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º

 

Aconteceu dia 07 /12/1018, no Salão Nobre da EE Coronel Nhonhô Braga, o 3º 

Seminário de Boas práticas das Escolas da Diretoria de Ensino de Piraju, com os 

objetivos de: 

 Apresentar as ações e as boas práticas realizadas neste ano de 2018 pelo Grêmio 

Estudantil, com ênfase ao Orçamento Participativo Jovem; 

 Realizar as premiações das escolas que se destacaram em concursos e olimpíadas; 

 Fortalecer a união entre todos os Grêmios estudantis presentes no Seminário. 

Na ocasião, o ex-aluno da EE Mônica Bernabé Garrote, Leonardo Prado Tonon, hoje 

vereador do município de Piraju, discursou aos presentes enfatizando a importância que 

o Grêmio Estudantil teve na sua vida escolar e profissional. 
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 Prezados cursistas, 

 

O Módulo 2 − Análise do contexto: conhecer para intervir e transformar será 

encerrado no próximo dia 26 de dezembro de 2018, quarta-feira, às 23h59. Contudo, 

considerando as diversas demandas e a importância da autoavaliação institucional, o 

prazo para entrega do registro que compõe a tarefa Portfólio foi prorrogado até o dia 14 

de janeiro de 2019, segunda-feira. 

 
 
 

Para mais informações, consultem o Regulamento do curso, que está disponível no 

hotsite www.escoladeformacao.sp.gov.br/diretoresingressantes, no menu lateral direito, 

em “Se você é cursista”. Ressaltamos que a EFAP atua e responde somente 

questionamentos e/ou dúvidas relativas ao Curso Específico de Formação aos 

Ingressantes Diretores de Escola.  

Em caso de dúvidas, abram um chamado no “Fale Conosco”, disponível no hotsite do 

curso.  Contamos com a colaboração de todos(as)!  

 

Atenciosamente, 

 

Valdemir de Brito Martins 

Supervisor de Ensino - (14) 3352-6002 

 

ESE 
(EQUIPE DE SUPERVISÃO DE ENSINO) 
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As Coordenadorias de Gestão da Educação Básica, de Gestão de Recursos Humanos 

e de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional, visando os procedimentos a 

serem adotados pelas Unidades Escolares e Diretorias de Ensino para inserção de 

dados com o objetivo de possibilitar o processo de Atribuição de Classes e Aulas para o 

ano letivo de 2019, que será realizado em 18/12/2018 para os docentes efetivos, fase de 

constituição de jornada na escolar, comunicam que já encontram-se disponíveis na 

plataforma Secretaria Escolar Digital - SED, os fundamentos legais para digitação e 

homologação das respectivas matrizes curriculares, bem como a  homologação de 

projetos/componentes curriculares dos cursos da Educação Básica  oferecidos pelas 

unidades escolares. 

 Solicitamos das autoridades em epígrafe, especial atenção às considerações e ao 

cumprimento dos procedimentos disponíveis nos documentos "FAQ Matriz Curricular" e 

"Tutorial Matriz Curricular", referentes ao processo de digitação. 

CLIQUE PARA ACESSAR: 

 

 

 

 

 

 

 

Lembramos que compete: 

  

I - no âmbito da Unidade Escolar: ao Gerente de Organização Escolar - GOE/Agente 

de Organização Escolar - AOE: identificar os tipos de ensino e projetos/componentes 

curriculares ofertados pela mesma e proceder a digitação na plataforma SED, observada 

rigorosamente a legislação vigente e, ao Diretor de Escola/Vice Diretor a respectiva 

aprovação; 

https://drive.google.com/file/d/1ixNGtS-hEIk524DUKREYZZeOyEm-WL9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ixNGtS-hEIk524DUKREYZZeOyEm-WL9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nGgGlcMRIFWd2DNZ7KtkyOZcoU1SjhB9/view?usp=sharing
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II -  no âmbito da Diretoria de Ensino: ao Supervisor de Ensino analisar, ratificar ou 

retificar as informações digitadas e aprovadas na Unidade Escolar e, ao Dirigente 

Regional de Ensino, à vista do parecer do Supervisor de Ensino, homologá-las. 

