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CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
INFRAESTRUTURA – CAF
Boletim Informativo

NÚCLEO DE OBRAS E MANUTENÇÃO - NOM

Diretoria de Ensino
Região Leste 5

Unidade Móvel de Manutenção – Novas Regras

A Diretoria de Ensino Região Leste 5, inaugura o
seu Boletim Informativo,
ferramenta semanal que
auxiliará na comunicação
entre a Diretoria e suas
Unidades Escolares, trazendo orientações, notícias e
informações relacionadas
aos procedimentos que
estejam
ocorrendo
na
semana correspondente à
publicação do Boletim.

Os serviços prestados pela unidade móvel de manutenção terão início em
agosto/2015, com novo formato de atendimento às Unidades Escolares.
Portanto, o fluxo para liberação dos serviços/recurso deverá obedecer ao
que segue:
1.

A escola encaminha ofício com a solicitação para o Núcleo de Obras e

Manutenção (NOM);
2.

O NOM irá solicitar o orçamento do serviço à unidade móvel;

3.

O NOM encaminhará o orçamento para a SEE/CISE para aprovação

e liberação dos recursos para execução dos serviços;
4.

Autorizado, o serviço será realizado pela unidade móvel de

manutenção.

Danielle Zaparoli - Diretor Técnico I/NOM-LT5
delt5nom@educacao.sp.gov.br

Sede da Diretoria Leste 5

Fale Conosco
Telefone (PABX): (11) 2602-1240 Correio Eletrônico: delt5@educacao.sp.gov.br
Website: http://deleste5.educacao.sp.gov.br/
Endereço
Rua Celso de Azevedo Marques, 502. Parque da Mooca, São Paulo – SP. CEP: 03122-010
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CENTRO DE RECURSOS HUMANOS – CRH

Mural

Concurso de Remoção - Professores Educação Básica II/2015

O CRH da D.E.R. Leste 5, informa que há previsão de publicação do
Bolsa Estágio – Acessa Escola

Comunicado de abertura das inscrições e da Relação das Vagas para o
Concurso de Remoção de Professores de Educação Básica II em

Lembrando que pagamento da
Bolsa Estágio está vinculado ao
envio

mensal

da

folha

01/08/2015. Sendo assim, informa-se prazos e procedimentos da fase de
inscrição/indicação por parte de Candidatos e Unidades Escolares:

de

frequência do mesmo, uma vez

1-

COMPETÊNCIA

que este CRH será o responsável
pelo apontamento da frequência.
Solicitamos o envio da folha de
frequência, devidamente preenchida e assinada, até 03/08/2015,
A/C de Nilce ou Roberto.

1.1-Unidade Escolar:
1.1.2 - Inclusão de inscrição para adidos e deferimento/
indeferimento de reserva;
1.1.3 - Recebimento de Títulos, documentos de União de Cônjuges,
elaboração de Declaração de tempo (enviar anexo) e encaminhamento para
as Diretorias Regionais de Ensino;

Roseli Maria do Amaral Pechta
Diretor II/CRH-LT5
delt5crh@educacao.sp.gov.br

1.1.4 - Os documentos enviados a Diretoria deverão vir acondicionados em envelope com capa (enviar anexo).
1.2 - Diretoria Regional de Ensino:
1.2.1 - Análise e deferimento de inscrições por títulos;
1.2.2- Encaminhamento à CGRH, de inscrições por União de
Cônjuges.
1.3- CGRH:
Não obstante o disposto no Decreto nº 60.649/2014 quanto à
competência para análise de inscrições por União de Cônjuges, esta CGRH
avocará a análise e deferimento de inscrições nesta modalidade.
Os procedimentos a serem adotados encontram-se disponíveis
para consulta, nos manuais operacionais para Candidatos/Unidades
Escolares e Diretorias de Ensino, aqui.
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CANDIDATO

