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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO LESTE – 4 
Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 

Dirigente Regional de Ensino 
 

CIRCULAR Nº 09 de 14/03/2018 

Mensagem: Há três métodos para ganhar sabedoria: primeiro, por reflexão, que é 
mais nobre; segundo por imitação, que é mais fácil; e terceiro, por experiência, 

que é o mais amargo”. 

                                                                        (Confúcio) 

GABINETE 
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DAS UNIDADES ESCOLARES/2018 

Solicitamos aos Senhores Diretores que preencham o CADASTRO de 
atualização da Unidade Escolar e encaminhem à Assessoria do Gabinete, no e-mail 
delt4@educacao.sp.gov.br. 
 Esclarecemos que todos os campos deverão ser preenchidos, inclusive os 
campos com os números dos telefones celulares. 

 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE PROFESSOR COORDENADOR 
✓ E.E. Prof. Alfredo Ashcar 
 A Direção da E.E. Prof. Alfredo Ashcar comunica a existência de vaga para o 
exercício da função de Professor Coordenador Anos Iniciais. 
 Retirada dos dados institucionais da U.E., para elaboração das propostas de 
trabalho: 15 e 16/03/2018. 
 Entrega das propostas de trabalho: 19 e 21/03/2018. 
 A entrevista com os candidatos será no dia 22/03/2018. 
✓ E.E. Prof.ª Olga Marinovic Doro  

A Direção da E.E. Prof.ª Olga Marinovic Doro comunica a existência de vaga para 
o exercício da função de Professor Coordenador Anos Iniciais. 

Retirada dos dados institucionais da U.E., para elaboração das propostas de 
trabalho: 15 e 16/03/2018. 

Entrega das proposta de trabalho: 19/03/2018. 
As entrevistas serão agendadas diretamente com os candidatos. 

 
COMISSÃO DE INGRESSO E REMOÇÃO 
✓ SUPORTE PEDAGÓGICO 2018 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/03/anexo-1-cadastro-2018.doc
mailto:delt4@educacao.sp.gov.br
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Em conformidade com o Edital de Abertura de Inscrição – DOE 27/02/2018, 
de acordo com a Resolução SE 82/2013, alterada pela Resolução SE 42/14 e 
Resolução SE 01/2018, encontra-se publicado no DOE 14/03/18 – Seção I – página 
84 e disponível no site deleste4.educacao.sp.gov.br , a Classificação Inicial e as 
Inscrições Indeferidas dos candidatos inscritos para substituir ou responder por 
cargo vago, na Classe de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério de Diretor 
de Escola e Supervisor de Ensino. 

O candidato poderá protocolar recurso contra o Indeferimento da Inscrição/ 
pontuação nos dias 14 e 15/03/2018. O pedido de recurso, devidamente 
fundamentado, deverá ser protocolado na sede da Diretoria de Ensino – Rua Dona 
Matilde, 35 – Vila Matilde – São Paulo, no horário das 8h às 17h. O Recurso deverá 
conter a cópia do protocolo de inscrição e requerimento devidamente instruído 
pelo candidato recursante. 
 
✓ COLETA DE VAGAS – CONCURSO PÚBLICO PEB I/2015 
 
PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I/2015 

Tendo em vista a publicação ocorrida em Diário Oficial de 09/03/2018, - 
Seção I -  página 1, por meio de Despacho do Senhor Governador, autorizando o 
provimento de 2.108 cargos de Professor Educação Básica I, do Concurso Público 
PEB I/2015, orientamos que brevemente deverá ocorrer para a realização da 4ª 
etapa de sessão de escolha de vaga. 

Assim, solicitamos especial atenção para as orientações a seguir. 
 

PUBLICAÇÃO DAS VACÂNCIAS até data base 17/03/2018: As Unidades Escolares 
deverão agilizar as publicações das vacâncias em virtude de exonerações, 
falecimentos, aposentadorias e demissões, que ainda não tenham sido 
providenciadas. 
 
ATUALIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

• EFETIVOS: atualizar a carga horária de todos os docentes, pois o processo de 
levantamento de vagas verifica a carga horária dos docentes efetivos, 
bloqueando as classes correspondentes à constituição de jornada de trabalho 
digitadas com os códigos 1000 e 1009. 

 
Para cômputo das vagas a serem oferecidas, o sistema descontará a classe do 
professor efetivo. 
 

• CATEGORIA P, N e F: Para o docente Categoria P, N e F não deverão ser 
oferecidas as classes digitadas sob o código 1000 ou 1009, que estejam 
registradas na opção 1.3 e b.3.  
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LEVANTAMENTO DE VAGAS: 
 O levantamento de vagas será obtido do Quadro Aulas existente na 
plataforma Secretaria Escolar Digital (SED), decorrente da digitação das matrizes 
curriculares. 
 Assim, cada unidade escolar deverá verificar na SED se todas as matrizes 
curriculares da unidade foram digitadas e conferir se o Quadro Aulas foi gerado 
corretamente. 
 
