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 DIRETORIA DE ENSINO 
- REGIÃO CENTRO-SUL
 Escolas Estaduais de 
Ensino Fundamental e Médio
 E.E. PROF. PEDRO VOSS
Comunicado
A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da 

E.E. Prof. Pedro Voss, situada à Rua José de Magalhães, 477, Vila 
Clementino, São Paulo - SP, torna público a Abertura do Proces-
so de Licitação para a administração dos serviços da Cantina 
Escolar e comunica aos interessados que os envelopes com as 
instruções deverão ser retirados no endereço acima, de 13-05-
2019 a 17-05-2019, no horário das 07h às 11h e das 13h às 14h 
mediante a comprovação do recolhimento, R$ 53,06, correspon-
dente a 2 UFESP`s, em nome da APM da E.E. Pedro Voss junto 
ao Banco do Brasil, Agência 1898-8, Conta Corrente 25.972-1, 
sem devolução. As propostas deverão ser encaminhadas em 
envelopes lacrados para o mesmo local até o dia 23-05-2019, 
às 14h. A abertura dos envelopes contendo as propostas será 
realizada em sessão pública no dia 24-05-2019, às 07h30min, 
nas dependências da escola, pela Comissão Julgadora designada 
pelo Diretor Executivo da APM.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 3
 Comunicado
Abertura de Cadastro Emergencial
A Dirigente Regional de Ensino, nos termos das Resoluções: 

SE 71/2018, SE 61/2014, alterada pela Resolução SE 5/2017 e 
Indicação CEE 157/2016, combinadas com o estabelecido na 
Lei Complementar 1.093/2009 e Lei Complementar 1.277/2015, 
torna pública a abertura de cadastro emergencial de candidatos 
à contratação por tempo determinado para docência, portadores 
de habilitação ou que apresentem qualificação no campo de 
atuação EDUCAÇÃO ESPECIAL para atuarem junto às Unidades 
Escolares da Rede Estadual de Ensino, jurisdicionadas a esta 
Diretoria de Ensino.

I – Disposições Preliminares: O processo de classificação 
regido por este edital será executado nos termos abaixo e terá 
validade para o ano letivo de 2019. A atribuição de aulas aos 
docentes e candidatos cadastrados e classificados nos termos 
deste edital ocorrerá, desde que esgotadas as possibilidades 
de atribuição de aulas aos docentes e candidatos já inscritos e 
cadastrados no processo inicial.

II – Do Cadastramento:
Período: de 14-05-2019 a 31/ 05/2019
Local: Diretoria de Ensino - Região Leste 3 –
Endereço: Rua Isabel Urbina - 200, Conjunto José Bonifácio 

– Itaquera
Horários: 2ª feira das 13h às 16h
3ª a 6ª feira das 9:00h às 12h e das 13h às 16h.
III – Dos Requisitos:
Para Atuação em Sala de Recurso (Deficiência: Intelectual, 

Visual, Auditiva e Transtorno do Espectro Autista),
Licenciatura Plena em Educação Especial;
Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação específi-

ca na área da necessidade,
Mestrado ou Doutorado na área da necessidade especial, 

com prévia formação docente;
Licenciatura Plena em Pedagogia, Curso Normal Superior 

ou qualquer Licenciatura Plena, com curso de Especialização 
(mínimo de 600 horas) na área da necessidade;

Licenciatura Plena em Pedagogia, Curso Normal Superior 
ou qualquer Licenciatura Plena, com curso de Especialização 
(mínimo de 360 horas) na área da necessidade;

Licenciatura Plena em Pedagogia, Curso Normal Superior 
ou qualquer Licenciatura Plena, com curso de Especialização 
(mínimo de 180 horas) na área da necessidade;

Licenciatura Plena em Pedagogia ou Curso Normal Supe-
rior com certificado de cursos na área da necessidade forneci-
dos pela CENP;

Portadores de diploma de qualquer Licenciatura Plena e com 
certificado de cursos na área da necessidade fornecidos pela CENP;

Portadores de Diploma de Curso de habilitação Específica 
para o Magistério (HEM) ou do Curso Normal de Nível Médio, 
com certificado de curso de Especialização em Nível Médio 
ou de Curso de Atualização autorizado pela CENP, na área da 
necessidade, ou de curso de Especialização;

Alunos do último ano de curso de Licenciatura em Pedago-
gia, com habilitação específica na área da necessidade.