Quanto ao cumprimento do cronograma e para que possamos corrigir os eventuais 

erros, informamos que as Unidades Escolares e Diretoria de Ensino deverão 

finalizar todas as homologações, impreterivelmente, até 14/12/2018. 

Destacamos a importância quanto ao monitoramento do Relatório de Acompanhamento, 

disponibilizado na plataforma SED, para avaliação das pendências e finalização do 

processo com a devida homologação. 

É uma preocupação que decorre do fato que o trabalho realizado nessa etapa subsidiará 

não só o Processo de Associação do Professor na Classe, gerador da carga horária 

inicial dos docentes, bem como o lançamento das notas e faltas dos alunos. 

Para dúvidas ou esclarecimentos, por favor, abra uma ocorrência no Portal de 

Atendimento. 

ESE – Equipe de Supervisão de Ensino 

 

CIE – Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar 

 

  

Prezados Diretores, 
 
Segue abaixo retificação da “Informação PNLD” relativa ao recolhimento de livros do 

PNLD voltados ao Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio das disciplinas de 

Inglês, Espanhol, Sociologia, Filosofia e Arte. Livros de Inglês e Espanhol: de acordo 

com Edital PNLD 2017, “4.1.8. As obras didáticas do componente curricular de Língua 

Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol), a que se refere o subitem 4.1 serão compostas 

de livros consumíveis, podendo ter ou não lacunas ou espaços que possibilitem ao 
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estudante a realização de atividades e exercícios propostos no próprio livro.” Portanto os 

livros de Inglês   dos Anos Finais são consumíveis e devem permanecer com os 

alunos. Os livros de Língua Estrangeira Moderna do Ensino Médio, como referido, 

devem ser recolhidos. Livros de Sociologia, Filosofia e Arte: são consumíveis, 

portanto, não necessitam de recolhimento. Como destaca o edital do PNLD 2018: 

“3.1.10. As obras didáticas dos componentes curriculares de Sociologia, Filosofia e Arte 

a que se refere o subitem 3.1 serão compostas de livros consumíveis, podendo ter ou 

não lacunas e espaços que possibilitem ao estudante a realização de atividades e 

exercícios propostos no próprio livro”. 

 
Eliane Socorro de Almeida Oliveira 

Supervisora de Ensino - (14) 3352-6004 

 

 

  
  

Os cadernos do aluno em posse das escolas deverão ser conservados armazenados. 

Sendo assim, está descartada qualquer possibilidade de desfazimento. Em ocasião 

oportuna e sob orientação expressa da Pasta, com base na Resolução SE 83/2013, será 

emitida instrução. 

Eliane Socorro de Almeida Oliveira 

Supervisora de Ensino - (14) 3352-6004 

 

 



 

Circular nº 49 - 14/12/2018 - Pág. 7 

Sociologia - (14) 3352-6033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 04/12/2018 e durante o ano de 2019:  

Cadastramento (Inscrição) dos candidatos a vagas no Ensino Fundamental e Médio, 

inclusive na modalidade EJA, na rede pública, que não se inscreveram no prazo previsto 

para o processo, bem como daqueles que foram matriculados após a Fase de Definição 

e aos que estão fora da rede pública. 

 

 

Reforçando: Toda Escola é posto de atendimento, orientação e esclarecimentos, 

devendo atender bem aos que a procuram. 

CIE – Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar 

CIE 
(CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA
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O sistema encontra-se aberto para o lançamento do FECHAMENTO DO 4º BIMESTRE, 

o prazo se encerrará impreterivelmente no dia 21/12/2018.  

Informamos que o prazo para digitação do RENDIMENTO FINAL 2018, será até 

26/12/2018, para rede estadual. NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO PARA ESSES 

PRAZOS. 

