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II - 18-01-2021 - das 10h às 12h h - Fase 2 - Diretoria de 
Ensino - atribuição de classes e aulas aos docentes titulares de 
cargo não atendidos ou parcialmente atendidos, por ordem de 
classificação;

III - 18-01-2021 - das 13h às 15h - Fase 3 - Unidade 
Escolar - atribuição de classes e aulas aos docentes não efe-
tivos, não atendidos ou parcialmente atendidos, por ordem de 
classificação;

IV - 18-01-2021 - das 16h às 18h h - Fase 4 - Diretoria 
de Ensino - atribuição de classes e aulas aos docentes não 
efetivos não atendidos ou parcialmente atendidos, por ordem 
de classificação;

V - 19-01-2021 - para associação das classes e aulas atri-
buídas aos docentes titulares de cargo e ocupantes de função-
-atividade para fins de envio e conferência do saldo restante na 
plataforma Secretaria Escolar Digital - SED.

Artigo 5º - A partir de 20-01-2021 dar-se-á início à atribui-
ção de classes e aulas, na plataforma Secretaria Escolar Digital 
- SED, aos docentes contratados e candidatos à contratação, ins-
critos e com processo seletivo vigente, bem como aos docentes 
qualificados e aos Projetos da Pasta, obedecendo ao seguinte 
cronograma:

I - 20-01-2021 - das 8h às 13hh - Manifestação de interesse 
nas aulas, no sistema de atribuição online;

II - A partir das 14h do dia 20-01-2021 - Atribuição e 
associação de classes e aulas na plataforma Secretaria Escolar 
Digital - SED aos docentes contratados e candidatos à contra-
tação, docentes qualificados e manual aos Projetos da Pasta, 
conforme cronograma definido pela respectiva Diretoria de Ensi-
no, de acordo com sua especificidade, devendo ser amplamente 
divulgado e obedecendo a ordem de faixas de classificação da 
Resolução SE 72/2020.

Artigo 6º - A partir de 26-01-2021 dar-se-á início ao Proces-
so de Atribuição de classes e aulas durante o ano - ETAPAS I e II, 
de acordo com o cronograma semanal na plataforma Secretaria 
Escolar Digital - SED.

Artigo 7º - Os docentes, que manifestarem a intenção de 
serem cessados de seus afastamentos ou designações, bem 
como aqueles que serão cessados no primeiro dia letivo de 2021, 
deverão participar do processo inicial de atribuição, a fim de 
terem classes ou aulas atribuídas no processo inicial.

Parágrafo único - Os referidos docentes deverão apresentar 
na Unidade Escolar e na Diretoria de Ensino, quando for o caso, 
declaração de próprio punho com a referida solicitação em 
caráter irrevogável.

Artigo 8º - Os docentes que atuaram, em 2020, nos Progra-
mas e Projetos da Pasta e que não tenham sido reconduzidos 
para 2021 deverão, obrigatoriamente, participar do processo 
inicial de atribuição de classes e aulas.

Artigo 9º - Caso alguma das datas previstas nesta Portaria 
recair em feriado do município, sede da Diretoria de Ensino, 
a data das atividades programadas deverá ser devidamente 
ajustada, desde que seja amplamente divulgada.

Artigo 10 - As turmas de Atividades Curriculares Desporti-
vas-ACD que ao final do ano letivo, estiverem funcionando com 
regularidade, nas modalidades e gênero existentes, tendo sido 
mantidas pelo Conselho de Escola, poderão ser atribuídas no 
processo inicial, preferencialmente aos titulares de cargo.

Artigo 11 - As turmas do 4º ano do Ensino Médio poderão 
ser atribuídas na carga suplementar de docentes titulares de 
cargo e carga horária de docentes não-efetivos, contratados e 
candidatos à contratação.

Artigo 12 - As turmas de Educação Física do período 
noturno, de aulas regulares de Espanhol e as aulas de Ensino 
Religioso, somente serão atribuídas durante o ano.

Artigo 13 - O docente, que se encontrar na condição de 
aluno que venha a participar do processo de atribuição de classe 
e aulas deverá comprovar, no momento de sua apresentação 
na Unidade Escolar, sua matrícula e a frequência no respectivo 
curso.