Alunos do último ano de curso de Licenciatura em Educação 
Especial;

Outras qualificações/habilitações poderão ser aceitas 
mediante análise da documentação escolar apresentada, desde 
que atenda o previsto nas legislações supracitadas.

IV - Dos documentos necessários (cópia reprográfica e original):
A) Requerimento a ser preenchido no ato do cadastramento;
B) RG e CPF;
C) e-mail pessoal;
D) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos;
E) CTA – Contagem de Tempo para Atribuição de Classes e 

Aulas 2019, data base de contagem de tempo: 30-06-2018, caso 
tenha (datado e assinado pelo Diretor da U.E.);

F) Diploma de Mestre e Doutor correlato à área da discipli-
na para a qual é habilitado/qualificado ou na área da disciplina 
da educação;

G) Certificados ou Comprovantes de Aprovação em Concur-
so Público da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 
para o campo de atuação, objeto do cadastro;

H) Diploma/certificado da Licenciatura Plena, acompanhado 
do Histórico Escolar;

I) Certificado de conclusão/histórico de curso Res. CNE 
02/97, acompanhado de Diploma de Bacharel e Histórico;

J) Certificados ou comprovantes de cursos especificados nos 
requisitos, de acordo com o cadastro pretendido;

OBS: Para os interessados que concluíram o curso de Licen-
ciatura Plena no ano de 2017 e em anos anteriores, o cadastro 
SOMENTE será efetuado com a apresentação do DIPLOMA e 
Histórico Escolar (original e cópia).

V – Da Classificação:
Serão publicadas, no site da Diretoria de Ensino, classifica-

ções parciais na seguinte conformidade:

CADASTROS RECEBIDOS  CLASSIFICAÇÃO E INTERPOSIÇÃO ATRIBUIÇÃO DE
NO PERÍODO DE: DE RECURSOS NO PERÍODO DE: AULAS EM:

14 a 17 de maio 17/05 até às 12h do dia 20/05 20-05-2019
20 a 24 de maio 24/05 até às 12h do dia 27/05 27-05-2019
27 a 31 de maio 31/05 até às 12h do dia 03/06 03-06-2019

IV – Disposições Gerais:
1 – Poderão se cadastrar na Diretoria de Ensino - Região Leste 3:
A) Docentes que não possuem inscrição neste campo de 

atuação.
2- Todos os documentos exigidos deverão ser entregues no 

ato do cadastro. A documentação entregue será analisada pela 
Comissão de Atribuição de Classes/Aulas e Centro de Recursos 
Humanos, que decidirá pelo deferimento ou não da inscrição, 
não cabendo a juntada de documentos posteriores.

2.1 – O não atendimento às exigências deste edital, ocasio-
nará o indeferimento da inscrição, cabendo ao interessado inter-
por recurso nos prazos legais, conforme disposto neste edital.

2.2 - A entrega de documento falso ou falsificado, ainda que 
verificada posteriormente, acarretará a nulidade de todos os atos 
praticados, sem prejuízo das medidas administrativas e criminais.

3 - Para a efetivação de cadastro, através de procuração, 
além dos documentos relacionados neste Edital, o procurador 
deverá apresentar seu RG (original e cópia) e o Instrumento de 
Procuração, original que será juntada ao cadastro. Deverão ser 
observadas as disposições constantes na Lei 10261/68, alterada 
pela LC 942/2003 que disciplina as condições para funcionário 
outorgar procuração;

 Comunicado
Programa Ensino Integral.
Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio.
Edital de Credenciamento Emergencial 06/2019.
O Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino - 

Região Centro Oeste, comunica a abertura das inscrições para 
atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral - RDPI das 
escolas estaduais do Programa Ensino Integral, jurisdicionadas 
à Diretoria de Ensino - Região Centro Oeste.