 

*Lembramos que é imprescindível que o GOE/AOE realize a Associação do Professor à 

Classe para que os professores possam visualizar suas turmas e que o Calendário 

Escolar esteja atualizado e homologado, caso contrário, o fechamento permanecerá 

bloqueado. 

  
CIE – Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar 
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º

 

Estabelece procedimentos e cronograma do processo de atribuição de classes e aulas 

para o ano letivo de 2019 Os Coordenadores das Coordenadorias de Gestão de 

Recursos Humanos - CGRH e de Gestão da Educação Básica - CGEB, considerando a 

necessidade de estabelecer datas, prazos e procedimentos do processo de atribuição 

de classes e aulas para o ano letivo de 2019, de que trata que o disposto na Resolução 

SE 71, de 22-11-2018, expedem a presente Portaria.  

Artigo 1º - A atribuição de classes/anos iniciais do Ensino Fundamental, aulas dos anos 

finais do Ensino Fundamental e Médio e em Atendimento Educacional Especializado - 

AEE - Classes Regidas por Professor Especializado – CRPE ou aulas em Sala de 

Recursos ou na modalidade itinerante, na Etapa I, a docentes habilitados, de que tratam 

os artigos 10 e 11 da Resolução SE 71, de 22-11-2018, dar-se-á na observância do que 

segue.  

Artigo 2º - No Processo Inicial - ETAPA I, a atribuição de classes e aulas aos docentes 

inscritos e classificados obedecerá ao seguinte cronograma:  

I – Fase 1, a ocorrer em dois momentos:  

a) 18-12-2018 - na Unidade Escolar - aos titulares de cargo, exclusivamente para a 

constituição de jornada de trabalho;  

b) 22-01-2019 – na Unidade Escolar - aos titulares de cargo, para:  

1. Constituição de Jornada aos docentes titulares de cargo parcialmente atendidos e 

adidos;  

2. Composição de Jornada;  

3. Ampliação de jornada;  

4. Carga suplementar;  

II – 23-01-2019 – Fase 2 - na Diretoria de Ensino - aos titulares de cargo, não atendidos, 

parcial ou integralmente em nível de Unidade Escolar, para:  

a) Constituição de jornada, aos docentes não atendidos totalmente, na Fase 1 e aos 

adidos em caráter obrigatório, seguindo a ordem de classificação na Diretoria de Ensino;  

CRH 
(CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
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b) Composição de Jornada, aos parcialmente atendidos na constituição e aos adidos, 

em caráter obrigatório, seguindo a ordem de classificação na Diretoria de Ensino;  

c) Carga suplementar;  

III – 24-01-2019 - Fase 3 – na Diretoria de Ensino, para afastamento de titulares de cargo 

nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 444/1985, devendo os docentes 

apresentar a respectiva classificação final, disponibilizada no GDAE, para fins de 

comprovação das respectivas habilitações/qualificações. Caso a classificação do 

docente não contemple as disciplinas correspondentes à sua habilitação, o mesmo não 

poderá ser atendido.  

IV – 28-01-2019 - Fase 4 - na Unidade Escolar - Manhã - carga horária aos docentes 

ocupantes de função-atividade, na seguinte conformidade:  

1. declarados estáveis nos termos da Constituição Federal de 1988;  

2. celetistas;  

3. ocupantes de função-atividade;  

V) 28-01-2019 - Fase 5 – na Diretoria de Ensino - Tarde - carga horária aos docentes 

ocupantes de função-atividade, na seguinte conformidade:  

1. declarados estáveis nos termos da Constituição Federal de 1988; 2. celetistas; 3. 

ocupantes de função-atividade;  

VI) 29-01-2019 - Fase 6 – na Diretoria de Ensino – atribuição de carga horária aos 

docentes contratados e candidatos à contratação. Parágrafo único: As Diretorias de 

Ensino deverão comunicar à Diretoria de Ensino/Unidade Escolar de classificação do 

docente, que o mesmo foi atendido na atribuição para designação nos termos do artigo 

22 da Lei Complementar 444/85, devendo as respectivas aulas liberadas serem 

atribuídas nas demais fases, à título de substituição.  

