quarta-feira, 19 de março de 2014
Notificação
Notificamos a Empresa Zambra & Kura Ltda. – ME, CNPJ.
15.056.341/0001-56, estabelecida à Rua Antônio Alves Ramos,
1.201 – Centro, Pejucara - SP, que deverá no prazo de 2 dias
úteis, a contar da data da publicação desta Notificação, efetuar
a entrega da mercadoria, referente a 2014OC00018, Nota de
Empenho 2014NE00127, Processo 062/2014, Penitenciária de
Assis, com entrega prevista para o dia 06-03-2014. Vale ressaltar, que se não forem tomadas as providências no que tange a
entrega do produto acima citado, esta Empresa ficará sujeita às
sanções previstas nos artigos 86 e 87, da Lei Federal 8.666/93,
artigos 80 e 91 da lei Estadual 6.544/89, de acordo com o estipulado na Resolução nº SAP – 6/2007.
Notificação
Notificamos a Empresa Drielly Cerezer Gimarães Confecções – ME, CNPJ. 14.277.189/0001-79, estabelecida à Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira, Araraquara - SP, que
deverá no prazo de 2 dias úteis, a contar da data da publicação
desta Notificação, efetuar a entrega da mercadoria, referente
a 2014OC00018, Nota de Empenho 2014NE00138, Processo
062/2014, Penitenciária de Assis, com entrega prevista para o
dia 08-03-2014. Vale ressaltar, que se não forem tomadas as providências no que tange a entrega do produto acima citado, esta
Empresa ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87,
da Lei Federal 8.666/93, artigos 80 e 91 da lei Estadual 6.544/89,
de acordo com o estipulado na Resolução nº SAP – 6/2007.
Notificação
Notificamos a Empresa Potenza Confecções e Comércio em
Geral Eirelli, CNPJ. 17.039.110/0001-60, estabelecida à Av. Ede,
86, São Paulo - SP, que deverá no prazo de 2 dias úteis, a contar
da data da publicação desta Notificação, efetuar a entregA
da mercadoria, referente a 2014OC00018, Nota de Empenho
2014NE00139, Processo 062/2014, Penitenciária de Assis, com
entrega prevista para o dia 08-03-2014. Vale ressaltar, que se
não forem tomadas as providências no que tange a entrega do
produto acima citado, esta Empresa ficará sujeita às sanções
previstas nos artigos 86 e 87, da Lei Federal 8.666/93, artigos
80 e 91 da lei Estadual 6.544/89, de acordo com o estipulado na
Resolução nº SAP – 6/2007.

PENITENCIÁRIA VEREADOR FREDERICO
GEOMETTI - LAVÍNIA I
Centro Administrativo
Núcleo de Finanças e Suprimentos
Notificações
Fica Notificada à Empresa G. Gonçalves da Silva Embalagens ME, CNPJ 05.977.967/0001-41, Sita à Rua Brasil, 362,
São João, na cidade de Araçatuva/SP, a Entregar no prazo de
2 dias úteis a contar da ciência desta notificação publicada
no Diário Oficial do Estado, os objetos da Nota de Empenho
2014ne000156, (Toalha de papel - simples) referente ao Processo 39/14PVFGL, e Edital Eletrônico de Contratações Convite
Bec 2541/2014, enviada em 27-02-2014, comunico que o não
atendimento da presente notificação a referida Empresa estará
sujeita às penalidades previstas na Resolução SAP-6, de 10-012007, Lei Federal 8666/93 e suas alterações, conforme item 9
do referido Edital.
Fica Notificada à Empresa Alg Brasil Comércio e Indústria
de Produtos Ltda, CNPJ 11.495.858/0001-90, Sita à Rua Luiz
Alves Cavalcante, 689/101, Vilar dos Teles, na cidade de São
João de Meriti/RJ, a Entregar no prazo de 02 dias úteis a contar
da ciência desta notificação publicada no Diário Oficial do Estado, os objetos da Nota de Empenho 2014ne000163, (Protetor
solar) referente ao Processo 43/14PVFGL, e Edital Eletrônico de
Contratações Convite Bec 2537/2014, enviada em 27-02-2014,
comunico que o não atendimento da presente notificação a
referida Empresa estará sujeita às penalidades previstas na
Resolução SAP-6, de 10-01-2007, Lei Federal 8666/93 e suas
alterações, conforme item 9 do referido Edital.
Fica Notificada a Empresa Seguraty Equipamentos para
Proteção Individual Ltda.ME, CNPJ 00.144.236/0001-00, Sita
à Rua Aureliano do Amaral, 286, São Paulo /SP, para no prazo
de 05 dias úteis, a partir da data da ciência desta notificação
publicada no Diário Oficial do Estado, para apresentação de
Defesa Prévia, pelo não atendimento de notificação feita em
12-03-2014 no Diário Oficial do Estado, objeto da nota de empenho 2014NE00147, referente ao Processo 35/14PVFGL, e Edital
Eletrônico de Contratações Convite Bec 2125/2014, a referida
empresa estará sujeita à aplicação multas e sanções administrativas restritas da liberdade de licitar e contratar com os órgãos
e entidades da Administração Estadual, previstas na Resolução
SAP-06/07, de 10/01/07 (multas), Resolução CC- 52, de 19/07/05
(suspensão), Lei Federal 8.666/93 (Licitações e Contratos Administrativos) e suas alterações, c/c o Artigo 7º da Lei Federal
10.520, de 17/07/02 (Pregão), Decreto Estadual 47.297, de
06/11/02 (Pregão) e Resolução CEGP – 10, de 19/11/02 (Pregão).
Fica Notificada a Empresa O.M. Comercial Atacadista de
Artigos Esportivos Eireli, CNPJ 00.144.236/0001-00, Sita à Rua
Deputado Salles Filho, 71, Centro, na Cidade de Adamantina/SP,
para no prazo de 05 dias úteis, a partir da data da ciência desta
notificação publicada no Diário Oficial do Estado, para apresentação de Defesa Prévia, pelo não atendimento de notificação
feita em 12-03-2014 no Diário Oficial do Estado, objeto da nota
de empenho 2014NE00146, referente ao Processo 34/14PVFGL,
e Edital Eletrônico de Contratações Convite Bec 2147/2014, a
referida empresa estará sujeita à aplicação multas e sanções
administrativas restritas da liberdade de licitar e contratar com
os órgãos e entidades da Administração Estadual, previstas na
Resolução SAP-06/07, de 10/01/07 (multas), Resolução CC- 52,
de 19/07/05 (suspensão), Lei Federal 8.666/93 (Licitações e
Contratos Administrativos) e suas alterações, c/c o Artigo 7º
da Lei Federal 10.520, de 17/07/02 (Pregão), Decreto Estadual
47.297, de 06/11/02 (Pregão) e Resolução CEGP – 10, de
19/11/02 (Pregão).