Artigo 14 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogada as disposições em contrário.

 DIRETORIAS DE ENSINO

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO

 Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 12-11-
2020

Designando, com fundamento na Deliberação CEE 
138/2016 e à vista do Processo SEDUC-PRC-2020/52129, os 
Supervisores de Ensino: Márcia Natalia Motta Mello, RG. 
10.520.275, Itamar Aparecido Pereira, RG 19.524.139-3, e Môni-
ca Lopes de Oliveira, RG 18.965.078, para, sob a presidência 
do primeiro, comporem comissão que procederá a análise da 
documentação, vistoria dos equipamentos e instalações físicas, 
emitindo parecer conclusivo sobre o pedido de Autorização e 
Funcionamento de estabelecimento de ensino, a saber, Gara 
School, com os cursos de Educação Infantil e Ensino Funda-
mental Anos Iniciais (1º ao 5º Ano), situado à Rua Campevas, 
432 e 422, Perdizes, CEP. 05016-010, São Paulo/SP, mantido por 
Garatuja Educação Infantil, CNPJ 35.482.476/0001-90.

 Despacho do Dirigente Regional de Ensino, de 13-11-
2020

Indeferindo, conforme as competências que lhe são 
conferidas pelo Decreto 64.187/2019 e Resolução SE 51/2017, 
com fundamento na Deliberação CEE 138/2016, e a vista do 
Processo SEDUC-PRC-2020/49435, o pedido para funcionamen-
to de Estabelecimento de Ensino, a saber, Centro Educacional 
Habilidades - Berçário e Educação Infantil, com os cursos de 
Pré Escola e Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º Ano), 
situado à Rua Edgard, 210, Vila Leonor, CEP 02077-020, São 
Paulo/SP, mantido por Centro Educacional Habilidades Ltda ME, 
CNPJ 22.015.323/0002-72.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO-OESTE

 Portaria da Dirigente Regional de Ensino, de 13-11-
2020

Homologando, conforme o Decreto 64.187/2019, com 
fundamento na Lei Federal 9.394/96, na indicação CEE 09/97 e 
na indicação 13/97 e demais normas vigentes, à vista do Parecer 
conclusivo do Supervisor de Ensino, responsável pelo Estabele-
cimento de Ensino, o Plano Escolar do ano letivo de 2020, das 
seguintes escolas:

- Ab Sabin Colégio (Cód. CIE: 429831);
- Albert Sabin Colégio (Cód. CIE: 124199);
- Modular Colégio (Cód. CIE: 153606);
- Vital Brazil Colégio (Cód.CIE:463279).

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO-SUL

 Extrato de Contratos
Termo de Rescisão Amigável
Processo Seduc-PRC-2020/2031160/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico
Contrato 04821/2020
Contratada: Tropical Distribuidora de Hortifrutigranjeiros 

Ltda. – CNPJ 67.484.378/0001-89
Contratante: Diretoria de Ensino da Região de São Paulo
Cláusula Primeira– Do Objeto o presente Termo Aditivo 

objetiva a Rescisão Amigável do Contrato 04821/2020, cujo 
objeto se refere à Aquisição de hortifrutis, que a partir de 08-10-
2020, com fundamento na expressa concordância da contratada 
às fls. 74 do processo Seduc-PCR-2020/2031160/2019, e com 
fulcro no inciso II, do artigo 79, da Lei Federal 8.666/1993, e da 
Cláusula Segunda, combinada com a Cláusula Décima Primeira, 
do citado contrato, rescindindo-se nesta data de pleno direito.

Data da Assinatura: 08-10-2020

c) opção para atuação em classes ou aulas de Programas 
ou Projetos da Pasta.

d) indicação dos novos componentes do Programa Inova 
Educação em que deseja atuar, cuja atribuição estará condicio-
nada à conclusão do curso de formação.

§ 1º - A Escola e/ou Diretoria de Ensino terá até o dia 01-12-
2020 para proceder com os acertos solicitados pelo professor, o 
qual deverá confirmar sua inscrição até essa data.