CRONOGRAMA PREVISTO: 

      
DESCRIÇÃO 

PERÍODO / 
REALIZAÇÃO 

DATA BASE para COLETA de VAGAS 17/03/2018 

ALTERAÇÃO PAEF - OCORRÊNCIAS PUB. DOE  Até 19/03/2018 
CONFIRMAÇÃO DE VAGAS - VIA ON LINE – Unidade 
Escolar                

26 e 27/03/2018 

CONFIRMAÇÃO DE VAGAS - VIA ON LINE – Diretoria 
de Ensino               

28 e 29/03/2018 

 
 A Comissão de Ingresso e Remoção encaminhará orientações completares a 
esta por ocasião da confirmação de vagas. 

 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
REUNIÃO DE TRABALHO – EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores das 
escolas, abaixo relacionadas, para “Reunião de Trabalho – Educação Especial”. 
➢ Hebraica – Antenor – Ascânio – Astolfo – D. Camilo – Glycério – Ivo – Duprat – 

Luzia – Barone - Pq. Savoy - Paulo Lauro e Nobreza. 
 
Data: 21/03/2018 (quarta-feira) 
Horário: 13h às 17h 
Local: Núcleo Pedagógico - Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim (Sala 17). 
 
Material de apoio: Trazer os documentos pedagógicos, dos alunos de público-alvo 
da Educação Especial, conforme reuniões anteriores. 
 
RESERVA TÉCNICA E REMANEJAMENTO DO CADERNO DO ALUNO VOLUME 1   
Senhores Diretores  

Solicitamos que nos informem, em caráter de urgência, os quantitativos 
referentes às sobras, e ou, a necessidade de reserva técnica do Caderno do Aluno, 

https://maps.google.com/?q=Av.+Waldemar+Tietz,+850,+sala+17&entry=gmail&source=g
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volume 1, para que possamos proceder o remanejamento deste material entre as 
Unidades Escolares.  
 
RESERVA TÉCNICA – LIVROS DIDÁTICOS – ANOS FINAIS 
 Tendo em vista que os números de livros didáticos, existentes nas Unidades 
Escolares, nem sempre se ajustam à demanda de um ano para outro, algumas 
escolas sempre precisam de reserva técnica. 
 Por essa razão, solicitamos que nos informem à existência de reserva técnica 
de livros didáticos para os Anos Finais, mesmo não sendo do PNLD mais atual, 
porém estejam em perfeitas condições de uso. 
 
URGENTE - ESCOLAS QUE NECESSITAM DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ANOS 
FINAIS  
  A EE Romeu Montoro necessita de 40 livros de Língua Portuguesa para o 6º 
ano (não tem preferência de editora). 
 A EE Chibata Miyakoshi necessita de 30 livros de todas as disciplinas para os 
6º, 7º, 8º e 9º ano (não tem preferência de editora). 
 
PNLD/2018 - ENTREGA DE LIVROS DIDÁTICOS – ENSINO MÉDIO 
 Solicitamos especial atenção aos quantitativos de livros didáticos que foram 
entregues nas Unidades Escolares até o momento. Caso se perceba que na 
identificação dos pacotes consta o nome de outra Unidade Escolar, favor, entrar 
em contato com o Núcleo Pedagógico.  Quanto aos livros didáticos de Arte, as 
entregas ainda estão sendo realizadas.  
 
DIVULGAÇÃO JOVEM CIDADÃO – MEU PRIMEIRO TRABALHO - 2018 

O Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho é um programa social do Governo 
do Estado de São Paulo, instituído pelo Decreto Estadual nº 44.860, de 27 de abril 
de 2000, coordenado e executado pela Secretaria do Emprego e Relações do 
Trabalho – SERT e pela Secretaria de Estado da Educação – SEE, conforme Decreto 
Estadual nº 45.761, de 19 de abril de 2001.  

O programa tem como objetivo proporcionar aos estudantes com idade 
entre 16 a 21 anos, que estejam regularmente matriculados e com frequência 
efetiva no Ensino Médio do sistema público de ensino estadual, sua primeira 
oportunidade de experiência profissional no mercado de trabalho, por meio de 
estágio remunerado.  

Os alunos interessados poderão se inscrever pelo site do Programa: 
http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/ . No mesmo site, também estão 
disponíveis informações sobre como participar do programa, cadastro do aluno, 
dicas de entrevista, modelos de documentos e acesso ao “FAC- Perguntas 
Frequentes”.  

http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/
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O período de inscrições para alunos da 2ª série do Ensino Médio vai até 
31/12/2018 e, para alunos da 3º série do Ensino Médio, até 31/05/2018.  

Os Questionários dos Alunos deverão ser protocolos na Diretoria de Ensino, 
aos cuidados da PCNP Edna Requião, até dia 25/04/2018.  

Para mais informações entre em contato com a PCNP Edna Requião, no 
telefone: 11 – 2082-9769.  