2.1-INSCRIÇÃO: 03/08 a 07/08
A

inscrição

será

realizada

via

WEB,

no

endereço

Diretoria de Ensino - Região Leste 5
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www.gdae.sp.gov.br/Concurso de Remoção, no qual o candidato
efetuará inscrição e indicação das unidades escolares.
2.2 - ACESSO AO SISTEMA
Para obter o primeiro acesso ao GDAE, bem como cadastrar login e
senha, é necessário estar com todos os dados pessoais devidamente atualizados
no Cadastro Funcional (PAEF), tais como: RG (com dígito se houver), Unidade
federativa do RG, Data de Nascimento e E-mail com endereço eletrônico válido,
pois caso contrário o candidato não conseguirá gerar o login e a senha para
acessar o sistema GDAE, assim como cadastrar a inscrição. Assim, neste caso, a
Diretoria/Escola deverá atualizar o cadastro funcional, antes do docente acessar
o GDAE.
2.3- PROCEDIMENTOS
Após acessar a devida página de inscrição, preencher os dados no
requerimento de inscrição:
2.3.1- Modalidade da inscrição:
► Remoção: para candidatos com situação funcional regular
► Remoção/Reserva: modalidade para docente adido, PEB II com
constituição parcial de jornada de trabalho docente ou PEB II que constitui
jornada em mais de uma unidade escolar e virá automaticamente registrada no
requerimento de inscrição.
2.3.2- Tipo de inscrição: Títulos ou União de Cônjuges.
Na sequência efetuar as indicações desejadas de acordo com Decreto
nº 59.447/2013, seguindo os passos dispostos no Manual de Orientação:
► Docente incluído em JC – Jornada Integral: poderá indicar
Jornada Integral, Jornada Básica e Jornada Inicial.
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►- Docente incluído em JB – Jornada Básica: poderá indicar
Jornada Integral, Jornada Básica e Jornada Inicial.
►- Docente incluído em JI – Jornada Inicial: poderá indicar
Jornada Integral, Jornada Básica e Jornada Inicial.

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Boletim Informativo

►- Docente incluído em JR– Jornada Reduzida: poderá
indicar Jornada Integral, Jornada Básica, Jornada Inicial e Reduzida.

2.4- Quanto às indicações pertinentes à Educação Especial, o
candidato poderá indicar:
2.4.1- classe regular – somente para as modalidades:
► Transtornos do Espectro Autista
► Deficiência Intelectual

2.4.2- Salas de Recurso – todas as modalidades:
►JR-- 10 aulas
►JI - 20 aulas
►JB -- 30 aulas

2.5- Observações:

► Em todos os casos, para indicação, deve-se obsevar a jornada de
trabalho que a unidade escolar comporta.
► Para efetivar a inscrição, deve-se registrar ao menos uma indicação
(via WEB).
Concluída a inscrição, imprimir o Protocolo de Inscrição.
►

Ao se inscrever por União de Cônjuges, o candidato

deverá entregar para o Diretor da Unidade Escolar, cópia
xerográfica da certidão de casamento ou escritura pública da
declaração de convivência marital, expedida pelo Cartório ou
Tabelião de Notas e Atestado do Cônjuge (original).
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► Os candidatos que apresentarem Declaração de União Estável
Homoafetiva, fazem jus a concorrer em Concurso de Remoção na modalidade
União de Cônjuges, conforme Parecer PA nº54/2012 e Comunicado UCRH
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nº7/2013.

3. UNIDADE ESCOLAR- 03/08 a 07/08
3.1-O Diretor de Escola deverá acessar no sistema GDAE:
Concurso de Remoção/ Perfil – Escola.
Esta página disponibilizará:
► Relação dos professores da unidade escolar que se inscreveram na
remoção;
► Relação dos docentes adidos;
► Manual de Procedimentos.
3.2-Incluir obrigatoriamente os candidatos adidos na opção
Reserva, caso o candidato não tenha se manifestado em participar do
Concurso.
3.3- Deferir ou indeferir a reserva das inscrições:
► Reserva: candidatos adidos que não participam do concurso
►Remoção