Fica Notificada a empresa Comercial de Carnes e Alimentos
São Luiz Marilia Ltda, CNPJ 48.357.263/0002-60, Rua Dr. Durval
de Menezes, 445 Jd.Planalto, na cidade de Marília/SP, Estado
de São Paulo, para no prazo de 05 dias úteis, a partir da data
da ciência desta notificação publicada no Diário Oficial do
Estado, para apresentação de Defesa Prévia, pelo não atendimento de notificação feita em 14-03-2014 no Diário Oficial do
Estado, objeto da nota de empenho 00016, Pregão Eletrônico
13/13PVFGL, processo 164/13PVFGL, a referida empresa estará
sujeita à aplicação multas e sanções administrativas restritas da
liberdade de licitar e contratar com os órgãos e entidades da
Administração Estadual, previstas na Resolução SAP-06/07, de
10/01/07 (multas), Resolução CC- 52, de 19/07/05 (suspensão),
Lei Federal 8.666/93 (Licitações e Contratos Administrativos)
e suas alterações, c/c o Artigo 7º da Lei Federal 10.520, de
17/07/02 (Pregão), Decreto Estadual 47.297, de 06/11/02 (Pregão) e Resolução CEGP – 10, de 19/11/02 (Pregão).
Fica Notificada a empresa Sanches Laticinios, Frios e Produtos Veterinários Eirele ME, CNPJ 55.090.104/0001-26, Rua Redemesio Braguini, 10, na cidade de Macaubal/SP, Estado de São
Paulo, para no prazo de 05 dias úteis, a partir da data da ciência
desta notificação publicada no Diário Oficial do Estado, para
apresentação de defesa prévia, pelo não atendimento de notificação feita em 14-03-2014 no Diário Oficial do Estado, objeto da
nota de empenho 00023, Pregão Eletrônico 13/13PVFGL, processo 164/13PVFGL, a referida empresa estará sujeita à aplicação
multas e sanções administrativas restritas da liberdade de licitar
e contratar com os órgãos e entidades da Administração Estadual, previstas na Resolução SAP-06/07, de 10/01/07 (multas),
Resolução CC- 52, de 19/07/05 (suspensão), Lei Federal 8.666/93
(Licitações e Contratos Administrativos) e suas alterações, c/c o
Artigo 7º da Lei Federal 10.520, de 17/07/02 (Pregão), Decreto
Estadual 47.297, de 06/11/02 (Pregão) e Resolução CEGP – 10,
de 19/11/02 (Pregão).

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
PENITENCIÁRIA DE JUNQUEIRÓPOLIS
Notificação
Fica notificada a empresa Dimaci/SP Material Cirurgico Ltda,
CNPJ sob o 05.847.630/0001-10, situada a Av. Senador Flaquer –
869 – Vila Euclides em São Bernardo do Campo/SP, no prazo de
05 dias úteis, a partir da data da publicação desta notificação,
a apresentar Defesa Prévia, referente ao não cumprimento da
notificação do dia 07-03-2014, objeto da 2014NE00088, objeto
do processo 048/14-PJ, CV/BEC, haja vista que a referida Empresa estará sujeita a aplicação de multas e sanções administrativas
restritivas da liberdade de licitar e contratar com os órgãos e
entidades da Administração Estadual, previstas na Resolução
SAP 06, de 10-01-2007 (multas), Resolução CC-52, de 19/07/05
(Suspensão), Lei Federal 8.666/93 (Licitações e Contratos administrativos) e suas alterações.
Notificação
Fica notificada a empresa Licicom Com. De Equipamentos
Industriais Ltda, CNPJ sob o 08.843.007/0001-87, situada a
Rua Cantagalo - 2335 - Tatuapé em São Paulo/SP, no prazo de
02 dias úteis, a partir da data da publicação desta notificação,
a entregar a mercadoria, objeto da 2014NE00140, objeto do
processo 089/14-PJ, CV/BEC, haja vista que a referida Empresa
estará sujeita a aplicação de multas e sanções administrativas
restritivas da liberdade de licitar e contratar com os órgãos e
entidades da Administração Estadual, previstas na Resolução
SAP 06, de 10-01-2007 (multas), Resolução CC-52, de 19/07/05
(Suspensão), Lei Federal 8.666/93 (Licitações e Contratos administrativos) e suas alterações.

PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO
Notificação
Fica notificada a Empresa Comercial Mascote de Produtos
Alimenticios Ltda, CNPJ. 08.399.660/0001-07, situada à Rua
São Roque 603, bairro Vila Industrial na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo, no prazo de 2 dias úteis, a partir da data
da publicação desta Notificação, ENTREGAR as mercadorias, de
acordo com o Calendário de Entrega Parcial, objeto do contrato
064/2014PV, referente ao dia 11-03-2014 (2.375 Kg. de Filé
de peixe), objeto do processo 473/2013PV, Pregão Eletrônico
009/2013PV; haja vista que a referida Empresa estará sujeita
a aplicação de multas e sanções administrativas restritivas da
liberdade de licitar e contratar com os órgãos e entidades da
Administração Estadual, previstas na Resolução SAP-06/07, de
10/01/07, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, c/c o artigo 7.º
da Lei Federal 10.520, de 17/07/02, Decreto 47.297, de 06/11/02
e Resolução CEGP-10, de 19/11/02.

FAZENDA
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL
DO ESTADO
5ª Divisão Seccional de Despesa de Pessoal
Notificação
Fica(m) NOTIFICADO(S) o(s) abaixo discriminado(s) para, no
prazo de 15 (quinze) dias, contatar a DSD-05, situada na Avenida
Adolpho Massaglia, 350, Bairro Vossoroca, Sorocaba-SP, telefone
(015) 3224-9890, visando à devolução de numerário aos cofres
públicos do Estado. Informações adicionais estão resguardadas
e disponíveis ao(s) interessado(s) na citada DSD, assim como
fica assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. A
falta de manifestação poderá implicar a inscrição no CADIN
ESTADUAL e na DÍVIDA ATIVA.
Francine Raimundo Leme, RG 33.993.598-4, CPF
358.646.388-03, correspondente ao período de 01-12-2012 a
31-05-2013;

COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
DELEGACIAS REGIONAIS TRIBUTÁRIAS
Delegacia Regional Tributária de Campinas 5
Posto Fiscal 10
Notificação
Os contribuintes, abaixo identificados, ficam notificados
da decisão do Sr. Delegado Regional Tributário da Delegacia Regional Tributária de Campinas que deu provimento ao
recurso formulado face à decisão do Sr. Chefe do Núcleo de
Informação Campinas acerca do lançamento do IPVA, exigido
conforme comunicação expedida nos termos do artigo 13-A da
Lei 6.606/89 ou do artigo 18 da Lei 13.296/08. Em razão disso,
extingue-se o crédito tributário nos termos do art. 156, inciso IX
do Código Tributário Nacional - CTN. Os autos foram encaminhados ao Posto Fiscal, abaixo identificado.
NOME CPF/CNPJ Nº CONTROLE PLACA POSTO FISCAL
Alcindo Duarte da Conceição Filho 470061888-49
30.052.046-3 HEM-6332 PF-10-Campinas
Ney Carlos Barbosa 044.024.058/15 30.056.685-2 NWJ7448 PF-12-Americana
Os contribuintes, abaixo identificados, ficam notificados da
decisão do Sr. Delegado Regional Tributário da Delegacia Regional Tributária de Campinas que negou provimento ao recurso
formulado face à decisão do Sr. Chefe do NÚCLEO DE INFORMAÇÃO CAMPINAS acerca do lançamento do IPVA, exigido
conforme comunicação expedida nos termos do artigo 13-A da
Lei 6.606/89 ou do artigo 18 da Lei 13.296/08. Da decisão não
cabe mais recurso, conforme preceitua o artigo 10 do Decreto
54.714/09, sendo que dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data desta publicação, deverá ser efetuado o pagamento
do débito com os acréscimos legais, sob pena de inscrição na
dívida ativa nos termos do artigo 13-A da Lei 6.606/89 ou do
artigo 48 da Lei 13.296/08. Os autos foram encaminhados ao
Posto Fiscal, abaixo identificado.