Artigo 3º - Na Etapa II, atribuição de classes e aulas aos docentes e candidatos à 

contratação de qualificados, de que tratam o §8º, do artigo 10 e artigo 11 da Resolução 

SE 71, de 22-11-2018, I - 30-01-2019 – Fase 1 - Unidade Escolar - Manhã - aos docentes 

da unidade escolar na seguinte ordem:  

1. Efetivos;  

2. Declarados estáveis pela Constituição Federal de 1988;  

3. Celetistas; 4. Ocupantes de Função- Atividade;  

5. Docentes Contratados - categoria “O” já atendidos na Etapa I, com aulas atribuídas 

na respectiva unidade escolar;  
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II - 30-01-2019 – Fase 2 – na Diretoria de Ensino – Tarde - todos os docentes de que 

trata o inciso anterior, não atendidos totalmente nas unidades escolares, os docentes 

candidatos à contratação, observada a ordem de prioridade;  

III – 31-01-2019 – Fase 3 – Programas e Projetos da Pasta - na Diretoria de Ensino - a 

novos docentes que atuarão em 2019, devidamente selecionados, observada a 

legislação específica.  

Artigo 4º - Os docentes, que manifestarem a intenção de serem cessados de seus 

afastamentos ou designações, bem como aqueles que serão cessados no primeiro dia 

letivo de 2019, deverão participar do processo inicial de atribuição, a fim de terem classes 

ou aulas atribuídas no processo inicial.  

Parágrafo Único - Os docentes que manifestarem a intenção de cessação deverão 

apresentar na Unidade Escolar e na Diretoria de Ensino, quando for o caso, declaração 

de próprio punho com a referida solicitação em caráter irrevogável.  

Artigo 5º - Os docentes que atuaram, em 2018, nos Programas e Projetos da Pasta e 

que não tenham sido reconduzidos para 2019 deverão, obrigatoriamente, participar do 

processo inicial de atribuição de classes e aulas.  

Artigo 6º - As unidades escolares, que tiverem alterações no quadro de turmas, poderão, 

se necessário, refazer a atribuição, na Fase 1 da Etapa I, prevista na alínea “b”, inciso I 

do artigo 2º desta Portaria.  

Artigo 7º - Caso alguma das datas previstas nesta Portaria recair em feriado do 

município, sede da Diretoria de Ensino, a data das atividades programadas deverá ser 

devidamente ajustada, desde que seja amplamente divulgada.  

Artigo 8º - A partir do primeiro dia letivo do ano de 2019, as Diretorias de Ensino poderão, 

se necessário, proceder à abertura do Cadastramento Durante o Ano, nos termos do 

artigo 28 da Resolução SE 71, de 22-11-2018, a fim de possibilitar aos docentes 

concorrerem à atribuição de classes e aulas, ao longo do ano, em outra(s) Diretoria(s) 

de Ensino.  

Artigo 9º - As turmas de Atividades Curriculares Desportivas- ACD que ao final do ano 

letivo, estiverem funcionando com regularidade, nas modalidades e gênero existentes, 

tendo sido mantidas pelo Conselho de Escola, poderão ser atribuídas no processo inicial, 

preferencialmente aos titulares de cargo.  

Artigo 10 – Os componentes curriculares da Parte Diversificada, de que trata o inciso II 

do artigo 6º da Resolução SE 60, de 6-12-2017, poderão ser atribuídos no processo 
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inicial, a partir da fase da carga suplementar em diante, aos docentes devidamente 

credenciados, conforme o artigo 8º da mesma resolução.  

Artigo 11 - As turmas de Educação Física do período noturno, de aulas regulares de 

Espanhol e as aulas de Ensino Religioso, somente serão atribuídas durante o ano.  

Artigo 12 - O docente, que se encontrar na condição de aluno que venha à participar do 

processo de atribuição de classe e aulas deverá comprovar, no momento da atribuição, 

sua matrícula e a frequência no respectivo curso.  