 
PARLAMENTO JOVEM PAULISTA - INSCRIÇÕES PRORROGADAS 
       Informamos que foram prorrogadas até 16 de março de 2018 as inscrições 
para a Edição Especial 2018 do Parlamento Jovem Paulista, promovido pela 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nesta edição, 47 estudantes 
representantes das escolas públicas e particulares do nosso estado, alunos do 9º 
Ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, serão selecionados para participar, 
com projetos de lei redigidos por eles. Trata-se de um projeto que estimula o 
debate democrático e o exercício da cidadania entre nossos jovens. O vídeo 
institucional do projeto pode ser assistido 
em https://www.youtube.com/watch?v=YmJaWTGqHXI 
      As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas através do portal 
- http://www.al.sp.gov.br/participe/parlamento-jovem/  

Para preenchimento da ficha de inscrição insira o e-mail da sua escola. 
Exemplo: eXXXXXXa@educacao.sp.gov.br e use o seu nº INEP com o “35” na 
frente (35xxxxxx) como código de acesso. 
  CLIQUE AQUI para acessar o Manual do Projeto; 

CLIQUE AQUI para acessar o modelo/esboço de Projeto de Lei.  
  
PESQUISA EDUCAÇÃO EM REDUÇÃO DE RISCOS E DESASTRES NA REDE ESTADUAL 
DE ENSINO 
 A Secretaria de Estado da Educação, por meio do Centro de Ensino 
Fundamental Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional da CGEB, em 
parceria com a Casa Militar, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, a 
Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), o Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) e o Office of US 
Foreign Disaster Assistance (USAID/OFDA), promoverá, nos dias 03 e 04 de abril, o 
I Seminário Nacional e II Estadual de Educação em Redução de Riscos e Desastres 
(RRD), em formato semipresencial e com a participação de diversas instituições que 
trabalham com a temática.  

Com objetivo de coletar dados e informações sobre o tema, solicitamos que 
as Unidades Escolares preencham, até o dia 26/03/2018, o formulário de pesquisa 
disponível no link https://goo.gl/forms/jgPKgbTvykW5S8I42 

  
NÚCLEO DE COMPRAS E SERVIÇOS 
AVISO - GUIAS DE REMESSA DE CONGELADOS PENDENTES (NOTAS FISCAIS) 

https://www.youtube.com/watch?v=YmJaWTGqHXI
http://www.al.sp.gov.br/participe/parlamento-jovem/
mailto:eXXXXXXa@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/03/anexo-2-manual-do-parlamento-jovem-paulista-2018-incricoes-gratuitas.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/03/anexo-3-esboo-do-projeto_parlamento-jovem-paulista-2018.doc
https://goo.gl/forms/jgPKgbTvykW5S8I42
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Senhores Diretores e Responsáveis pela merenda 
Ressaltamos que todas as escolas devem fazer o controle e dar baixa 

em suas Guias de Remessa (Notas fiscais) de Congelados, recebidas ou não. 
Portanto, os responsáveis devem ficar atentos ao e-mail Oficial e ao Quadro 

de Avisos da tela inicial do SAESP 2, para detectar as pendências diariamente no 
sistema (números das guias pendentes aparecerão no botão "Efetuar recebimento 
de GR atrasado”). 

Lembramos que, por semana, cada escola tem em média 4 Guias de 
congelados programadas no sistema, e tem a responsabilidade de dar baixa em 
todas no SAESP 2, informando o recebimento ou não recebimento dos produtos.  

Ressaltamos que o pagamento das Notas fiscais aos fornecedores, só é feito 
pelo CELOG/DAAA, depois que todas as Guias são baixadas corretamente no 
sistema, portanto não poderá haver atrasos na inserção das Guias. 

Os responsáveis devem dar baixa, imediatamente, nas Guias dos produtos 
recebidos e ficar atentos aos Números das Guias pendentes, que aparecem no 
Quadro de Avisos, diariamente.  Também devem dar baixa nas Guias dos produtos 
não entregues, recusando a Guia no sistema, conforme orientação abaixo: 
1- A Direção ou responsável pela merenda deve verificar com as preparadoras e 
demais envolvidos no recebimento, se o produto da Guia pendente no Quadro de 
Avisos, não foi realmente entregue. 
2- Se após a verificação, a escola detectar que o fornecedor não entregou o 
produto correspondente ao número da Guia pendente, a U.E. deve efetuar a baixa 
clicando em: 
* "Efetuar Recebimento de Guia de Remessa” presente na ferramenta "Escola"; 
* Clicar no botão "Não Receber Guia de Remessa”; 
* Marcar o motivo "Entrega Atrasada"; 
* Digitar na observação "Produto não entregue pelo fornecedor". 
*Clicar em salvar e observar aviso de confirmação. 
3- Feito o procedimento, a escola deve retornar ao Quadro de Avisos e verificar no 
botão "Efetuar recebimento de GR atrasado" se ainda há guias pendentes. 
 
OUTROS 
VAGA PARA VICE DIRETOR DA ESCOLA DA FAMÍLIA 
 A Direção da E.E. Prof.ª Luzia de Queiroz e Oliveira informa que possui vaga 
para a função de Vice Diretor da Escola da Família. 
 Os interessados deverão entregar os projetos na Unidade Escolar, até dia 
20/03/2018.  
 
                             

Aparecida Lúcia Alves Novaes Oliveto 
Dirigente Regional de Ensino 