NOME CPF/CNPJ Nº CONTROLE PLACA POSTO FISCAL
Maria Roder Hernandes 160.749.288/19 30.054.924-6
MWF-2165 PF-10-Campinas
Notificação
O(s) contribuinte(s) a seguir identificado(s) fica(m)
notificado(s) do lançamento de ofício do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, pela falta de
pagamento do imposto devido referente(s) ao(s) veículo(s) e
exercício(s) discriminado(s), nos termos do artigo 13-A da Lei
6.606/89 ou do artigo 18 da Lei 13.296/08.
No prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data
desta publicação, o(s) contribuinte(s), sob pena de inscrição
do débito na Dívida Ativa, deverá(ão) recolher o débito fiscal
integralmente ou apresentar contestação, por escrito, ao Chefe
do PF-10-Campinas, sito à Avenida Dr. Alberto Sarmento, 4 Bonfim, Campinas, SP, conforme disposto no artigo 5º do Decreto
54.714/09, nos dias úteis e no horário das 09h às 16h30.
Os dados foram obtidos nos sistemas de informação da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e/ou em documentos colhidos pela fiscalização.
Base de cálculo e alíquota nos termos dos artigos 5º, 6º e 7º
da Lei 6.606/89, para os fatos geradores ocorridos até o exercício de 2008. Base de cálculo e alíquota nos termos dos artigos
7º, 8º e 9º e 1º das Disposições Transitórias da Lei 13.296/08,
para os fatos geradores ocorridos a partir do exercício de 2009.
As tabelas de valor venal para os veículos usados foram
publicadas no Diário Oficial do Estado – D.O, conforme:
a) Resolução SF - 59, de 30-10-2007, D.O. 31-10-2007, exercício 2008;
b) Resolução SF - 59, de 30-10-2008, D.O. 31-10-2008, exercício 2009;
c) Resolução SF - 87, de 10-11-2009, D.O. 11-11-2009, exercício 2010;
d) Resolução SF - 117, de 18-11-2010, D.O. 19-11-2010, exercício 2011;
e) Resolução SF - 75, de 18-11-2011, D.O. 19-11-2011, exercício 2012;
f) Resolução SF - 82, de 21-11-2012, D.O. 24-11-2012, exercício 2013.

Os Juros de Mora são calculados na forma da Lei 10.175/98
e aplicados conforme a Lei 6.606/89 ou a Lei 13.296/08.
Multa de Mora ou acréscimos moratórios calculados nos
termos do artigo 17 da Lei 6.606/89 ou artigo 27 da Lei
13.296/08, respectivamente.
Nos casos em que houve pagamento parcial, após o prazo
legal, o valor do imposto devido foi imputado, conforme § 2º
do artigo 13-A da Lei 6.606/89 ou § 1º do artigo 18 da Lei
13.296/08.
O valor do débito fiscal, a seguir discriminado, é valido
para pagamento até o último dia útil do mês da data desta
publicação. Após essa data, o valor será atualizado nos termos
da legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador.
A não quitação dos débitos relacionados implicará a
inscrição do nome do contribuinte ou responsável no CADIN
ESTADUAL, nos termos da Lei 12.799/2008.
NOME CPF/CNPJ RENAVAM PLACA DO VEÍCULO Nº CONTROLE EXERCÍCIO IPVA MULTA JUROS
Ailton Sturaro 603.016.008-72 00408415681 BLS-5368
30.063.883-8 2009 141,52 28,30 105,41
Ailton Sturaro 603.016.008-72 00408415681 BLS-5368
30.063.883-8 2010 133,68 26,74 80,32
Notificação
O(s) contribuinte(s) a seguir identificado(s) fica(m)
notificado(s) do lançamento de ofício do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, pela falta de
pagamento do imposto devido referente(s) ao(s) veículo(s) e
exercício(s) discriminado(s), nos termos do artigo 13-A da Lei
6.606/89 ou do artigo 18 da Lei 13.296/08.
No prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data
desta publicação, o(s) contribuinte(s), sob pena de inscrição
do débito na Dívida Ativa, deverá(ão) recolher o débito fiscal
integralmente ou apresentar contestação, por escrito, ao Chefe
do PF-10-Campinas, sito à Avenida Dr. Alberto Sarmento, 4 Bonfim, Campinas, SP, conforme disposto no artigo 5º do Decreto
54.714/09, nos dias úteis e no horário das 09h às 16h30.
Os dados foram obtidos nos sistemas de informação da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e/ou em documentos colhidos pela fiscalização.
Base de cálculo e alíquota nos termos dos artigos 5º, 6º e 7º
da Lei 6.606/89, para os fatos geradores ocorridos até o exercício de 2008. Base de cálculo e alíquota nos termos dos artigos
7º, 8º e 9º e 1º das Disposições Transitórias da Lei 13.296/08,
para os fatos geradores ocorridos a partir do exercício de 2009.
As tabelas de valor venal para os veículos usados foram
publicadas no Diário Oficial do Estado – D.O, conforme:
a) Resolução SF - 59, de 30-10-2007, D.O. 31-10-2007, exercício 2008;
b) Resolução SF - 59, de 30-10-2008, D.O. 31-10-2008, exercício 2009;
c) Resolução SF - 87, de 10-11-2009, D.O. 11-11-2009, exercício 2010;
d) Resolução SF - 117, de 18-11-2010, D.O. 19-11-2010, exercício 2011;
e) Resolução SF - 75, de 18-11-2011, D.O. 19-11-2011, exercício 2012;
f) Resolução SF - 82, de 21-11-2012, D.O. 24-11-2012, exercício 2013.
Os Juros de Mora são calculados na forma da Lei 10.175/98
e aplicados conforme a Lei 6.606/89 ou a Lei 13.296/08.
Multa de Mora ou acréscimos moratórios calculados nos
termos do artigo 17 da Lei 6.606/89 ou artigo 27 da Lei
13.296/08, respectivamente.
Nos casos em que houve pagamento parcial, após o prazo
legal, o valor do imposto devido foi imputado, conforme § 2º
do artigo 13-A da Lei 6.606/89 ou § 1º do artigo 18 da Lei
13.296/08.
O valor do débito fiscal, a seguir discriminado, é valido
para pagamento até o último dia útil do mês da data desta
publicação. Após essa data, o valor será atualizado nos termos
da legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador.
A não quitação dos débitos relacionados implicará a
inscrição do nome do contribuinte ou responsável no CADIN
ESTADUAL, nos termos da Lei 12.799/2008.
NOME CPF/CNPJ RENAVAM PLACA DO VEÍCULO Nº CONTROLE EXERCÍCIO IPVA MULTA JUROS
Paulo Cesar Ambrósio 043.450.348-76 00624615987 GCV0009 30.063.910-7 2010 265,68 53,14 159,63
Paulo Cesar Ambrósio 043.450.348-76 00624615987 GCV0009 30.063.910-7 2011 255,52 51,10 116,74
Paulo Cesar Ambrósio 043.450.348-76 00624615987 GCV0009 30.063.910-7 2012 251,08 50,22 78,33

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS
AGRONEGÓCIOS
INSTITUTO AGRONÔMICO
Comunicado
Edital IAC-DG - 01, de 17-03-2014
O Diretor Técnico de Departamento do Instituto Agronômico
(IAC) torna público Edital de Inscrições do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq) e o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI-CNPq) referentes ao período de 20142015, observadas as especificações constantes deste Edital.