Esse credenciamento tem o objetivo de preencher as vagas 
existentes e composição de cadastro reserva para o ano letivo 
de 2019, para a função Docente - exclusivamente para as dis-
ciplinas de Língua Inglesa/Língua Portuguesa, Ciências Físicas e 
Biológicas/Biologia e Sala de Leitura. tendo em vista o disposto 
na Lei Complementar 1.164, de 04-01-2012, alterada pela Lei 
Complementar 1.191, de 28-12-2012, bem como o Decreto 
59.354, de 15-07-2013, Resolução SE 57, de 25-10-2016, 
Resolução 57, de 07-09-2018 e demais legislações pertinentes.

Dentre as legislações citadas, destacamos o disposto no 
artigo 12 da Resolução SE 57/2016 “Artigo 12 - A classificação 
final do processo seletivo de credenciamento será válida ao 
longo do ano letivo subsequente ao de abertura de inscrição.

Parágrafo único - No ano de validade do cadastro-reserva, 
quando o número de candidatos credenciados de determinada 
disciplina da matriz curricular for insuficiente para o preenchi-
mento das vagas existentes, poderá haver abertura de nova 
inscrição, somente para essa disciplina, até a data-limite de 
setembro do referido ano, sendo que esse novo cadastro terá 
validade pelo ano letivo da abertura.”

1) Regime de Dedicação Plena e Integral (RDPI): no Pro-
grama Ensino Integral os educadores atuam em regime de 
dedicação exclusiva à escola por 40 horas semanais, cumpridas 
na unidade escolar em sua totalidade. Durante o horário de fun-
cionamento do Programa, o educador está impedido de exercer 
qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada.

Pelas atribuições adicionais pertinentes às especificidades 
do Programa os educadores em Regime de Dedicação Plena 
e Integral recebem 75% de gratificação sobre o salário-base 
(Gratificação de Dedicação Plena e Integral - GDPI).

Essas atribuições envolvem as atribuições específicas do 
professor responsável pela Sala/Ambiente de Leitura das Escolas 
Estaduais do Programa Ensino Integral estabelecidas no Artigo 
5º da Lei complementar 1.191/2012 e as ações de planejamento 
estratégico, numa gestão voltada a resultados, a tutoria aos 
alunos para apoio a seu Projeto de Vida.

2) Dos Critérios de Elegibilidade para atuação em Regime 
de Dedicação Plena e Integral.

2.1. Situação funcional:
A - Professor em atividade docente: exclusivamente docen-

tes com Habilitação em Língua Inglesa/Língua Portuguesa, 
Ciências Físicas e Biológicas/Biologia e Sala de Leitura.

a) Ser professor Titular de Cargo ou Docente Ocupante de fun-
ção-atividade (OFA - Categoria F) estar em efetivo exercício de seu 
cargo ou função atividade ou da designação em que se encontre;

2.2. Formação: Licenciatura plena
2.3. Experiência na rede pública estadual: no mínimo 3 anos 

de efetivo exercício.
2.4. Estar devidamente inscrito para o processo de atribui-

ção de classes/aulas para o ano letivo de 2019;
2.5. Adesão voluntária ao Regime de Dedicação Plena e Integral
3) Etapas do Processo de Credenciamento:
3.1. Inscrição: etapa em que o candidato se inscreve no 

programa, fornece informações sobre experiência e formação.
No ato da entrevista, o candidato deverá apresentar cópia 

dos documentos que comprovem a condição de elegibilidade.
A condição de elegibilidade será consultada no momento da 

entrevista e o candidato ficará impedido de continuar caso não aten-
da os critérios, conforme informações contidas no cadastro funcional.