§2º - Para fins de classificação no inciso II do artigo 6º da 
Resolução SE 72/2020, o contratado e o candidato à contratação, 
exceto para alteração da pontuação do processo seletivo, poderá 
incluir títulos, que ainda não foram apresentados, no período de 
17-11-2020 a 27-11-2020, na seguinte conformidade:

1.Diploma de Mestre;
2.Diploma de Doutor.
§3º - Os docentes, a que se referem os incisos I e II do artigo 

1º desta portaria, deverão apresentar, quando for o caso, para 
fins de atualização de graduação, no prazo de 04 a 06-01-2021, 
os seguintes documentos:

a) diploma e/ou certificado de conclusão de graduação, 
com data de colação de grau, expedida por instituição de ensino 
superior público ou privado;

b) declaração da instituição superior de ensino, com a atu-
alização para aluno de último ano, no caso de contratos ativos 
com semestres anteriores ao último ano.

§4º - A Diretoria de Ensino terá até o dia 07-01-2021 para 
proceder com os acertos no sistema referentes ao §3º deste 
artigo.

§5º - A responsabilidade da verificação dos dados da ins-
crição e solicitação de recursos pelos docentes será do próprio 
interessado, seja contratado ou candidato a contratação.

Artigo 3º - Em conformidade com o Decreto 55.588, de 
17-03-2010, a pessoa transexual ou travesti poderá solicitar a 
inclusão de seu “nome social” para tratamento.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria CGRH-09, de 13-11-2020

Estabelece procedimentos e cronograma do pro-
cesso de atribuição de classes e aulas para o ano 
letivo de 2021

O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos 
Humanos - CGRH, considerando a necessidade de estabelecer 
datas, prazos e procedimentos do processo de atribuição de 
classes e aulas para o ano letivo de 2021, de que trata que o 
disposto na Resolução SE 72, de 13-10-2020, expede a presente 
Portaria.

Artigo 1º - A atribuição de classes/anos iniciais do Ensino 
Fundamental, aulas dos anos finais do Ensino Fundamental e 
Médio e em Atendimento Educacional Especializado - AEE - 
Classes Regidas por Professor Especializado - CRPE ou aulas 
em Sala de Recursos ou na modalidade itinerante, a docentes 
habilitados e qualificados, de que trata a Resolução SE 72, de 
13-10-2020, dar-se-á na observância do que segue.

Artigo 2º - Antecedendo o processo inicial, a Diretoria de 
Ensino deverá realizar os seguintes procedimentos:

I - de 01 a 03-12-2020 - sessão de atribuição de vagas de 
unidades escolares para docentes classificados em escolas que 
aderiram ou integram o Programa Ensino Integral e que não 
permanecerão atuando no referido Programa, no ano letivo de 
2021, independentemente do motivo;

II - 03-12-2020 - Recondução aos Projetos e Programas da 
Pasta, bem como os do Professores Coordenadores das unidades 
escolares e do Núcleo Pedagógico, cuja avaliação foi favorável, 
para todas as faixas funcionais;

III - de 07 a 23-12-2020 - Credenciamento de novos docen-
tes para atuar nos Projetos e Programas da Pasta, durante o ano 
letivo de 2021, exceto o Programa Ensino Integral, conforme 
calendário próprio;

IV - de 10 a 23-12-2020 - Credenciamento de novos 
docentes para atuar nas unidades escolares do Programa Ensino 
Integral, durante o ano letivo de 2021, conforme calendário 
constante de edital específico, a ser enviado pela CGRH.

Artigo 3º - No Processo Inicial - ETAPAS I e II, a atribuição de 
classes e aulas aos docentes inscritos e classificados obedecerá 
ao seguinte cronograma:

I - Fase 1 - Unidade Escolar - 04-12-2020 - Atribuição manu-
al aos titulares de cargo, para:

a) Constituição de Jornada;
b) Composição de Jornada;
c) Ampliação de jornada;
d) Carga suplementar;
II - 07 a 09-12-2020 - Unidade Escolar - para associação 

das classes e aulas atribuídas aos docentes titulares de cargo 
para fins de envio e conferência do saldo restante na plataforma 
Secretaria Escolar Digital - SED;

III - 10-12-2020 - manifestação de interesse nas classes e 
aulas existentes na plataforma Secretaria Escolar Digital - SED 
aos docentes titulares de cargo, não atendidos, parcial ou inte-
gralmente na jornada de trabalho, em nível de Unidade Escolar 
bem como, para carga suplementar de trabalho;