O prazo para registro das candidaturas para participação
no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e em
desenvolvimento Tecnológico e Inovação será de 02-05-2014
até as 23h59 do dia 30-05-2014, mediante o disposto no item
3 este Edital.
1 – DOS OBJETIVOS
1.1 O PIBIC é um programa do CNPq, cujo objetivo geral
é contribuir e despertar a vocação de estudantes de graduação
incentivando o surgimento de novos talentos em todas as áreas
do conhecimento, contribuindo para a formação futura de
jovens pesquisadores, mediante sua participação em projetos de
pesquisa através da concessão de cotas de bolsas de iniciação
científica (IC) diretamente às Instituições de Ensino e Pesquisa.
1.2 O PIBITI é um programa do CNPq cujo objetivo geral é
contribuir para a formação e inserção de estudantes de graduação em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e
inovação, através da concessão de cotas de bolsas de Iniciação
em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (IDT) diretamente
às Instituições de Ensino e Pesquisa.
2- DAS CONDIÇÕES GERAIS
2.1 Os Programas PIBIC e PIBITI são voltados exclusivamente para alunos de graduação.
2.2 As cotas concedidas anualmente são administradas pelas
próprias Instituições participantes, sob a supervisão do CNPq.
2.3 Os projetos desenvolvidos encerram-se com um trabalho final, que é valorizado e adequadamente avaliado, através de
um congresso anual de apresentação de resultados, fornecendo
retorno ao bolsista, com vistas à continuidade de sua formação.
2.4 As cotas para o período de agosto/2014 a julho/2015
são de 40 bolsas PIBIC e 15 bolsas PIBITI, que deverão ser
preenchidas de acordo com critérios da Resolução Normativa
dos programas (NR 017/06) publicadas no site do CNPq (HTTP://
www.cnpq.br/normas/rn_06_017_anexo3.htm).
2.5 A concessão da bolsa não estabelece vínculo empregatício entre o bolsista e o IAC ou entre o bolsista e o CNPq.
2.6 As bolsas terão vigência de até 12 meses, no período de
agosto de 2014 a julho de 2015, ou de acordo com o calendário
estabelecido pelo CNPq.
2.7 O bolsista não poderá usufruir de uma bolsa deste
Edital e, concomitantemente, ter outra bolsa acadêmica, estágio
remunerado ou emprego de qualquer natureza.
2.8 O bolsista deverá registrar ou atualizar seu currículo
na Plataforma Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br) no momento
da indicação.
2.9 Não haverá pagamento retroativo.
2.10 A bolsa não utilizada pelo solicitante será remanejada
conforme normas dos Comitês Internos.
2.11 A substituição de bolsista não poderá ocorrer no período de 01 de maio a 31 julho.
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2.12 A bolsa poderá ser cancelada pelo IAC nas seguintes
condições:
a. Por desistência do aluno.
b. A pedido do orientador.
c. Por não cumprimento das exigências dos Programas.
3- SELEÇÃO DOS ORIENTADORES, BOLSISTAS E PROJETOS
3.1 A seleção dos alunos a serem contemplados com as
bolsas de IC e de IDT será feita entre os que atenderem a este
Edital e forem pré-selecionados pelos Comitês Internos do IAC,
de acordo com critérios e normas internas e do CNPq. Após a
pré-seleção, os projetos e candidatos serão avaliados por um
Comitê Externo homologado pelo CNPq.
3.2 Para fins de análise, o projeto deverá ser submetido
a apenas um dos Programas. Não será permitida inscrição do
mesmo projeto, simultaneamente, nos dois Programas.
3.3 Só serão aceitas as inscrições encaminhadas com a
documentação completa, de acordo com as normas e formulários disponíveis no site do IAC, áreas PIBIC e PIBITI.
3.4 A distribuição de bolsas entre as áreas dar-se-á por
demanda qualificada e por número de orientadores inscritos.
Os Comitês Institucional (Interno) e Externo devem utilizar
a qualidade do projeto e o desempenho do orientador para
priorização na seleção.
3.5 Para submissão de projetos para o PIBITI, são relevantes
as informações quanto à transferência da tecnologia gerada
pelo projeto proposto. No seu escopo, estão inseridos projetos
de pesquisa que, de fato, levem à implantação de um produto,
técnica ou processo tecnologicamente novo ou aprimorado.
3.6 Poderá ser apresentado mais de um pedido de bolsa por
pesquisador, mas será dada prioridade ao engajamento de maior
número de orientadores. As segundas solicitações de um mesmo
orientador devem ser classificadas após as primeiras solicitações
dos outros solicitantes, as terceiras após as segundas, e assim
por diante.
3.7 Será dada prioridade menor aos projetos já contemplados com outras bolsas de Iniciação Científica (FAPESP, CNPq,
outras agências de fomento ou fundações de apoio à pesquisa)
para o mesmo período.
4- REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ORIENTADORES
4.1 Ser pesquisador efetivo do IAC, com tempo integral na
Instituição, e não estar afastado para cursar programa de pósgraduação, ou não tiver previsão de se afastar por um período
superior a seis meses durante a vigência da bolsa.
4.2 Ter titulação de doutor, ou perfil equivalente, com
produção científica compatível à função de orientador, que
apresentem solicitação com documentação completa conforme
este edital.
4.3 Terão precedência os pesquisadores de reconhecida
competência científica. Pesquisadores do CNPq, de Produtividade de Pesquisa ou em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão
Inovadora, atendem, em princípio, a este requisito.
4.4 Para submissão de projetos PIBIC serão consideradas a
experiência do pesquisador como orientador de graduação e de
pós-graduação e a classificação do curso de pós-graduação na
CAPES, no qual o pesquisador está credenciado; o pesquisador
deve estar, preferencialmente, credenciado no curso de pósgraduação (caso exista) de sua instituição.
4.5 Para submissão de projetos PIBITI serão consideradas
produção tecnológica recente; experiência em atividades de
geração e transferência de tecnologia e na formação de recursos
humanos; competência científica/tecnológica.
4.6 Estar coordenando, ou colaborando, em projetos de
pesquisa no IAC cadastrados no Sistema de Gestão de Pesquisa
(SGP).
4.7 Estar cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa
do CNPq.
4.8 Ter disponibilidade de orientar estudantes de graduação
visando à formação de recursos humanos para a pós-graduação
e pesquisa.
5- COMPROMISSOS E DIREITOS DO ORIENTADOR:
5.1 Cabe ao orientador escolher e indicar, para bolsista, o
aluno com perfil e desempenho acadêmico compatíveis com
as atividades previstas observando princípios éticos e conflito
de interesse.
5.2 O orientador poderá, com justificativa, solicitar a
exclusão de um bolsista, podendo indicar novo aluno para a
vaga, desde que satisfeitos os prazos operacionais adotados
pela instituição.
5.3 Em casos de desistência do bolsista, o orientador deverá
indicar novo aluno para a vaga.
5.4 O pesquisador deverá incluir o nome do bolsista nas
publicações e nos trabalhos apresentados em congressos e
seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do
bolsista.
5.5 É vedado ao orientador repassar a outro a orientação
de seu(s) bolsista(s). Em casos de impedimento eventual do
orientador, a(s) bolsa(s) retorna(m) à coordenação de iniciação
tecnológica e inovação da Instituição. É vedada a divisão da
mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos.
