
 

 
 
 
Rua das Figueiras, 1245 – Jardim, Santo André – SP – (11) 4422-7000                                   Página - 1                           

 

Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

21/06/2022 

 

REDE Nº 095      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENSINO MÉDIO 
 

Conforme Rede 089 de 08/06/2022, na qual foi orientado o desdobramento para a realização da 

organização do portfólio com as evidências da implementação do Novo Ensino Médio nas 

unidades escolares, esclarecemos que o prazo para apresentação foi alterado para a primeira 

semana de agosto de 2022. 

Sendo assim, aproveitamos para esclarecer e reforçar a informação de que NÃO é necessário 

enviar o portfólio para a Diretoria de Ensino. O grupo focal do NEM irá convocar as escolas, de 

forma individual, para essa interação. 

A alteração do prazo para apresentação se deve ao fato de considerarmos que o encerramento 

do semestre nas escolas apresenta pontos de atenção, inclusive para o encerramento da Unidade 

Curricular 1, que é uma ação inédita. 

Em caso de dúvida, entrar em contato PEC Cristina Chacur no telefone 4422-7528. 

 

 

 

 
Cristina Chacur – PEC Matemática 

                                     Núcleo Pedagógico 
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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

ASSUNTO 02: ORIENTAÇÕES PROCEDIMENTAIS, RESULTADOS  DO CONCURSO DE 
REMOÇÃO QAE/2022. 
 

Senhores Diretores de Escola, Senhores G.O.E., solicitamos darem ampla divulgação 

das publicações e orientações abaixo.    

1. Portaria CGRH Nº 04, de 20-06-2022 (Diário Oficial do Estado de – 21/06/2022, 
Seção II)  

Estabelece os procedimentos de desligamento dos integrantes do Quadro de Apoio Escolar - 
QAE, em decorrência do Concurso de Remoção – 2022.  

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH, com base no 

disposto no § 3º, do artigo 60, da Lei 10.261/68 e considerando a Remoção, por União de 
Cônjuges e por Títulos, de integrantes do Quadro de Apoio Escolar - Agente de Serviços 

Escolares, Agente de Organização Escolar, Assistente de Administração Escolar e Secretário de 
Escola, expede a presente Portaria:  

Artigo 1º - Os titulares de cargo removidos serão desligados da unidade de origem, 

em 19/07/2022, devendo assumir o exercício na unidade de destino nesta mesma data ou 
em até  

8 dias corridos, contados a partir da publicação, os que fizerem jus a período de trânsito, 
conforme previsto no artigo 61 da Lei nº 10.261/68. (Atenção ao Artigo 3º! Destaque nosso.)  

Artigo 2º – Ao removido que usufruir o período de trânsito, o mesmo será considerado na 
unidade/órgão de destino.  

Artigo 3º - Não haverá período de trânsito para o removido que, na ocasião da 
publicação da remoção, esteja em exercício em unidade sediada no município para o 

qual se removeu.  

Artigo 4º - Os removidos que, na data da publicação do ato, se encontrarem em gozo de férias, 
recesso ou em licença, cujo saldo ultrapasse a(s) data(s) a que se refere o artigo 1º 

desta  Portaria, deverão comunicar esta situação ao superior imediato no órgão ou na unidade 
de destino e assumir exercício no primeiro dia útil subsequente ao último dia do impedimento.  

Artigo 5º - Os removidos que se encontrem afastados, designados ou nomeados em comissão 
junto a outro órgão/unidade, poderão permanecer nessa situação, devendo comunicar ao  

órgão/unidade de destino sua assunção de exercício por ofício, na data de publicação do ato de 
remoção.  

Artigo 6º - O servidor designado Gerente de Organização Escolar – GOE que tenha sido 

removido poderá permanecer designado na referida função gratificada, aplicando-se o disposto 
no artigo 3º desta Portaria, quando for o caso, e, devendo apostilar a alteração de sede de 

classificação do cargo.  

Artigo 7º - No caso de cessação da designação de Gerente de Organização Escolar – GOE na 
unidade de origem, o servidor removido poderá concorrer a nova vaga quando surgir na 

unidade de destino ou em outra, em conformidade com a legislação pertinente, desde que a 
unidade escolar comporte a referida função gratificada.  

Artigo 8º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação.  
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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

Despacho da Coordenadora, de 20/06/2022 - Concurso de Remoção – Quadro de Apoio Escolar 
2022  

I – Os candidatos que participaram do Concurso de Remoção - Quadro de Apoio Escolar 2022, 

finalizado com a publicação do Ato de Remoção em Diário Oficial do Estado – 21/06/2022,  

Seção II, poderão consultar no Documento de Inscrição, disponível no Portalnet 
(http://portalnet.educacao.sp.gov.br – link: Concurso de Remoção/Documento de Confirmação 

de Inscrição):  

1 - O indeferimento da inscrição por União de Cônjuges, com  

o respectivo Parecer, emitido em conformidade com o Decreto Nº  

58.027/2012, assim como pela Resolução SE 79/2012.  