- Período de Inscrição: de 09-05-2019 a 12-05-2019
A inscrição para o Credenciamento será realizado atra-

vés do link: https://docs.google.com/forms/d/1NwgJm1pjLXX_
JtK68USetWrd6vd7avNnKbJ0qNp-Aj4/edit

Entrevistas: etapa presencial em que será avaliado o perfil 
do profissional para atuação no modelo pedagógico das Esco-
las Estaduais do Programa Ensino Integral, mediante avaliação 
por competência.

- Período de entrevistas: de 13/05 e 14-05-2019
- O agendamento será realizado no mesmo link da inscrição.
- Local das entrevistas: Diretoria de Ensino - Região Centro 

Oeste - Avenida Rio Branco, 1260 - Campos Elíseos - São Paulo - SP.
A Diretoria de Ensino poderá interromper o chamamento 

para as entrevistas caso tenha completado o número mínimo de 
candidatos avaliados, conforme define a Resolução SE 57/2016.

3.2. Classificação dos candidatos: o processo seletivo de 
credenciamento será classificatório e deverá considerar:

I - o comprometimento do profissional com a respectiva 
atuação no magistério da rede estadual de ensino, avaliado 
mediante análise de seu histórico de assiduidade, relativo aos 3 
(três) últimos anos letivos;

II - o perfil do profissional, de acordo com as competências 
esperadas para atuação em Regime de Dedicação Plena e Integral, 
definido mediante entrevista, momento em que será avaliado:

- Protagonismo: promove o protagonismo juvenil, ajudando 
a formar pessoas autônomas, solidárias e competentes e sendo 
protagonista em sua própria atuação.

- Domínio do conhecimento e contextualização: possui domí-
nio de sua área de conhecimento, sendo capaz de comunicá-la 
e contextualizá-la, relacionando-a com a realidade do aluno, à 
prática, às disciplinas da Base Nacional Comum, à parte diver-
sificada, às atividades complementares e aos Projetos de Vida.

- Disposição ao autodesenvolvimento contínuo: busca 
continuamente aprender e se desenvolver como pessoa e profis-
sional, apresentando predisposição para reavaliar suas práticas, 
tecnologias, ferramentas e formas de pensar.

- Relacionamento e corresponsabilidade: desenvolve relacio-
namentos positivos com alunos, professores, funcionários, dire-
ção, pais e responsáveis e atua de forma corresponsável tendo 
em vista o desenvolvimento dos alunos e profissionais da escola.

- Solução e criatividade: tem visão crítica e foca em solucio-
nar os problemas que identifica, criando caminhos alternativos 
sempre que necessário.

3.3. Alocação dos candidatos nas vagas:
- Prazo: após publicação da classificação, total ou parcial, de 

acordo com a necessidade das Unidades Escolares.
- Local: Diretoria de Ensino - Região Centro Oeste - Avenida 

Rio Branco, 1260, Campos Elíseos - São Paulo - SP.
3.4. Vagas/Escolas do Programa:
E.E. Alexandre Von Humboldt:
01 Sala de Leitura;
E.E. Brasílio Machado:
01 Língua Inglesa;
E.E. Carlos Maximiliano:
01 Ciências - Substituição licença-gestante;
E.E. Lourenço Filho:
01 Língua Inglesa/Língua Portuguesa;
E.E. Oswaldo Aranha:
01 Matemática/Física;
4) Dos Documentos Necessários que deverão ser apresenta-

dos pelo candidato, original e cópia, no momento da entrevista:
- RG/CPF;
- Diploma de Licenciatura Plena;
- Histórico Escolar da Licenciatura Plena;
- Atestado de Frequência (Ficha 100) dos últimos três anos 

considerado de 30-06-2015 a 30-06-2018 (esta ficha 100 deverá 
ser solicitada na escola sede do cargo ou função).