5.6 Orientar a iniciação do bolsista no método científico
ou inseri-lo no processo de desenvolvimento tecnológico e de
inovação – no casso da bolsa PIBITI.
5.7 Registrar, junto com o relatório de atividades, o parecer
acerca do desempenho do bolsista sob sua orientação.
5.8 Participar do Congresso Anual.
5.9 Apresentar relatório de atividades parciais e finais, formatado de acordo com modelo disponível na página do PIBIC e
PIBITI respectivamente, no momento de solicitação.
6- REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA
6.1 Estar regularmente matriculado em cursos de graduação, motivados para ingressar na carreira científica, com bom
rendimento acadêmico e sem vínculo familiar com o orientador.
6.2 Não ter vínculo empregatício nem receber salário ou
remuneração decorrente do exercício de atividades de qualquer
natureza, inclusive os de estágio remunerado, durante a vigência
da bolsa, devendo dedicar-se integralmente às atividades do
seu curso, de pesquisa, iniciação científica ou desenvolvimento
tecnológico e inovação.
6.3 Cumprir carga horária a ser definida entre orientador e
bolsista, desde que a mesma não seja inferior a 20 horas semanais e não seja superior a 30 horas semanais ao que determina a
Lei 11.788, de 25-11-2008 que regulamenta os estágios.
6.4 Apresentar no Congresso anual sua produção na iniciação cientifica ou tecnológica e inovação, sob a forma de pôsteres, resumos e/ou painéis; nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição de bolsista do CNPq.
6.5 Devolver ao CNPq, em valores atualizados, a(s)
mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e
compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos.
6.6 Firmar Termo de Compromisso, apresentado pelo IAC em
forma própria disponível no site da Instituição.
6.7 Ter registrado e manter atualizado o seu currículo na
plataforma Lattes.
6.8 Apresentar relatório de atividades parciais e finais, formatado de acordo com modelo disponível na página do PIBIC e
PIBITI respectivamente, no momento da solicitação.
7- CRONOGRAMA
Referente Quota 01-08-2014 a 31-07-2015
Data
Atividade
02/04/2014
Publicação do Edital para seleção de bolsistas PIBIC e PIBITI/CNPq-IAC
2014/2015
02 a 30-05-2014
Período de Inscrição das solicitações de bolsas PIBIC e PIBITI-IAC
quota 2014/2015
02 a 04-06-2014
Distribuição do material para os Comitês Internos
04 a 27-06-2014
Avaliação final dos projetos pelos Comitês Internos
30/06 a 04-07-2014 Avaliação pelos Comitês Externos (consultar os comitês externos)
18/07/2014
Divulgação do resultado final
01/08/2014
Início da vigência das bolsas da quota 2014/2015
30/01/2015
Entrega do relatório parcial com parecer do orientador e do aluno
10 a 11-07-2015
Entrega do relatório final com parecer do orientador e do aluno
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8- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 O registro da candidatura implicará a aceitação das
normas do Programa Institucional Bolsas de Iniciação Científica
e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no CNPq na Plataforma Carlos
Chagas e das normas internas de documentação para abertura
do processo Institucional –IAC.
8.2 O orientador poderá recorrer ao Coordenador Acadêmico do PIBIC ou do PIBITI quanto ao resultado da seleção de
projetos, desde que o faça no prazo de 2 dias úteis, contados no
dia imediato ao da comunicação do resultado.
8.3 Os recursos serão decididos no prazo de 2 dias úteis
a partir da data de encerramento da entrega dos pedidos de
reconsideração.
8.4 Situações não previstas neste edital serão tratadas pelas
Coordenações do PIBIC e do PIBITI e pelos Comitês Institucionais
de Iniciação.
8.5 Informações adicionais poderão ser obtidas nas respectivas paginas dos programas no site do IAC ou no Núcleo
de Qualificação de Recursos Humanos fone: 19-2137-0617,
endereço eletrônico: pibic@iac.sp.gov.br ou pibiti@iac.sp.gov.br.
Este Edital entrará em vigor a contar da data de sua
publicação.

EDUCAÇÃO
DIRETORIAS DE ENSINO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO
Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e
Médio
E.E. PROF. MARIO TEIXEIRA MARIANO
Comunicado
A Direção da E.E. Prof. Mario Teixeira Mariano, situada à
Rua Dom Antonio de Almeida Lustosa, 94, Jardim Primavera - SP,
torna público a existência de 1 vaga para o posto de trabalho de
Professor Coordenador dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Entrega das propostas de trabalho até 20/3/13, na unidade
escolar, sendo que a entrevista será dia 21/3/13, às 10 horas.

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO CENTRO-SUL
Comunicado
Edital de Inscrição para Professor (a) Atuar em Classe Hospitalar da Diretoria de Ensino - Região Centro Sul.
A Dirigente Regional de Ensino informa que as inscrições
para atuar como docente no ano letivo de 2014 na Classe
Hospitalar vinculada a E.E. Presidente Roosevelt em funcionamento no Hospital A.C. Camargo, Rua Prof. Antonio Prudente,
211 – Liberdade - SP, nos termos da Resolução CNE/CEB nº
2/2001, Deliberação CEE 68/2007, Resolução SEE 89/2011. Os
Professores interessados devem apresentar Projeto e atentar
para os prazos e condições especificados a seguir:
Os docentes ou os candidatos à admissão deverão estar
inscritos para o processo regular de atribuição de Classe para o
ano letivo de 2014 desta Diretoria de Ensino.
Período de inscrição: 24 a 28 /03/2014
Horário: Das 8 às 16 horas
Local: Diretoria de Ensino - Região Centro Sul, à Rua Dom
Antônio Galvão, 95 – Vl. Gumercindo – São Paulo
Público Alvo: Professor (a) PEB I e PEB II - 1 (um) Professor
(as) - Portadores de diploma de Pedagogia Plena e com Estudos
na área Hospitalar.
Documentos necessários para a inscrição:
- Currículo Vitae;
- Proposta de trabalho baseada nas Diretrizes e Bases da
Educação;
- Documentos pessoais: copia xerografada de cada documento acompanhada do respectivo original para conferência.
- RG;
- CPF;
- Certificado de conclusão do Curso de Licenciatura Plena
Documento de Escolaridade:
Apresentação do Diploma Registrado ou Certificado de
Conclusão do curso, acompanhado do respectivo Histórico
Escolar comprovando a Licenciatura Plena nos componentes
curriculares correspondentes – original e cópias.
O deferimento da Inscrição dependerá da análise de:
Currículo do candidato: constando de capacitação vivenciada e o histórico das experiências bem sucedidas; (entregue no
ato da inscrição)
Proposta de trabalho: baseada nas características do Hospital e nas Diretrizes e bases da Educação; (entregue no ato da
inscrição)
Disposições Finais:
Os interessados no processo de inscrição para professor de
Classe hospitalar, além de respeitarem as Normas e Parâmetros
da Educação e Saúde, deverão ser devidamente habilitados em
Licenciatura Plena (Pedagogia) com Estudos na área Hospitalar.
Não há inscrição por procuração para este processo.
Não caberá recurso relativo aos processos de análise do
currículo, da proposta de trabalho e da entrevista individual.