IV - 11-12-2020, 14-12-2020 e 15-12-2020 (manhã) - FASE 
2 - Diretoria de Ensino - Atribuição de classes e aulas aos efeti-
vos na plataforma Secretaria Escolar Digital - SED, e conferência 
de saldo, para:

a) constituição de Jornada de Trabalho a docentes adidos 
ou parcialmente atendidos na unidade escolar, por ordem de 
classificação;

b) composição de Jornada de Trabalho a docentes adidos ou 
parcialmente atendidos na constituição da jornada, por ordem 
de classificação;

c) carga suplementar de trabalho;
V - 15-12-2020 (tarde) - Fase 2 - Diretoria de Ensino - Manu-

al para atribuição de afastamento de titulares de cargo, nos 
termos do artigo 22 da Lei Complementar 444/1985;

VI - 16-12-2020 - Lançamento da atribuição de classes e 
aulas do inciso V deste artigo, na plataforma Secretaria Escolar 
Digital - SED e conferência de saldo;

VII - 17-12-2020 - Fase 3 - Unidade Escolar -Atribuição 
manual de classes e aulas para composição da carga horária 
aos docentes ocupantes de função-atividade, na seguinte 
conformidade:

1. declarados estáveis nos termos da Constituição Federal 
de 1988;

2. celetistas;
3. ocupantes de função-atividade;
VIII - 18-12-2020 e 21-12-2020 - Unidade Escolar - para 

associação das classes e aulas dos docentes ocupantes de 
função-atividade atribuídas para fins de envio e conferência do 
saldo restante na plataforma Secretaria Escolar Digital - SED;

IX - 22-12-2020 - manifestação de interesse nas classes e 
aulas existentes da atribuição online na plataforma Secretaria 
Escolar Digital - SED, aos docentes ocupantes de função-
-atividade;

X - 23-12-2020 - Fase 4 - Diretoria de Ensino - Atribuição 
de classes e aulas na plataforma Secretaria Escolar Digital - SED 
aos docentes não efetivos, para composição de carga horária, na 
seguinte conformidade:

1. declarados estáveis nos termos da Constituição Federal 
de 1988;

2. celetistas;
3. ocupantes de função-atividade;
Artigo 4º - A partir de 18-01-2021, dar-se-á continuidade ao 

Processo de Atribuição de classes e aulas aos docentes efetivos 
e não efetivos, parcialmente atendidos ou sem atendimento, de 
forma manual, na seguinte conformidade:

I - 18-01-2021 - das 07h às 9hh - Fase 1 - Unidade Esco-
lar - atribuição de classes e aulas aos docentes titulares de 
cargo não atendidos ou parcialmente atendidos, por ordem de 
classificação;

 CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
 Portaria IP-026, de 13-11-2020
O Diretor Técnico de Departamento do Instituto de Pesca, da 

Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento, resolve:

Artigo 1º - Designa os representantes discentes nos Conse-
lhos de Área do Programa de Pós-Graduação (CPG) do Instituto 
de Pesca, pelo período de 12 meses, a contar de 24-09-2020:

Conselho da Área de Aquicultura e Pesca
Titular: Mikel Eduardo de Mello, RG 33.435.072-4
Suplente: Crystal Lodi Conde, RG MG-14.655.284
Artigo 2º- Esta portaria será válida para o período de 12 

meses, a contar de 24-09-2020.

 Educação
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 CHEFIA DE GABINETE

 Despacho da Chefe de Gabinete, de 13-11-2020
Interessado: DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE RIBEIRÃO 

PRETO
Assunto: Prestação de serviços de limpeza em ambiente 

escolar
Número de referência: SEDUC-PRC-2020/33451
À vista da instrução processual, em especial, da Ata de 

realização do Pregão Eletrônico às fls. 1579/1780 e do Despacho 
CPLIC 1008/2020, do Centro de Processamento de Licitações e 
Contratos, às fls. 1904/1913, que adoto como razão de decidir, 
DEFIRO o recurso interposto pela empresa PRIME FACILITIES 
E CONSERVAÇÃO LTDA, haja vista os fundamentos constantes 
dos autos, e, na sequência, DETERMINO a retomada de etapa 
do Pregão Eletrônico 003/2020, lotes 1 e 2, relativo à Oferta de 
Compra 080332000012020OC00076.