- Comprovante de inscrição para atribuição de classes/
aulas 2019;

- Rol de Atividades, em caso de Professor Readaptado.
Caso não se comprove algum dado ou informação prestada 

no momento da entrevista, o candidato não será credenciado 
para atuar no Programa Ensino Integral.

Inglês, PEB I; EE de São Paulo: Sala de Leitura (professor readap-
tado); tendo em vista o disposto na Lei Complementar 1.164, de 
04-01-2012, alterada pela Lei Complementar 1.191, de 28-12-
2012, bem como o Decreto 59.354, de 15-07-2013, e artigo 12 
da Resolução 57/2016.

Parágrafo único – No ano de validade do cadastro-reserva, 
quando o número de candidatos credenciados de determinada 
disciplina da matriz curricular for insuficiente para o preenchi-
mento das vagas existentes, poderá haver abertura de nova 
inscrição, somente para essa disciplina, até a data-limite de 
setembro do referido ano, sendo que esse novo cadastro terá 
validade pelo ano letivo da abertura.

1) REGIME DE DEDICAÇÃO PLENA E INTEGRAL (RDPI): no 
Programa Ensino Integral os educadores atuam em regime de 
dedicação exclusiva à escola por 40 horas semanais, cumpridas 
na unidade escolar em sua totalidade. Durante o horário de fun-
cionamento do Programa, o educador está impedido de exercer 
qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada.

Pelas atribuições adicionais pertinentes às especificidades 
do Programa os educadores, em Regime de Dedicação Plena 
e Integral, recebem 75% de gratificação sobre o salário-base 
(Gratificação de Dedicação Plena e Integral – GDPI).

Essas atribuições envolvem:
1.1. Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio as disciplinas da parte diversificada, as ações de planeja-
mento estratégico, numa gestão voltada a resultados, a tutoria 
aos alunos para apoio a seu Projeto de Vida, e a substituição de 
ausências entre os pares.

2) DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE para atuação em 
Regime de Dedicação Plena e Integral

2.1. Situação funcional:
- Titular de cargo de professor PEB II;
- Ocupante de função-atividade (OFA) amparado pelo dis-

posto no § 2º do artigo 2º da Lei Complementar 1.010, de 01-06-
2007, e nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

2.2. Formação:
2.2.1. Licenciatura Plena.
2.3. Experiência na rede pública estadual: no mínimo 3 anos 

de efetivo exercício.
2.4. Adesão voluntária ao Regime de Dedicação Plena e Integral
3) ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO
3.1. Inscrição: etapa em que o candidato se inscreve no 

programa e fornece informações sobre experiência e formação. A 
condição de elegibilidade será consultada no momento da inscri-
ção e o candidato ficará impedido de continuar caso não atenda 
os critérios, conforme informações contidas no cadastro funcional.

- Período: 11-05-2019 a 28-05-2019
- A inscrição e o agendamento da entrevista serão 

realizados pelo candidato por meio do link: https://forms.
gle/4QbkkipCK66PPzK28 . Caso necessário, a Diretoria de Ensino 
entrará em contato com o candidato via telefone e/ou e-mail, 
conforme registros fornecidos na inscrição.

3.2. Entrevistas: etapa presencial em que será avaliado o 
perfil do profissional para atuação no modelo pedagógico das 
Escolas Estaduais do Programa Ensino Integral, mediante ava-
liação por competência.

- Data: 29-05-2019
- Local da Entrevista: Diretoria de Ensino – Região Centro - 

Av. Olavo Fontoura, 2222 – Casa Verde – Telefone: 3855-3657.
3.3. Classificação dos candidatos: o processo seletivo de 

credenciamento será classificatório e deverá considerar:
I – o comprometimento do profissional com a respectiva 

atuação no magistério da rede estadual de ensino, avaliado 
mediante análise de seu histórico de assiduidade, relativo aos 3 
(três) últimos anos letivos;

II – o perfil do profissional de acordo com as competências 
esperadas para atuação em Regime de Dedicação Plena e 
Integral nas escolas de Anos Finais do Ensino Fundamental Anos 
Finais e nas escolas de Ensino Médio:

- Protagonismo: promove o protagonismo juvenil, ajudando 
a formar pessoas autônomas, solidárias e competentes e sendo 
protagonista em sua própria atuação.