Reserva:

candidatos

adidos

participantes

do

Concurso, candidatos com jornada de trabalho parcialmente constituída e
candidatos que constituem jornada em outra unidade escolar.
Obs.- o indeferimento da reserva ocorrerá nos casos em que o cargo
do candidato esteja classificado em unidade escolar que não comporta seu cargo.
EX: PEB II classificado em escola – Ensino Fundamental – Ciclo I.
3.4 - Expedir certidão de tempo de serviço no campo de
atuação da inscrição para os seus docentes – PEB II, inscritos no
evento, para ser apresentado na Diretoria de Ensino a fim de
subsidiar a conferência com os tempos registrados no sistema, os
quais virão automaticamente do sistema de contagem de tempo.
Esta certidão deverá constar o disposto no artigo 9º do
Decreto nº 55.143/20019, a saber:
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- tempo de serviço no campo de atuação da inscrição,
referente à classe
► como titular de cargo em dias
► como titular de cargo, na atual unidade de classificação:
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► como docente no Magistério Público Oficial, anteriormente ao
ingresso no cargo de que é titular.
Obs.- Os candidatos, Diretores de Escola que apresentarem
problemas em obter o Perfil correto para sua participação no evento, deverão
contatar o Administrador do GDAE da Diretoria de Ensino (A/C Lourdes), que
se reportará à Central do GDAE desta Secretaria da Educação, para resolver
pontualmente cada caso.
5- CRONOGRAMA

IMESP
WEB
WEB
UE

COMUNICADO CGRH E VAGAS PUBLICAÇÃO DOE
PERÍODO de INSCRIÇÃO / INDICAÇÃO
- candidato
CONSULTA INSCRIÇÃO / INDICAÇÃO –
candidato
DEFERIMENTO DE RESERVA
- DOCENTES -

DE
DE

DEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES TÍTULOS
REMESSA UC CGRH

01/08
03/08 a 07/08
a partir 03/08
3/08 a 7/08
03/08 a 10/08
Até 09/08

Agradecemos a colaboração de V.S.ª e colocamo-nos à disposição para
eventuais dúvidas que possam surgir, através dos telefones: (0xx11) 2602-1295Sergio; 2602-1294- Felipe.
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Concurso Público de Professor Educação Básica I

A Secretaria Adjunta, Respondendo pela Coordenadoria de Gestão de Recursos
Humanos, considerando as orientações transmitidas na Sessão de Escolha de
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Vagas aos candidatos do Concurso Público de Professor Educação Básica I,
quanto às providências dos Exames Médicos constantes das Instruções
Especiais, comunica que o Decreto de Nomeação será publicado em tempo
hábil para a utilização dos mesmos, dentro do seu período de validade,
conforme disposto no artigo 52 da Lei nº 10.261/68.
Os responsáveis pelo evento nas Diretorias Regionais de Ensino, Diretores de
Escola e Gerentes de Organização Escolar das Unidades Escolares e os
candidatos ingressantes, deverão acompanhar a publicação do Ato de
Nomeação.
Comunicamos, ainda, que na data do Ato de Nomeação será publicada a
Instrução de posse/exercício, onde constarão todas as orientações a serem
observados quanto aos respectivos prazos do referido evento.
Roseli Maria do Amaral Pechta – Diretor II/CRH-LT5
delt5crh@educacao.sp.gov.br
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Anos iniciais
Urgente : Digitação do Mapa de
Sondagem
Solicitamos que as U.E verifiquem e, caso ainda não tenham feito, encerrem a
digitação do Mapa de Sondagem. Destacamos que este é um dos instrumentos
primordiais para o acompanhamento dos alunos em seu processo de
alfabetização, tanto das escolas quanto da Diretoria de Ensino, a análise dos
mapas permite organizar ações e intervenções pontuais para atender os alunos
ainda

não

alfabetizados,

portanto

precisa

ser

atualizado

no

prazo

disponibilizado na plataforma Mapa Classe.
Orientações Técnicas 13/08/2015
Retorno das formações do Programa Ler e Escrever – Grupo da Formadora
Profª Silvia Ferrari
Matemática
20/08/2015 das 19h às 22h – quinta-feira
Início do curso “FORMAÇÃO EM DIDÁTICA DA MATEMÁTICA: ENSINO
FUNDAMENTAL – Anos Iniciais ”- MÓDULO III
Desejamos a todos um bom retorno de férias e muito sucesso !