Comunicado
Resultado do Gabarito
O Dirigente Regional de Ensino torna público o gabarito
da prova realizada no dia 16/03/2014 referente ao Processo
Seletivo Simplificado de Agente de Organização Escolar, conforme segue:
Gabarito
1-C
2-D
3-B
4-C
5-D
6-D
7-D
8-A
9-D
10 - B
11 - D
12 - B
13 - A
14 - D
15 - B
16 - A
17 - C
18 - A
19 - D
20 - C
21 - C
22 - D
23 - A
24 - D
25 - D
26 - D
27 - D
28 - B
29 - B
30 - A
31 - A
32 - B
33 - C
34 - B
35 - D
36 - D
37 - A
38 - C
39 - A
40 - D

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 1
Convocação
Atribuição nos termos da Res. SE nº 82/2013. Classe: Supervisor de Ensino.
O Dirigente Regional de Ensino convoca todos os candidatos inscritos e classificados nesta Diretoria, na Classe de
Supervisor de Ensino, nos termos da Res. SE nº 82/2013, para
sessão de escolha de um cargo em substituição de Supervisor
de Ensino, conforme segue:
Data da Sessão de atribuição: dia 21 de março de 2014
Horário: 9 horas.
Local: Sede desta Diretoria de Ensino.
Rua Caetano de Campos, nº 220 - Tatuapé - São Paulo - SP
Observação: O interessado deverá apresentar:
1. Termo de Anuência do Superior imediato;
2. Em caso de acumulação de cargo ou função deverão
apresentar Declaração de Horário de Trabalho atualizada, assinada pelo Superior Imediato.
3. Declaração de Parentesco nos termos da Súmula Vinculante 13.

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 3
Comunicado
Edital de Credenciamento para Atuar no Ambiente Sala de
Leitura em 2014.
A Dirigente Regional de Ensino torna público a abertura de
inscrições para o processo de credenciamento, seleção e atribuição aos docentes interessados em atuar nas Salas de Leitura no
ano de 2014 nos termos da Resolução SE 70/2011, nas escolas
contempladas com o projeto, como segue:
I – DOS LOCAIS
Serão oferecidos credenciamentos de Professor da Sala de
Leitura nas seguintes escolas:
1. E.E. Adhemar Antônio Prado
2. E.E. Antonieta de Souza Alcantara
3. E.E. Cohab Inácio Monteiro III
4. E.E. Fadlo Haidar
5. E.E. Haidee Hidalgo
6. E.E. Jd. Dom Angélico
7. E.E. Jd. Pedra Branca
8. E.E. Joaquim Silvério
9. E.E. Juan Carlos
10. E.E. Mariuma Buazar Mauad
11. E.E. Moacyr Amaral dos Santos
12. E.E. Mozart Tavares de Lima
13. E.E. Rocca Dordall
14. E.E. Ruy de Mello Junqueira
15. E.E. Salvador Allende Gossens
16. E.E. Sérgio Estanislau Camargo
17. E.E. Sumie Iwata
18. E.E. Zipora Rubinstein
II – DOS REQUISITOS
São requisitos à seleção de docente para atuar nas salas ou
ambientes de leitura:
1 - ser portador de diploma de licenciatura plena;
2 - possuir vínculo docente com a Secretaria de Estado
da Educação em qualquer dos campos de atuação, observada
a seguinte ordem de prioridade por situação funcional, sendo:
a) docente readaptado com autorização para atuação diretamente com o aluno;
b) docente titular de cargo, na situação de adido, que esteja
cumprindo horas de permanência na composição da Jornada
Inicial ou da Jornada Reduzida de Trabalho Docente;
c) docente ocupante de função-atividade (categoria F),
abrangido pelas disposições da Lei Complementar 1.010/2007,
que esteja cumprindo horas de permanência correspondentes à
carga horária mínima de 12 horas semanais.
3 - O docente readaptado somente poderá ser incumbido do
gerenciamento de sala ou ambiente de leitura mediante análise
do rol de atividades; para atuar em escola diversa, solicitar e ter
previamente autorizada a mudança de sua sede de exercício, nos
termos da legislação pertinente.
4 - Na ausência de docentes, que estejam cumprindo exclusivamente horas de permanência, poderá haver atribuição de
sala ou ambiente de leitura ao ocupante de função-atividade,
abrangido pelas disposições da Lei Complementar 1.010/2007,
(categoria F) que já possua carga horária atribuída no processo
regular de atribuição de classes e aulas, desde que seja compatível com a carga horária do gerenciamento da sala/ambiente
de leitura.
5 - Para os docentes, a que se referem as alíneas “b” e
“c” do item 2, inclusive o mencionado no parágrafo anterior,
somente poderá haver atribuição de sala ou ambiente de leitura
na comprovada inexistência de classe ou de aulas de sua habilitação/qualificação, que lhe possam ser atribuídas, em nível de
unidade escolar e também de Diretoria de Ensino.
6 - Atender ao perfil: o docente, no desempenho de suas
funções como responsável pela Sala de Leitura, deverá propor
e executar ações inovadoras e criativas de acordo com a Proposta Pedagógica da Unidade Escolar que incentivem a leitura
e a construção de canais de acesso a universos culturais mais
amplos. Para tanto, é imprescindível que o docente indicado
para essa função:
a) seja leitor assíduo, tenha gosto pela leitura, mantendo-se
sempre informado e atualizado por meio de Jornais e Revistas;
b) conheça e demonstre estar inserido nas atividades do
cotidiano escolar;
c) domine programas e ferramentas de Informática;
7 - Poderão inscrever-se os docentes inscritos em outra
Diretoria de Ensino, cadastrados na Diretoria Leste 3.
III – DA ATRIBUIÇÃO
As salas ou ambientes de leitura contarão com um professor
responsável por seu funcionamento, a quem caberá:
1 – comparecer a Orientações Técnicas, atendendo a convocação ou indicação específica;
2 - participar das reuniões de trabalho pedagógico coletivo
(ATPCs) realizadas na escola, para promover sua própria integração e articulação com as atividades dos demais professores
em sala de aula;
3 – elaborar o projeto de trabalho;
4 – planejar e desenvolver com os alunos atividades
vinculadas à proposta pedagógica da escola e à programação
curricular;
5 – orientar os alunos nos procedimentos de estudos,
consultas e pesquisas;
6 – selecionar e organizar o material documental existente;
7 – coordenar, executar e supervisionar o funcionamento
regular da sala, cuidando:
a) da organização e do controle patrimonial do acervo e
das instalações;
b) do desenvolvimento de atividades relativas aos sistemas
informatizados;
8 - elaborar relatórios com o objetivo de promover a
análise e a discussão das informações pela Equipe Pedagógica
da escola;
9 – organizar, na escola, ambientes de leitura alternativos;
10 - incentivar a visitação participativa dos professores
da escola à sala ou ao ambiente de leitura, para utilização em
atividades pedagógicas;
11 - promover e executar ações inovadoras, que incentivem
a leitura e a construção de canais de acesso a universos culturais
mais amplos;
12 – operar programas e ferramentas de informática.
IV – DA CARGA HORÁRIA
1 - O professor selecionado e indicado para atuar na sala
ou ambiente de leitura exercerá suas atribuições com uma das
seguintes cargas horárias:
a) 40 horas semanais, em atividades com alunos e trabalho
pedagógico, ou seja, 32 horas em atividades com os alunos,
16 horas de trabalho pedagógico (sendo 3 horas cumpridas na
escola em ATP e 13 horas em local de livre escolha ATPL).
b) 24 horas semanais, em atividades com alunos e trabalho
pedagógico, ou seja, 19 horas em atividades com os alunos,
9 horas de trabalho pedagógico (sendo 2 horas cumpridas na
escola em ATP e 7 horas em local de livre escolha ATPL).