- Domínio do conhecimento e contextualização: possui domí-
nio de sua área de conhecimento, sendo capaz de comunicá-la 
e contextualizá-la, relacionando-a com a realidade do aluno, à 
prática, às disciplinas da Base Nacional Comum, à parte diver-
sificada, às atividades complementares e aos Projetos de Vida.

- Disposição ao autodesenvolvimento contínuo: busca 
continuamente aprender e se desenvolver como pessoa e profis-
sional, apresentando predisposição para reavaliar suas práticas, 
tecnologias, ferramentas e formas de pensar.

- Relacionamento e corresponsabilidade: desenvolve relacio-
namentos positivos com alunos, professores, funcionários, dire-
ção, pais e responsáveis e atua de forma corresponsável tendo 
em vista o desenvolvimento dos alunos e profissionais da escola.

- Solução e criatividade: tem visão crítica e foca em solucio-
nar os problemas que identifica, criando caminhos alternativos 
sempre que necessário.

3.4. Publicação da classificação final no D.O.
- Data: 30-05-2019.
3.5. Alocação dos candidatos:
- Data: 31-05-2019 às 8h30 na Diretoria de Ensino Região Centro.
4) DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS que deverão ser 

apresentados pelo candidato no momento da entrevista (cópia 
e original):

- RG / CPF
- Documentos que comprovem as informações de titulação/

formação: Diploma, Histórico Escolar e Certificado de Cursos.
- Tempo de Serviço – GDAE.
- Atestado de Frequência (Ficha 100) dos últimos três anos, 

considerando 03-08-2015 a 30-06-2018 (este documento deverá 
ser solicitado na escola sede de cargo ou função).

- Rol CAAS, se readaptado.
Caso não se comprove algum dado ou informação prestada 

no momento da inscrição, o candidato não será credenciado 
para atuar no Programa Ensino Integral.

 Escolas Estaduais de 
Ensino Fundamental e Médio
 Notificação
Fica Notificado o abaixo discriminado para no prazo de 3 

dias úteis, a partir dessa publicação apresentar sua defesa junto 
a EE Prof.º Rômulo Pero, situada à Rua Copacabana, 243 – Chora 
Menino/SP. Cumpre-nos esclarecer que o feito refere-se a assun-
to de vida funcional.

Flavia Almeida Brandão, RG 16.493.627, Professor Educa-
ção Básica II, CTD.

 DIRETORIA DE ENSINO 
- REGIÃO CENTRO-OESTE
 E.E. PROF. NAPOLEÃO DE CARVALHO FREIRE
Comunicado
A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da 

E.E. Prof. Napoleão de Carvalho Freire, situada à Rua Iraúna, 815 
- Jardim Novo Mundo - Indianópolis, em São Paulo - SP, torna 
público a Abertura do Processo de Licitação para a administra-
ção dos serviços da Cantina Escolar da referida Escola e comu-
nica aos interessados que as instruções deverão ser retiradas 
no endereço acima, no período de 13-05-2019 a 24-05-2019, 
das 09h às 14h, mediante a comprovação do recolhimento de 
R$ 53,06, correspondente a 2 UFESP’s em nome da APM - E.E. 
Prof. Napoleão de Carvalho Freire, junto ao Banco Santander, 
Agência 0435-6, Conta Corrente 13.02544-1, sem devolução. 
As propostas deverão ser encaminhadas em envelopes lacrados 
para o mesmo local até o dia 30-5-2019, às 10 horas. A abertura 
dos envelopes contendo as propostas será realizada em Sessão 
Pública no dia 31-05-2019, às 13h30, nas dependências da esco-
la, pela Comissão julgadora designada pelo Diretor Executivo da 
APM. (1/2019).