Informamos que a Resolução FNDE/MEC nº 42 de 2012 determina, em seu
artigo 9º § 2º, que "[...] os livros didáticos serão repassados para alunos e
professores para uso no decorrer do período letivo, a título de cessão definitiva
no caso do material consumível, ou cessão temporária no caso do material
reutilizável, sendo obrigatória sua conservação e devolução à escola ao final de
cada ano [...]."
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Assim, as Unidades Escolares devem notificar a Diretoria de Ensino, sempre
que houver falta ou sobra de livros do PNLD. O remanejamento de livros do
PNLD deve ser realizado pelas Escolas com o auxilio da Diretoria de Ensino,
sem o auxílio do SISCORT, que ainda está com problemas operacionais.
Também é importante realizar Campanhas de Conservação de Livros, para que
seja garantida a vida útil de 3 anos dos livros reutilizáveis do PNLD.
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Os livros do PNLD 2012 e anteriores podem ser descartados conforme
Resolução SE nº 83 de 2013, que dispõe sobre o desfazimento de materiais
didáticos e/ou de apoio considerados irrecuperáveis, desatualizados ou
inservíveis, no âmbito da Secretaria da Educação e dá outras providências.

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL (2006)

RELATOS DE PRÁTICAS EXITOSAS
Por meio do Boletim CGEB nº 94, de 18.05.2015, noticiamos que as ETI que
continuaram trabalhando em 2015 com o tema da Robótica
poderiam nos enviar relatos da realização de atividades
pertinentes, a fim de que práticas exitosas pudessem ser
compartilhadas entre as ETI interessadas. Portanto,
disponibilizamos algumas contribuições (para acessá-las,
clique aqui), que nos foram enviadas pelos Professores Coordenadores de
Núcleo Pedagógico José Rubens Antoniazzi Silva, da DE Tupã (EE João
Bredicks e Dr. Ginez Carmona Martinez); Edivam Irineu Munhoz Santos – DE
Votuporanga (EE Coronel Pontes Gestal e EE Nova Luzitania; EE José
Florêncio do Amaral); e da DE Santo Anastácio (EE Alfredo Marcondes - Prof.
José Luiz Delgado).

PROGRAMA NASCENTES
O PROGRAMA NASCENTES: mata protegida, água na
fonte é uma parceria entre a SEE

e a Secretaria de Meio

Ambiente, sendo a maior iniciativa já lançada pelo poder público
para manter e recuperar as matas ciliares – vegetação localizada
às margens de nascentes, rios, córregos, lagos e represas, que protegem e
limpam as nossas águas.
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Dessa maneira, toda e qualquer ação na escola que fomente a Educação
Ambiental, visando promover a consciência ecológica e uma sadia interação
socioambiental entre o público das Unidades Escolares, a comunidade do
entorno e o meio ambiente pode ser considerada como parte dessa iniciativa.
Anexamos os vídeos dos Secretários de Estado da Educação e da Secretaria do
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Meio Ambiente para conhecimento:


Prof. Herman - Secretário da Educação;



Patrícia Iglecias - Secretária do Meio Ambiente.

OBS: Para acessar os links acima, é necessário ter instalado em seu comutador
o Programa VLC Media Player. O link para instalação do programa está
disponível no site do Boletim Informativo.


Site da Secretaria de Meio Ambiente "Programa Nascentes

Para participar do Programa é necessário devolver a ficha de adesão
preenchida para a DE Leste 5 até o dia 13 de agosto de 2015, em formato
digital no e-mail institucional delt5@educacao.sp.gov.br
Contamos com a colaboração de todos no desenvolvimento deste programa.