2 - Tratando-se de readaptado, o docente cumprirá a carga
horária fixada em sua Apostila de Readaptação, que não poderá
ser inferior a 24 horas semanais, incluídas as correspondentes
horas de trabalho pedagógico (ATPCs e ATPLs) a que faz jus.
3 - O professor, no desempenho das atribuições relativas
à sala ou ambiente de leitura, usufruirá férias de acordo com o
calendário escolar, juntamente com seus pares docentes.
V - DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão efetuadas de 20/03 a 11/06 das 09 às
12h e das 13h às 16h, de terça à sexta-feira, na DRE – Leste 3
e às segundas-feiras das 13h00 às 16:00, devendo para tanto:
1 - apresentar originais e cópias reprográficas simples dos
seguintes documentos:
a) Diploma de Licenciatura Plena;
b) RG e CPF;
2 – Requerimento de inscrição a ser fornecido no ato da
inscrição;

VI – DA SELEÇÃO
Para fins de seleção será realizada entrevista com o candidato à Sala de Leitura, que será agendada em data posterior ao
momento da inscrição.
VII – DA CLASSIFICAÇÃO e DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
Para classificação dos docentes selecionados, haverá que
se considerar:
a) o somatório da pontuação: de zero a 10 (dez) pontos,
para a entrevista, a ser avaliada conjuntamente pelo Diretor
da Escola, Professor Coordenador e pelo Supervisor da Unidade
Escolar;
b) a prioridade de classificação para docentes readaptados.
A relação dos candidatos selecionados será publicada,
periodicamente, no site www.deleste3.com.br e afixadas no
quadro de avisos da sede da Diretoria de Ensino Região Leste 3.
VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1) O candidato que deixar de comprovar alguma das exigências do presente edital terá sua inscrição indeferida.
2) No decorrer do ano letivo, o docente que por qualquer
motivo, deixar de corresponder às expectativas do desenvolvimento do Projeto Sala de Leitura, cujas aulas lhe tenham sido
atribuídas, perderá, a qualquer tempo, estas aulas, por decisão
da equipe gestora, ouvido o Supervisor de Ensino da escola.
3) Ao docente que se encontre com aulas da SALA DE
LEITURA atribuídas aplicam-se as disposições da legislação
específica do processo de atribuição de classes, turmas, aulas
de projetos da Pasta e modalidades de ensino, bem como as
da legislação referente ao processo regular de atribuição de
classes e aulas.
4) O ato de inscrição implicará na aceitação, por parte do
candidato, de todas as disposições do presente edital.
5) Será nulo o credenciamento de docente que não for devidamente classificado pelo Departamento de Recursos Humanos
da SEE para ministrar aulas no ano letivo de 2014.
6) Os casos omissos ao disposto no presente edital serão
analisados pela equipe gestora da escola assistida pelo supervisor do Programa Sala de Leitura.
7) Novas orientações publicadas pelos órgãos centrais da
SEE poderão determinar alterações no presente edital.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 5
Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e
Médio
E.E. PROF. CLEMENTE QUÁGLIO
Licitação de Cantina Escolar
A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres
da E.E. Prof. Clemente Quáglio, sediada à Rua Manoel Onha,
234 – Mooca – São Paulo, torna público a abertura de Processo
de Licitação da Cantina Escolar da referida escola e comunica
aos interessados que as instruções deverão ser retiradas no
endereço acima, nos dias 19, 20 e 21/03/2014, no horário das 9
às 14 horas, mediante comprovação nominal do recolhimento de
uma taxa sem devolução, depositada na C/C 1246-7 – Agência
6929-9 – Banco do Brasil – Orfanato, em nome da APM da
escola no valor de 2 (duas) UFESPs, R$ 40,28, para custeio das
despesas. As propostas deverão ser apresentadas no mesmo
local nos dias 26, 27 e 28/03/2014, das 9 às 14 horas. A abertura
dos envelopes contendo as propostas será realizada em sessão
pública no dia 03/04/2014, às 13 horas, nas dependências da
Escola. A APM se reserva no direito de escolha da proposta que
lhe for mais conveniente ou recusar todas, caso não satisfaçam
aos interesses da entidade.
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Convocação
Atribuição nos termos da Res. SE 82/2013. Classe: Supervisor de Ensino e Diretor de Escola.
A Dirigente Regional de Ensino convoca todos os candidatos inscritos e classificados nesta Diretoria, nos termos da Res.
SE 82/2013, para sessão de escolha de:
1 cargo vago de Diretor
Data da Sessão de atribuição: dia 21-03-2014
Horário: 10 h.
Local: Sede desta Diretoria de Ensino.
Rua Faustolo, 281-Água Branca -São Paulo-SP
Observação: O interessado deverá apresentar:
1. Termo de Anuência do Superior imediato com data
atualizada;
2. Declaração do grau de parentesco nos termos da Súmula
Vinculante13;
3. Em caso de acumulação de cargo ou função deverá apresentar Declaração de Horário de Trabalho atualizada, assinada
pelo Superior Imediato.
Comunicado
Edital para Credenciamento dos Profissionais do Quadro do
Magistério para Atuação no Novo Modelo de Escola de Tempo
Integral.
O Dirigente Regional de Ensino comunica a abertura das
inscrições para atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral – RDPI nas escolas estaduais do Novo Modelo de Escola de
Tempo Integral para vaga de Professor na área de Ciências da
Natureza para as escolas estaduais do Programa Ensino Integral.
DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO
DA FUNÇÃO:
I – com relação à situação funcional, desde que seja:
a) titular de cargo do Quadro do Magistério, ou
b) docente estável pela Constituição Federal de 1988 e
tenha sido aprovado em Processo Seletivo Simplificado, ou
c) ocupante de função atividade docente, abrangido pelo
disposto no § 2º do artigo 2º da Lei Complementar nº 1.010,
de 1º de junho de 2007, e tenha sido aprovado em Processo
Seletivo Simplificado.
II – possuam experiência mínima de 3 (três) anos de exercício no magistério público estadual;
III – venham a aderir voluntariamente ao Regime de Dedicação Plena e Integral – RDPI de que trata a Lei Complementar
nº 1.164/2012.
PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO, O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR PERFIL PROFISSIONAL PARA AS SEGUINTES
ATRIBUIÇÕES DIFERENCIADAS DO MODELO DE ENSINO INTEGRAL, ALÉM DAS ATRIBUIÇÕES JÁ PREVISTAS PARA A RESPECTIVA FUNÇÃO NA REDE ESTADUAL DE ENSINO:
A. Professor:
I - elaborar, anualmente, o seu programa de ação com
os objetivos, metas e resultados de aprendizagem a serem
atingidos;
II - organizar, planejar e executar sua tarefa institucional de
forma colaborativa e cooperativa visando ao cumprimento do
plano de ação das Escolas;
III - planejar, desenvolver e atuar na parte diversificada do
currículo, no que se refere a disciplinas eletivas, estudo dirigido
e apoio aos clubes juvenis;
IV - incentivar e apoiar as atividades de protagonismo e
empreendedorismo juvenis, na forma da lei;
V - realizar, obrigatoriamente, a totalidade das horas de
trabalho pedagógico coletivo e individual nos recintos das
respectivas Escolas;
VI - atuar em atividades de tutoria aos alunos;
VII - participar das orientações técnico-pedagógicas relativas à sua atuação na Escola e de cursos de formação continuada;
VIII - auxiliar, a critério do Diretor e conforme as diretrizes
dos órgãos centrais, nas atividades de orientação técnicopedagógicas desenvolvidas nas Escolas;
IX - elaborar guias de aprendizagem, sob a orientação do
Professor Coordenador;
X - produzir material didático-pedagógico em sua área
de atuação e na conformidade do modelo pedagógico próprio
da Escola;
XI - substituir, na própria área de conhecimento, sempre
que necessário, os professores da Escola em suas ausências e
impedimentos legais.

