO
DECRETO Nº 6.949, DE 25.08.09
Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e
seu Protocolo Facultativo, assinados em nova York, em 30 de março de 2007
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• ESTADUAL
LEIS COMPLEMENTARES
LEI COMPLEMENTAR Nº 204, DE 20.12.1978
Institui o Fundo Estadual de Saúde - FUnDES.
LEI COMPLEMENTAR N° 1.104, DE 17.03.2010
Institui a Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Atividade Médico- Pericial - GDAMP
e a Bonificação por Resultados - BR, no âmbito da Secretaria de Gestão Pública, cria e
extingue os cargos que especifica, e dá providências correlatas.
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.157, DE 02.12.2011
Institui Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores das classes que
especifica, e dá providências correlatas
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.193, DE 02.01.2013
Institui a carreira de Médico, e dá providências correlatas
LEIS
LEI Nº 8.975, DE 25.11.1994
Dispõe sobre concessão de Prêmio de Incentivo aos Servidores em exercício na Secretaria da Saúde, nas condições que especifica
LEI Nº 9.463, DE 19.12.1996
Altera a Lei n. 8.975, de 25/11/1994, que dispõe sobre a concessão de Prêmio de Incentivo aos servidores em exercício na Secretaria da Saúde
LEI Nº 9.504, DE 11.03.1997
Dá denominação de -Vitório Botaro- à EEPG(A) do Conjunto Habitacional Leonildo de
Carli, em Potirendaba
LEI Nº 14.169, DE 30.06.2010
Institui a Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual - GDAMSPE, para os servidores que especifica, e dá providências correlatas.
LEI Nº 14.676, DE 28.12.2011
Institui o Plano Plurianual - PPA para o quadriênio 2012-2015.
LEI Nº 15.265, DE 26.12.2013
Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2014.
DECRETOS
DECRETO Nº 50.881, DE 14.06.2006
Institui o Sistema único de Cadastro de Cargos e Funções-Atividades - SICAD, da Administração Direta e das Autarquias do Estado, e dá providências correlatas.
DECRETO Nº 60.066, DE 15.01.2014
Fixa normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2014 e dá
providências correlatas
DECRETO Nº 60.812, DE 30.09.2014
Reorganiza a Secretaria da Fazenda e dá providências correlatas.
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Governo Do eSTADo De SÃo PAULo
Governador: Geraldo Alckmin

secretaria de estado da educaçÃo
Secretário: Herman Jacobus Cornelis Voorwald
Chefe de Gabinete: Fernando Padula Novaes

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