Destarte fica consignado, ainda, que seja orientada a equipe 
técnica responsável pelo procedimento licitatório, no sentido de 
adotar cautela na análise da documentação no curso da sessão, 
atentando-se às exigências legais, de modo a evitar falhas des-
necessárias que venham a causar prejuízo à Administração e à 
seleção de proposta que se apresente mais vantajosa.

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Portaria da Diretora, de 13-11-2020
Designando o servidor elencado, para sem prejuízo dos 

vencimentos e das demais vantagens de seus encargos, exercer 
a função de Gestor do Contrato 05/2018, Processo SEDUC-
-PRC-2020/00114, celebrado entre esta Pasta e a empresa ZORG 
– Telecom Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltda – EPP, 
objetivando serviços de vigilância eletrônica, na Secretaria de 
Estado da Educação (Sede) e suas Unidades Administrativas. 
Ficando revogada as definições anteriores.

Gestor:
Valter Oliveira Silva
RG 26.613.722.2
Cargo: Assessor Técnico III
Endereço: Praça da República, 53 – SEDE
Fiscal:
* Elaine Cristina dos Santos
RG 20.283.024/X
Cargo: Assessor II
Endereço: Rua Paulino Guimarães, 228 - Armenia
* Frederico Rodrigues Dias
RG 30.003.120-8
Cargo: Diretor I
Endereço: Largo do Arouche, 302 – Arouche
* Victor Eloi Alves Pereira
RG 40.193.700-8
Cargo: Diretor Técnico II
Endereço: Rua João Ramalho, 1546 – Efap
* João Batista de Lollo
RG 32.517.685-1
Cargo: Assessor II
Endereço: Praça da República, 53 – Sede
* João Batista de Lollo
RG 32.517.685-1
Cargo: Assessor II
Rua Luciano Prata, 160 - Casa Verde

 COORDENADORIA PEDAGÓGICA
 Portaria do Coordenador, de 13-11-2020
Arquive-se o Processo SEE/1253888/2018, que trata de 

sindicância no Núcleo de Educação Especial Monet, CIE 565684, 
mantido por Monet Escola de Ensino Fundamental, CNPJ 20 
590465/0001-57, localizado à Rua Vichy 367, Bairro Vila Baruel, 
São Paulo/SP, considerando regularizadas as irregularidades 
administrativas e pedagógicas do estabelecimento de ensino. 
(Processo SEE/1253888/2018 - DER Centro).

 Retificação do D.O. de 13-02-2020
Na publicação da Portaria COPED de 12, onde se lê no 

artigo 2º: os Supervisores de Ensino Rosangela Robles Affonso, 
RG 7.660.133, Renata Libardi, RG 15.779.525, Solange Apare-
cida de Fátima Duquesi, RG 8.586.249-6, leia-se: Neusa Souza 
dos Santos Fiori, RG 22.932.106, assumindo a presidência da 
comissão sindicante, Miriane Ferreira das Neves Sadauscas, RG 
17.465.072-3 e Nancy Alves Rocha, RG 16.191.757-4.

(Processo Seduc/2124726/2019, acompanha o Processo 
Seduc/2120223/2019).

 COORDENADORIA DE GESTÃO DE 
RECURSOS HUMANOS

 Portaria CGRH-10, de 13-11-2020

Dispõe sobre as inscrições do Processo Anual de 
Atribuição de Classes e Aulas para o ano letivo 
de 2021

O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos 
Humanos - CGRH, considerando a necessidade de estabelecer 
datas, prazos e diretrizes para as inscrições no Processo Anual 
de atribuição de Classes e Aulas de 2021, expede a presente 
Portaria:

Artigo 1º - Os docentes abaixo relacionados deverão con-
sultar seus dados pessoais, de formação e pontuação, solicitar 
recurso se necessário, dentro dos prazos fixados nesta Portaria, 
por meio do site http://sed.educacao.sp.gov.br, e confirmar sua 
inscrição:

I - docentes contratados (Categoria “O”), com contrato 
ativo celebrado em 2018, 2019 e 2020, nos termos da LC 1093, 
de 16-06-2009, e suas alterações, desde que não possuam con-
trato “V” 2017 suspenso precedente ao contrato “O”;

II - docentes candidatos à contratação sem vínculo na 
Secretaria de Estado da Educação que se inscreveram em 2019 
no Processo Seletivo realizado para atuação em 2020.