Artigo 13 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação  

Centro de Recursos Humanos 

3352.6036 / 3352.6037 

–

 

 

Com a publicação da Portaria ocorrida em 11/12/2018, que dispõe sobre o cronograma 

para a atribuição de classes e aulas de 2019, damos início a um processo, que visa 

atender as expectativas de nossos docentes quanto à sua jornada de trabalho para o 

ano que se inicia. 

Solidários as estas expectativas, criou-se para o próximo ano um processo democrático 

e flexível com edição de nova legislação, priorizando a permanência do docente em uma 

única unidade escolar. 

Neste contexto de valorização do professor, o cronograma traçado também trouxe a 

inovação, oferecendo aos docentes efetivos, a possibilidade de usufruir de suas férias 

com as aulas atribuídas para o próximo ano de 2019, em nível de Unidade Escolar, já no 

dia 18/12/2018. 

Assim, é de suma importância que os Diretores das Unidades Escolares estejam cientes 

quanto à importância da realização do referido evento, assim como, o fato da atribuição 

tratar-se para o docente, de atendimento obrigatório de jornada de trabalho semanal 

prevista em legislação, cuja autoridade competente para a atribuição é o próprio Diretor. 

Portanto, a dinâmica da atribuição fará com que muitos docentes queiram participar 

presencialmente do processo inicial, deslocando-se, em alguns casos, da unidade 
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escolar na qual se encontra em exercício neste dia para participar em suas unidades de 

classificação. 

Considerando esta situação e a necessidade dos trabalhos escolares não serem 

interrompidos neste dia letivo, a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos 

informa que o docente poderá participar da sessão de atribuição, para acompanhar a 

constituição de sua jornada de trabalho, valendo observar que, na ausência do professor, 

o Diretor de Escola cabe a atribuição obrigatória. 

Na impossibilidade de comparecimento do docente na unidade escolar de classificação, 

este poderá se fazer representar por procurador, por meio de documento em 

formato simples como rege a legislação.  

No entanto, em caráter excepcional, no caso em que o docente queira acompanhar a 

sessão de atribuição no dia 18/12/2018, o Diretor de Escola deverá fornecer atestado de 

comparecimento (CLIQUE AQUI para acessar) aos docentes classificados em sua 

unidade escolar que comparecerem a atribuição, mas que neste dia estejam ministrando 

aulas em unidade diversa, bem como  a unidade de exercício no referido dia, deverá 

receber este documento, registrando a ausência na folha de ponto e, em campo próprio, 

declarando efetivo exercício, em decorrência do atestado apresentado, sendo que as 

aulas decorrentes da ausência dos docentes neste dia deverão serem ministradas por 

docente a título eventual; 

Frisa-se que no caso de não comparecimento, a atribuição é compulsória, sendo apenas 

considerado falta, se o docente não comparecer na unidade exercício sem que seja pelo 

motivo de atribuição. 

Estas orientações referem-se somente para o dia 18/12/2018, não sendo aplicada em 

demais atribuições do processo inicial ou durante o ano, cujas regras encontram-se 

exaradas na Resolução SE 71/2018. 

Contamos com a costumeira colaboração e parceria nos colocando à disposição.  

 

Centro de Recursos Humanos 

3352.6036 / 3352.6037 

https://drive.google.com/file/d/1egL9p5uyymqGoIM0rvaoyMHANnABzIZw/view?usp=sharing
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Prezado Diretor de Escola, 
 
Toda legislação pertinente a Atribuição de Aulas é publicada no site da Diretoria de 

Ensino. Favor divulgar. 