363-Fiat-Palio Weekend-2000/2000-Alcool-Cdv-6657-
-9Bd178843y2227607- 50,00

366-Fiat-Palio Wk Adven Flex-2011/2012-Gasolina/ Álcool-
-Djl-2093-9Bd17309pc4371159- 150,00

445-Yamaha-Lander Xtz250-2010/2010-Gasolina-
-Byz-0559-9C6kg0210a0043907- 100,00

446-Yamaha-Lander Xtz250-2010/2010-Gasolina-
-Byz-0484-9C6kg0210a0043743- 100,00

450-Honda-Xre 300 P-2013/2013-Gasolina/ Álcool-
-Cfy-1547-9C2nd1110dr023839- 100,00

454-Honda-Xre 300-2011/2011-Gasolina-Dsv-7554-9C2nd-
0910br219833- 100,00

455-Honda-Xre 300-2011/2011-Gasolina-Dsv-7558-9C2nd-
0910br219351- 100,00

456-Honda-Xre 300-2011/2011-Gasolina-Dsv-7546-9C2nd-
0910br219501- 100,00

457-Honda-Xre 300-2011/2011-Gasolina-Dsv-7567-9C2nd-
0910br219858- 50,00

458-Honda-Xre 300-2011/2011-Gasolina-Dsv-7569-9C2nd-
0910br219288- 50,00

459-Yamaha-Lander Xtz250-2010/2010-Gasolina-
-Byz-0417-9C6kg0210a0043915- 100,00

461-Honda-Xre 300-2011/2011-Gasolina-Dsv-7495-9C2nd-
0910br219326- 50,00

462-Honda-Xre 300-2012/2012-Gasolina-Dsv-7864-
-9C2nd0910cr006099- 100,00

463-Yamaha-Xt 660R-2011/2012-Gasolina-Dsv-7676-
-9C6km0030c0016643- 100,00

473-Honda-Xre 300-2011/2011-Gasolina-Dsv-7533-9C2nd-
0910br219894- 50,00

Todos os bens relacionados nos anexos acima foram ava-
liados pela Subcomissão de Avaliação de Veículos criada pela 
Portaria GCTI 1, de 11-06-2018.

 COORDENADORIA DA 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

 DEPARTAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL 
DO ESTADO - DDPE
 1º Centro de Despesa de Pessoal 
- CDPe-1 - Capital
 Notificação
Fica(m) Notificado(s) o(s) abaixo discriminado(s) para, no 

prazo de 15 dias, contatar ao CDPe-01–Capital, situado na Av. 
Rangel Pestana, 300, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, Telefone: 
(11) 3243-3702 / 3243-3507 / 3243-4301, visando à devolução de 
numerários aos cofres públicos de Estado. Informações adicionais 
estão resguardadas e disponíveis ao(s) interessados(s) no citado 
CDPe-01 - Capital, assim como fica assegurado o direito à ampla 
defesa ao contraditório. A falta de manifestação poderá implicar a 
inscrição no CADIN ESTADUAL e na DÍVIDA ATIVA.

BENIS DE JESUS REIS DOS SANTOS, RG: 28.414.527-0, CPF. 
333.496.018-80, correspondente ao período de 01-12-2017 a 
31-05-2018.

MARIA APARECIDA FARIAS, RG: 21-10-2015, CPF. 
131.598.718-00, correspondente ao período de 21-10-2015 
a 31-12-2015.

EDGARD MELLO MARCONDES NETO, RG: 8.005.674, CPF. 
037.787.218-01, correspondente ao período de 17-02-2018 a 
31-07-2018.

MARCELO RODRIGUES DO NASCIMENTO, RG: 20.496.416-
7, CPF. 101.164.988-89, correspondente ao período de 01-07-
2018 a 31-07-2018.