Parágrafo único – Os interessados, que não se enquadrem 
nos incisos I e II deste artigo e pretendam atuar como docente 
no ano letivo de 2021, deverão aguardar de publicação em Diá-
rio Oficial do Estado de São Paulo - D.O, de Edital, referente ao 
Processo Seletivo Simplificado, a ser realizado no ano de 2021.

Artigo 2º - A confirmação da inscrição e solicitação de 
Recurso ocorrerá no período de 17-11-2020 a 27-11-2020:

a) solicitação de acerto na inscrição;
b) indicação da carga horária de opção;

ANEXO
ASSEMBLEIAS REGIONAIS VIRTUAIS
(CRSANS, DATAS, PERÍODOS E HORÁRIOS)
- Registro, data: 23-11-2020, período da manhã (das 9h 

às 13h);
- Marília, data: 23-11-2020, período da tarde (das 15h às 19h);
- São José do Rio Preto, data: 24-11-2020, período da 

manhã (das 9h às 13h);
- Presidente Prudente, data: 24-11-2020, período da tarde 

(das 15h às 19h);
- Sorocaba, data: 25-11-2020, período da manhã (das 9h 

às 13h);
- São José dos Campos, data: 25-11-2020, período da tarde 

(das 15h às 19h);
- Barretos, data: 26-11-2020, período da manhã (das 9h 

às 13h);
- Central, data: 26-11-2020, período da tarde (das 15h às 

19h);
- Baixada Santista, data: 01-12-2020, período da manhã 

(das 9h às 13h);
- Ribeirão Preto, data: 01-12-2020, período da tarde (das 

15h às 19h);
- Bauru, data: 02-12-2020, período da manhã (das 9h às 13h);
- Campinas, data: 02-12-2020, período da tarde (das 15h às 

19h);
- Franca, data: 03-12-2020, período da manhã (das 9h às 13h);
- Araçatuba, data: 03-12-2020, Período da Tarde (das 15h 

às 19h);
- Capital, data: 04-12-2020, período da manhã/tarde (das 

9h às 14h30);
- Grande São Paulo, data: 07-12-2020, período da manhã/

tarde (das 9h às 14h30).
Aviso: As datas, períodos e horários previstos poderão 

sofrer alterações, sendo de responsabilidade do candidato e 
votante acompanhar o site oficial da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento.

PROGRAMAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS REGIONAIS VIRTUAIS 
DAS CRSANS: BAIXADA SANTISTA, BARRETOS, BAURU, FRANCA, 
REGISTRO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E SOROCABA.

Período da Manhã
9h - 9h30 - Ingresso dos candidatos e votantes na sala 

virtual do Microsoft Teams (tempo de tolerância máxima para 
entrada dos candidatos e votantes, sob pena de desclassificação, 
nos termos dos §§ 4º e 5º, do artigo 17, da Resolução SAA-56, 
de 29-9-2020).

9h30 - 10h - Abertura da Assembleia.
10h - 11h - Credenciamento com leitura da lista de cha-

mada e confirmação de presença, dos candidatos e votantes, 
por meio de documento de identificação com foto e abertura 
para o processo de votação, com a habilitação dos candidatos 
e votantes pela Comissão de Seleção ao "Sistema de Votação", 
para que cada votante possa realizar o seu voto no Sistema.

11h - 11h30 - Apuração dos votos, divulgação do resultado 
final dos eleitos para compor a CRSANS e encerramento das 
eleições para composição das CRSANS.

Eleição dos Conselheiros da Sociedade Civil no Consea/SP:
11h30 - 11h45 - Abertura da sala virtual Microsoft Teams 

para o processo de seleção para escolha dos Conselheiros titu-
lares e suplentes que irão compor o Consea/SP e ingresso dos 
candidatos a Conselheiros.