Centro de Recursos Humanos 

3352.6036 / 3352.6037 

 

 

 

º

  

 

Servidores Sabatistas 

Atendendo ao registrado por V. Sa ., durante o período de inscrições, para realizar a 

prova do dia 15/12/2018 na condição especial de sabatista, vimos informa-lhe os 

procedimentos que deverão ser cumpridos: 

a) Todos os servidores que irão realizar as provas no dia 15-12-2018 e que estão na 

condição de sabatistas, deverão comparecer ao seu local de realização da prova, já 

divulgado no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), até no máximo 

12h50min (horário de fechamento dos portões). Após este horário nenhum servidor terá 

acesso ao seu local de prova. 

b) Os candidatos ficarão confinados no prédio onde farão a prova, podendo conversar e 

interagir com os seus colegas também desta condição especial, até o início da prova, 

porém sem perturbar, de modo algum os demais servidores que estejam realizando a 

prova, podendo também levar lanche e água na quantidade que considerar necessária.  

c) No local de confinamento, mesmo antes do início da prova, os servidores não poderão 

portar material de estudo, telefone celular, pagers ou similares e relógio. 

d) O horário de início da prova será às 19h30min. 
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e) Iniciada a prova, todos os procedimentos serão idênticos àqueles aplicados aos 

demais candidatos, conforme consta do edital publicado em 14-11-2018. 

f) No dia 16/12 os candidatos da condição especial de sabatista farão a prova no horário 

e condições dos demais candidatos. 

Centro de Recursos Humanos 

3352.6036 / 3352.6037 

 

 

  

 

O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, da Secretaria de 

Estado da Educação, nos termos da Lei Complementar 1.097/2009, alterada pela Lei 

Complementar 1.143/2011, regulamentada pelo Decreto 55.217/2009, alterado pelo 

Decreto 60.650/2014, CONVOCA E INSTRUI os integrantes do Quadro do Magistério 

inscritos no Processo de Promoção 2016, para a realização da prova. 

CLIQUE AQUI para acessar o edital completo 

 

 

  

 

O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, nos termos da Lei 

Complementar 1.144/2011, regulamentada pelo Decreto 58.648/2012, CONVOCA E 

INSTRUI os integrantes do Quadro de Apoio Escolar inscritos no Processo de Promoção 

2018, para a realização da prova. 

 

CLIQUE AQUI para acessar o edital completo 

https://drive.google.com/file/d/1VtiHQHLeBTj8SBGfD4vpbTRjHrGwloCJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QNzr5WLHjY__8y5tV8dJWGrudiugYXYu/view?usp=sharing
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A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, por meio da Comissão Especial de 

Concurso Público, instituída mediante Resolução SE nº 48, de 30-07-2018, nos termos 

do Decreto nº 60.449, de 15-5-2014, torna pública a abertura de inscrições e a realização 

do concurso público de prova, em nível regional, para provimento de 167 cargos 

de Oficial Administrativo, do Quadro da Secretaria da Educação (QSE), mediante as 

condições estabelecidas nas Instruções Especiais, contidas no presente edital. 

Para acessar o Edital completo, CLIQUE AQUI 

 

 

A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, por meio da Comissão Especial de 

Concurso Público, instituída mediante Resolução SE nº 33, de 17-5-2016, alterada pela 

Resolução SE nº 31, de 18-4-2018, e nos termos do Decreto nº 60.449, de 15-5-2014, 

torna pública a abertura de inscrições e a realização do concurso público, de provas e 

títulos, em nível estadual, conforme prevê o parágrafo 4º, artigo 1º do Decreto nº 53.037 

de 28-5-2008, alterado pelo Decreto nº 59.447, de 19-8-2013, para provimento de 372 

cargos de Supervisor de Ensino do Quadro do Magistério, de acordo com as 

condições estabelecidas nas Instruções Especiais, contidas no presente Edital. 

Para acessar o Edital completo, CLIQUE AQUI 

Para acessar o Formulário de Entrega de Títulos, CLIQUE AQUI 

 

Centro de Recursos Humanos 

3352.6036 / 3352.6037 

 

 

 

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/11/edital-se-03-2018-abertura-de-inscrio-oficial-administrativo.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/11/edital-se-02-2018-abertura-de-concurso-supervisor-de-ensino.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2018/11/formulrio-de-entrega-de-ttulos.pdf
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º

14 de dezembro de 2018 

Dirigente Regional de Ensino: Sandra de Fátima Tavares Rodrigues Tonon 

 

 

 