quarta-feira, 19 de março de 2014
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
a) Ficha de inscrição, preenchida e assinada segundo
modelo anexo;
b) Atestados de Frequência dos últimos três anos (data base
01 de setembro de 2010 a 30 de junho de 2013);
PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
De 17/03/2014 a 24/03/2014, das 9h às 18h.
Preenchimento da Ficha de Inscrição na Diretoria de Ensino.
Local: Diretoria de Ensino Região Norte 1, sito à rua Faustolo, 281, Agua Branca, São Paulo. Fones: 38689773 / 38689774
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
a) Assiduidade: na apuração da assiduidade, será considerada toda e qualquer ausência, exceto as referentes a
férias, licença-gestante, licença-paternidade, licença-adoção e
licença-prêmio.
b) Quanto ao perfil: aferido mediante entrevista, com base
em critérios e parâmetros específicos do potencial de adequação
do servidor ao modelo próprio do programa.
ENTREVISTA:
Mediante horário definido, posteriormente, via email e,
ou fone.
COMISSÃO AVALIADORA:
Os candidatos serão avaliados por uma banca composta
pelo: Supervisor de Ensino e Professor Coordenador de Núcleo
Pedagógico do Programa Ensino Integral, e pelo(s) Diretor de
Escola da unidade envolvida no processo seletivo.
CLASSIFICAÇÃO:
Não tem caráter eliminatório e de acordo com a pontuação
obtida será publicada a relação dos classificados.
Os candidatos da respectiva Diretoria de Ensino têm preferência na classificação.
DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PELA VAGA:
Após a publicação dos resultados do processo seletivo e
convocação pela Diretoria de Ensino o profissional selecionado
deverá manifestar interesse pela vaga até o próximo dia útil
ao da convocação. Caso contrário, será convocado o próximo
candidato na ordem de classificação.
DAS VAGAS OFERECIDAS:
Vagas para Professor de acordo com o módulo de cada
uma das Unidades abaixo citadas contemplando as disciplinas
do Currículo:
E.E. Prof. Milton da Silva Rodrigues (Freguesia do Ó): 01
vaga – QUÍMICA

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO NORTE 2
Comunicado
Edital para Preenchimento de Vaga de Professor Coordenador de Ensino Fundamental II.
A Diretora da E.E. Prof. Antonio José Leite comunica a abertura das inscrições ao posto de trabalho na função de Professor
Coordenador do Ensino Fundamental II desta Unidade Escolar.
I – DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA FUNÇÃO
A – Ser titular de cargo ou ser docente com vinculo garantido em lei (estável ou Categoria “F”), com no mínimo nove aulas
atribuídas; nos termos da Resolução SE nº 42 de 19/04/2012;
B – Contar, no mínimo, com 03 anos de experiência docente
na rede estadual de ensino;
C – Ser portador de diploma de licenciatura plena.
II – PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO, O PROFESSOR
COORDENADOR DEVERÁ APRESENTAR PERFIL PROFISSIONAL
QUE ATENDA ÀS SEGUINTES EXIGENCIAS:
A – Conhecer as diretrizes da política educacional desta
Secretaria e os projetos que vem sendo desenvolvidos;
B – Possuir liderança, habilidade nas relações interpessoais
e capacidade para o trabalho coletivo;
C – Mostrar-se flexível às mudanças e inovações pedagógicas;
D – Ter domínio dos conhecimentos básicos de informática;
E – Ter disponibilidade para desenvolver ações em diferentes horários e dias da semana, de acordo com as especificidades
do posto de trabalho, bem como para ações que exijam deslocamentos e viagens. Cumprir carga horária de 40 horas.
III – PERÍODO DE INSCRIÇÃO
Na E.E. Prof. Antonio Jose Leite, Rua Dez de Maio, 271 – Vila
Amália – São Paulo
Entrega da Proposta de Trabalho: 21/03/2014, das 9 às
13 horas
Análise das Propostas de Trabalho: 24/03/2014.
Entrevista: 25/03/2014, às 9 horas
Resultado: 25/03/2014, às 14 horas
Início: 26/03/2014
IV – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO, CONTENDO:
A – Ações a serem desenvolvidas visando o desenvolvimento e aperfeiçoamento do trabalho pedagógico, fundamentado
nos princípios que norteiam a Proposta Curricular do Estado
de São Paulo;
B – Currículo atualizado contendo a participação em cursos
de atualização profissional oferecidos pela SEE e/ou Diretoria
de Ensino;
C – Experiência profissional na área de Educação.
V – ENTREVISTA E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO
A – A entrevista constará da apresentação pelo candidato
(a) do seu histórico profissional e da proposta de trabalho para
o posto de trabalho, objeto de sua inscrição.
VI – DA VAGA OFERECIDA
01 vaga para Professor Coordenador do Ensino Fundamental II. Horário de trabalho: 2ª a 6ª feira das 9h30min às
18h30min.
Comunicado
Edital para Preenchimento de Vaga de Professor Coordenador de Ensino Médio.
O Diretor da E.E. Assis José Ambrósio comunica a abertura
das inscrições ao posto de trabalho na função de Professor
Coordenador do Ensino Médio para o período da tarde e noite
desta Unidade Escolar.
I – DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA FUNÇÃO
a) Ser titular de cargo ou ser docente com vinculo garantido
em lei (estável ou Categoria “F”), com no mínimo nove aulas
atribuídas; nos termos da Resolução SE nº 08 de 19/01/2012;
b) Contar, no mínimo, com 03 anos de experiência docente
na rede estadual de ensino;
c) Ser portador de diploma de licenciatura plena;
II – PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO, O PROFISSIONAL
COORDENADOR DEVERÁ APRESENTAR PERFIL PROFISSIONAL
QUE ATENDA ÀS SEGUINTES EXIGÊNCIAS:
a) Conhecer as diretrizes da política educacional desta
Secretaria e os projetos que vem sendo desenvolvidos;
b) Possuir liderança, habilidade nas relações interpessoais e
capacidade para o trabalho coletivo;
c) Mostrar-se flexível às mudanças e inovações pedagógicas;
d) Ter domínio dos conhecimentos básicos de informática;
e) Ter disponibilidade para desenvolver ações em diferentes
horários e dias da semana, de acordo com as especificidades do
posto de trabalho, bem como para ações que exijam deslocamentos e viagens. Cumprir carga horária de 40 horas.
III – PERÍODO DE INSCRIÇÃO
Entrega da proposta de trabalho dia 19/03/2014 a
25/03/2014, das 9 às 16 horas, na Escola Estadual EE. Assis
José Ambrósio, Rua Alfarrobeiras, 68 – Jardim Pery Alto – São
Paulo – SP
IV – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO, CONTENDO:
a) Ações a serem desenvolvidas visando o desenvolvimento
e aperfeiçoamento do trabalho pedagógico, fundamentado
nos princípios que norteiam a Proposta Curricular do Estado
de São Paulo;