EDGAR FERREIRA DE ANDRADE, RG: 25.318.460, CPF 
154.094.208-29, correspondente ao período de 01-12-2017 
a 28-02-2018.

MARA REGINA BRUNETTI ARELLANO, RG: 16.370.024-2, 
CPF. 086.927.598-48, correspondente ao período de 01-08-
2018 a 31-08-2018.

ANGELO ROBERTO JUNIOR, RG: 9.725.832, CPF. 
089.038.958-60, correspondente ao período de 09-01-2019 
a 31-01-2019.

SERGIO CAMILO DA SILVA, RG: 27.986.268-4, CPF. 
219.962.358-00, correspondente ao período de 01-12-2018 
a 31-12-2018.

RAFAEL RAMISSON VICENTE RIVA, RG: 1.729.377, CPF 
090.230.187-02, correspondente ao período de 01-01-2019 
a 31-01-2019.

 Comunicado
Fica sem efeito a notificação publ. nos dias 02, 03 e 04-04-

2019, em virtude de publicação indevida.
FELIPE DE OLIVEIRA MAZOLA – RG: 35.913.131-1, CPF: 

379.032.818-95
 3º Centro Regional de Despesa de Pessoal 
- CDPe-3 - Capital
 Notificação
Fica Notificado o Espólio do(s) abaixo discriminado(s) 

para, no prazo de 15 dias, contatar o CDPe-3, situada na Av. 
Rangel Pestana, 300, Guichês 31 e 32 - Térreo, Sé, São Paulo-SP, 
telefone: (11) 3243-3838, visando à devolução de numerário 
aos cofres públicos do Estado. Informações adicionais estão 
resguardadas e disponíveis ao(s) interessado(s) no citado Cen-
tro, assim como fica assegurado o direito à ampla defesa e ao 
contraditório.

Sebastião Cardoso, RG 17.466.070-4, CPF 076.365.718-20, 
correspondente ao período de 01-01-2018 a 30-06-2018.

 SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

 DIRETORIA DE BENEFÍCIOS 
- SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS
 Gerência de Aposentadoria de Civis
 Notificação
Em virtude do despacho proferido pelo Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, no D.O. de 04-05-2019 – Poder Legislati-
vo, do Conselheiro no processo 00006307.989.19-4, notificamos 
BENEDITO FERREIRA, CPF 653.579.908-59, para apresentar, no 
prazo improrrogável de 15 dias, justificativa acerca do acúmulo 
de proventos da aposentadoria (São Paulo Previdência), com 
remuneração de cargo público junto ao Governo do Estado de 
São Paulo (Fundação CASA), conforme Ofício DBS GAP SMA 
031-BJP/2019, data de 09-05-2019 e encaminhado à vossa 
residência, sob pena de suspensão do benefício.

 EDUCAÇÃO

 DIRETORIAS DE ENSINO

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO
 Comunicado
Programa Ensino Integral
Ensino Fundamental Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio
Novo Edital de Credenciamento – Maio 2019
O Dirigente Regional de Ensino da Região Centro comunica 

a abertura das inscrições para atuação em Regime de Dedicação 
Plena e Integral – RDPI das escolas estaduais do Programa Ensino 
Integral, jurisdicionadas à Diretoria de Ensino – Região Centro.

Esse credenciamento tem o objetivo de preencher as 
seguintes vagas: EE Buenos Aires: Física, Sala de Leitura (pro-
fessor readaptado); EE Casimiro de Abreu: Português / Inglês; 
EE Dulce Ferreira Boarin, Prof.: Português, Inglês, Sala de Leitura 
(professor readaptado); EE Homem de Mello, Barão: Português, 
Inglês, Sala de Leitura (professor readaptado); EE Mauro de 
Oliveira, Prof.: História/Filosofia; EE Orlando Horácio Vita, Prof.: 


