
  

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

CASA CIVIL  

 

A Sua Excelência o Senhor Deputado Enio Tatto, 1º Secretário da Egrégia 

Mesa da Assembleia Legislativa do Estado.  
 

 

 São Paulo,            de                     de 2016 

 

 

ATeCC nº 227/2016 

 

 

Senhor 1º Secretário 

 

 

 

 Tendo em vista o disposto no artigo 20, inciso XVI, 

da Constituição do Estado, venho transmitir a essa ilustre Assembleia, por in -

termédio de Vossa Excelência, manifestação a respeito da matéria relativa ao 

Requerimento de Informação nº 107/2016, de autoria do Deputado Roberto 

Engler. 

 

 Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta 

consideração. 

 

 

 

 
  Samuel Moreira  

                                            SECRETÁRIO – CHEFE DA CASA CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
Praça da República, 53 - sala 204 - CEP: 01045-903 

 

 PROCESSO: 107 /2016 

 ASSUNTO:   Requerimento de Informação  nº 107/2016 

 

 

Trata-se de Requerimento de Informação de autoria do Deputado Roberto 

Engler, que nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado, combinado com 

os artigos 166 da XIV Consolidação do Regimento Interno, requer seja oficiado ao Senhor 

Secretário Estadual da Educação, José Renato Nalini, para que preste as seguintes 

informações: 

 

1. Qual o número de Diretores de Escola em atividade hoje no Estado? 

2. Qual o número de cargos vagos de Diretores de Escola?  

3. Existe previsão para a abertura de concurso público para preenchimento dos 

cargos vagos?  

4. Quando deverá ser publicado o Edital do Concurso?  

5. Se não existe tal previsão, como promover um ensino público de qualidade com a 

defasagem de profissionais na área? 

 

Em atenção ao nobre Deputado, esta Secretaria informa: 

 

De acordo com Cadastro de Vida Funcional, data-base: abril/2016, o número 

total de Diretores de Escola em atividade nas unidades escolares é de 5.038 (cinco mil, 

trinta e oito). 

De acordo com o Sistema Único de Cadastro de Cargos e Funções-Atividades 

– SICAD, data-base: abril/2016, foram identificados 1.878 (um mil, oitocentos e setenta e 

oito) cargos vagos de Diretor de Escola, os quais serão oferecidos em concurso público de 

provas ou provas e títulos, em consonância com as Constituições Federal e Estadual. 

Conforme Despacho do Governador – Processo SE nº 46/2016, foi autorizado 

a Abertura de Concurso Público, publicado em DOE 29/04/2016.  



 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
Praça da República, 53 - sala 204 - CEP: 01045-903 

Após a autorização governamental, a Secretaria da Educação está 

providenciado as medidas necessárias para a publicação das Instruções Especiais para o 

provimento do cargo de Diretor de Escola, mediante concurso público, observando as 

disponibilidades orçamentarias e obedecidos os demais preceitos legais e regulamentares 

atinentes à espécie.  

Desta forma, foi publicado a Resolução SE nº 33, de 17-5-2016, que constitui 

Comissão Especial de Concurso Público, para acompanhar a execução do certame, em todas 

as atividades, especialmente quanto à publicação dos editais referentes ao concurso 

público e implementação de diretrizes, afim de orientar o órgão responsável pela execução 

do certame.    

  
 
 

G.S., em24 de maio de 2016 

 

Assinado no original 

JOSÉ RENATO NALINI 

Secretário da Educação 

 

 

 

  