11h45 - 12h15 - Abertura da Assembleia e apresentação 
dos interessados da sociedade civil para candidato a Conselheiro 
titular e suplente no Consea/SP.

12h15 - 12h45 - Votação aberta para Conselheiro.
12h45 - 13h - Divulgação do resultado final e encerramento.
PROGRAMAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS REGIONAIS VIRTUAIS 

DAS CRSANS: ARAÇATUBA, CAMPINAS, CENTRAL, MARÍLIA, 
PRESIDENTE PRUDENTE, RIBEIRÃO PRETO E SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS.

Período da Tarde
15h - 15h30 - Ingresso dos candidatos e votantes na sala 

virtual do Microsoft Teams (tempo de tolerância máxima para 
entrada dos candidatos e votantes, sob pena de desclassificação, 
nos termos dos §§ 4º e 5º, do artigo 17, da Resolução SAA-56, 
de 29-9-2020).

15h30 - 16h - Abertura da Assembleia.
16h - 17h - Credenciamento com leitura da lista de cha-

mada e confirmação de presença, dos candidatos e votantes, 
por meio de documento de identificação com foto e abertura 
para o processo de votação, com a habilitação dos candidatos 
e votantes pela Comissão de Seleção ao "Sistema de Votação", 
para que cada votante possa realizar o seu voto no Sistema.

17h - 17h30 - Apuração dos votos e divulgação do resultado 
final dos eleitos para compor a CRSANS e encerramento das 
eleições para composição das CRSANS.

Eleição dos Conselheiros da Sociedade Civil no Consea/SP:
17h30 - 17h45 - Abertura da sala virtual Microsoft Teams 

para o processo de seleção para escolha dos Conselheiros titu-
lares e suplentes que irão compor o Consea/SP e ingresso dos 
candidatos a Conselheiros.

17h45 - 18h15 - Abertura da Assembleia e apresentação 
dos interessados da sociedade civil para candidato a Conselheiro 
titular e suplente no Consea/SP.

18h15 - 18h45 - Votação aberta para Conselheiro.
18h45 - 19h - Divulgação do resultado final e encerramento.
PROGRAMAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS REGIONAIS VIRTUAIS 

DAS CRSANS: CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO.
Período da Manhã/Tarde
9h - 9h30 - Ingresso dos candidatos e votantes na sala 

virtual do Microsoft Teams (tempo de tolerância máxima para 
entrada dos candidatos e votantes, sob pena de desclassificação, 
nos termos dos §§ 4º e 5º, do artigo 17, da Resolução SAA-56, 
de 29-9-2020).

9h30 - 10h - Abertura da Assembleia.
10h - 12h - Credenciamento com leitura da lista de cha-

mada e confirmação de presença, dos candidatos e votantes, 
por meio de documento de identificação com foto e abertura 
para o processo de votação, com a habilitação dos candidatos 
e votantes pela Comissão de Seleção ao "Sistema de Votação", 
para que cada votante possa realizar o seu voto no Sistema.

12h - 12h30 - Apuração dos votos, divulgação do resultado 
final dos eleitos para compor a CRSANS e encerramento das 
eleições para composição das CRSANS.

Eleição dos Conselheiros da Sociedade Civil no Consea/SP:
12h30 - 13h - Abertura da sala virtual Microsoft Teams para 

o processo de seleção para escolha dos Conselheiros titulares e 
suplentes que irão compor o Consea/SP e ingresso dos candida-
tos a Conselheiros.

13h - 13h30 - Abertura da Assembleia e apresentação dos 
interessados da sociedade civil para candidato a Conselheiro 
titular e suplente no Consea/SP.

13h30 - 14h - Votação aberta para Conselheiro.
14h - 14h30 - Divulgação do resultado final e encerramento.
Aviso: Os horários previstos nas programações poderão 

sofrer alterações.
Observação: Para confecção das programações das Assem-

bleias Virtuais foram consideradas a quantidade de candidatos e 
votantes inscritos por CRSANS.

 AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA 
DOS AGRONEGÓCIOS

 INSTITUTO DE PESCA

 Comunicado
Comunicamos que fica sem efeito o extrato de empenho do 

Instituto de Pesca publicado no D.O. de 12-11-2020, por motivos 
de incorreções no quadro comparativo de preço
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