Geekie +: Volta às aulas
Segundo informações apresentadas na videoconferência ocorrida no dia 28 de
julho de 2015 (terça-feira) das 11h às 12h30, a qual teve por objetivo fomentar
o uso da plataforma Geekie+ e a realização do simulado ENEM pelos alunos
da 3ª série do Ensino Médio.
Tal simulado, as provas preditivas, deve ser realizada até, impreterivelmente
14 de agosto de 2015.
As provas preditivas são compostas por 4 cadernos, cada caderno contém 24
questões, o tempo para realização é de 72 minutos, sendo 3 minutos por
questão, salientamos que a prova deve ser iniciada e finalizada sem pausas.
A plataforma Geekie+ fornece Guia de aulas, além de informações sobre
acesso, fluxo de estudos, relatórios, etc., que podem ser acessados pelo
Currículo+ ou aqui.
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Informamos que o acesso realizado pelas as escolas encontram-se baixo, por
isso contamos com a cooperação de todos para que o acesso seja realizado
na volta às aulas.
Posteriormente a videoconferência ficará disponível na
“videoteca” no site Rede do Saber.

Jogos Escolares do Estado de São paulo
Inscrições – Pré-Mirim
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Encontrou um
erro no seu
Boletim
Informativo
Semanal? Tem
alguma sugestão?

Informamos que as inscrições para participar dos Jogos
Escolares do Estado de São Paulo Categoria Pré-Mirim,
poderão ser realizadas no perídio de 03 a 21/08/15 e
deverão ser feitas conforme o modelo disponibilizado no site do Boletim
Informativo e protocoladas no setor de PROTOCOLO da D.E.R. Leste 5.

,

Entre em contato
através do e-mail:
delt5.pdds@outlook.com
Continuam abertas as inscrições para o curso de Inglês e
Espanhol online
Estudantes do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos

Sua participação é
muito
importante!

(EJA) poderão aprender um novo idioma gratuitamente.


O curso de Inglês Online, tem como objetivo proporcio-

nar oportunidades para o desenvolvimento de novas formas de expressão
linguística, enriquecimento curricular e acesso a outros povos e culturas,
além de ampliar, no futuro, suas possibilidades de inserção e atuação no
mercado de trabalho.


Está organizado em oito módulos, sendo que cada um tem a duração

de duas semanas (dez horas), totalizando 16 semanas ininterruptas.


Os alunos interessados no novo curso de Inglês Online da EVESP

devem se inscrever pelo site oficial.


Com carga horária de 60 horas, o curso Espanhol Online, oferecido

pela EVESP em parceria com a Universia Brasil é composto por dez módulos
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e o aluno terá acesso a um novo módulo quando obtiver 80% de acerto na
avaliação da etapa anterior.
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A plataforma fica disponível 24 horas e é autoexplicativa, e ainda pode ser
acessada fora da sala de aula pelo Acessa Escola ou em qualquer lugar que
tenha acesso à internet. Assim o aluno pode se dedicar quanto tempo quiser.
E ao final, se concluir todas as etapas, o estudante recebe o diploma.

Editorial



oral dos estudantes.


Coordenação
Solange Teresa Galetti
(Dirigente Regional de Ensino)

Marta Regina da Costa Aguiar

O objetivo do curso é estimular a capacidade de comunicação escrita e
As inscrições vão até o preenchimento das vagas e podem ser feitas

aqui.

LEI FEDERAL Nº 13.146 DE 2015
-LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO-

(Dirigente Regional de Ensino em
exercício)

Encaminhamos o texto da Lei Federal Nº 13.146 de 2015 - Lei Brasileira de

Elaboração do textos
Margareth Sasaki

Inclusão, publicada no DOU de 07.07.2015, para conhecimento dos
profissionais da Educação.

(Diretor I/NPE-LT5)

Paulo Diego D’ Ovídio Silva
(Executivo Público – AT/LT5)

Roseli Maria do Amaral Pechta
(Diretor II/CRH-LT5)

Sônia Regina Proença dos Anjos
(Diretor II/CIE-LT5)

Vera Lúcia Quinalia Solonca
(Diretor II/CAF-LT5)

Diagramação/Edição/
Revisão/Publicação/
Paulo Diego D’ Ovídio Silva
(Executivo Público – AT/LT5)

Revisão/Publicação
Flávio Henrique Ricordi
(Diretor I – NIT/LT5)

Margareth Sasaki - Diretor I/NPE-LT5
delt5npe@educacao.sp.gov.br