2 - Pontuação atualizada:  

- Os recursos da pontuação, número de dependentes, tempo  

na unidade escolar ou pontuação revista em virtude de recurso  

de terceiros.  

3 - A Classificação Final.  

II – Os candidatos que solicitaram a inclusão, exclusão,  

alteração da ordem das indicações ou substituição de unidade  

escolar na relação de indicações: 1 - Todas as solicitações foram indeferidas nos termos do  

artigo 15 do Decreto N° 58.027/2012  

  

2) REMOVENDO POR CONCURSO, nos termos do artigo 30 da Lei Complementar nº 
1.144/2011, do Decreto nº 58.027/2012 e da Resolução SE nº 79/2012, os integrantes do 
Quadro de Apoio Escolar (Agentes de Organização Escolar, Agentes de Serviços Escolares, 

Assistentes de Administração Escolar e Secretários de Escola) da Secretaria de Estado da 
Educação, por União de Cônjuges e por Títulos, conforme segue:  

 * ATO DE REMOCAO - AGENTE ORG. ESCOLAR * TITULOS **  

(Relação consta no DOE de 21/06 Executivo 2 pag. 59 a 86)  

  
Obs.: Ressaltamos que a vigência desta Remoção é a partir de 19/07/2022.   

Neste contexto, comunicamos que os resultados estão disponíveis a partir de hoje, 21/06/2022, 
no Sistema – Remoção/Portalnet. 
Agradecemos!  

 

 

 
Comissão de Ingresso/Remoção/Transferência 

                                     Supervisão Educacional 
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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

ASSUNTO 03: ENSINO MÉDIO - DEFINIÇÃO DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS PARA 
2023 
 

Senhores Diretores,  

 

 O período de manifestação de interesse dos alunos matriculados na 1ª série do Ensino Médio 
em 2022, cursos regulares, foi encerrado em 10/06.  

A) Após a análise da Unidade Escolar para a definição dos Itinerários Formativos, solicitamos 

para que sejam realizados os procedimentos na Plataforma SED: 

 

1- Acesse o link da SED com seu login e senha 

2-  Acesse o link Gestão Escolar – Novo Ensino Médio – Definição dos Itinerários na Unidade 

Escolar 

3- Importante: mude o ano letivo para 2023 

4- Clique em Pesquisar 

5- Selecione os Itinerários e o número de turmas que serão ofertados em cada turno (manhã 

tarde e noite). 

 

B) Preencher a Ficha – resumo (Anexo) referente à definição dos Itinerários Formativos 

para a 2ª série do EM - ano 2023 e encaminhar esta Ficha para o e-mail do Supervisor   

de Ensino, responsável pela escola, até 27/06/2022. 

 

O Supervisor da escola após a verificação da Ficha (assinatura e carimbo) fará a impressão 

da referida e entregará para a Comissão responsável pela implementação do Novo Ensino 

Médio, visando posterior homologação pela Dirigente de Ensino.  

  

Providências da Equipe Gestora: 
 
 

1. Promover a análise e a definição dos Itinerários Formativos entre a equipe gestora e os 

docentes da Unidade Escolar a fim de organizar o aprofundamento do Novo Ensino Médio 

e ações para viabilização da Manifestação de Interesse por parte dos alunos. 

2. Divulgar a definição dos IF para todos na Unidade Escolar, principalmente os que 

estiveram envolvidos na manifestação de interesse: Docentes, alunos, Proatec,   Docentes 

que atuam no INOVA e nos Aprofundamentos 2022, e ainda Colegiados e Grêmio Escolar. 

3. Elaborar, arquivar os Registros, por meio de fotos, atas (Conselho de Escola/ Reuniões), 

entre outros documentos, de todo o processo da definição dos IF para 2023. 
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Governo do Estado de São Paulo 
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As ações deverão garantir: 

➢ Esclarecimentos da definição dos Itinerários Formativos para 2023 quanto à 

organização Novo Ensino Médio – FGB e IF, para o atendimento dos alunos 

matriculados e o registro em ATA e, também, as opções de NOVOTEC Integrado e 

Expresso. 

➢ Passo – a – passo, na SED, para a definição dos Itinerários Formativos. 

➢ Divulgação dos Aprofundamentos mantidos pela Unidade Escolar, bem como,  os 

definidos para as 2ª séries do EM 2023. 

➢ Cada unidade escolar definiu seus Aprofundamentos e caso o aluno se interesse por 

Aprofundamentos diversos, poderá verificar, na fase de Matrícula, outras escolas 

que atendam ao seu interesse. 

 

Anexo: Ficha-resumo-Itinerários Formativos para 2023 

 

 

 

 
Comissão: Ensino Médio 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/06/ficha-resumo-itinerrios-formativos-para-2023.doc

