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Os professores da rede pública, em
cursos de mestrado reconhecidos pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes), pode-
rão pleitear mais de 1,7 mil bolsas de
estudo oferecidas pela Secretaria de
Estado da Educação (SEE). O Projeto
Bolsa Mestrado integra o Programa de
Formação Continuada de educadores da
pasta e visa a propiciar aos profissionais
da área a continuidade de estudos em
cursos de pós-graduação stricto sensu.

Destina-se aos titulares de cargo
efetivo do quadro do magistério da
SEE, portadores de licenciatura plena e
em efetivo exercício nas unidades da
rede pública estadual. 

O Bolsa Mestrado ampara-se no
Decreto nº 48.298, de 3 de dezembro e
na Resolução SE-131, de 4 de dezembro,
ambos de 2003. O projeto oferece auxí-
lio financeiro de R$ 720,00 mensais e

O Poupatempo Itaquera inaugu-
rou a exposição São Paulo em 3D,
patrocinada pela Companhia de Gás
de São Paulo (Comgás) para come-
morar os 450 anos da capital paulis-
ta. A mostra tem entrada franca e
ficará em cartaz até o dia 5 de maio,
durante o horário de funcionamento
do posto, de segunda a sexta-feira,
das 7 às 19 horas, e aos sábados, das
7 às 13 horas.

O público pode apreciar fotos his-
tóricas e atuais, que utilizam técnicas
como a estereoscopia para adicionar
volume a imagens chapadas. Os efei-
tos tridimensionais levam o visitante
para dentro da paisagem retratada.
São 40 chapas antigas, produzidas
pelas lentes de anônimos e profissio-
nais, além de outras 60 atuais de qua-
tro fotojornalistas e dois estéreo fotó-
grafos, que enfocam a vida na cidade,
seus prédios, habitantes, principais
logradouros e marcos históricos.

As imagens retratam da São Paulo
dos bondes e charretes à cidade dos

Educação oferece mais de 1,7 mil 
bolsas de estudo para professores

designação, sem prejuízo de vencimen-
tos e demais vantagens do cargo, na
Diretoria de Ensino por 40 horas sema-
nais, ficando o interessado liberado do
cumprimento de 16 horas por semana.

Para requerer o benefício, o pre-
tendente deve comprovar que foi
admitido no curso de mestrado ou
doutorado reconhecido pela Capes, na
área inerente à disciplina do cargo
exercido ou na área da educação.
Além de firmar compromisso de que
permanecerá no magistério público
estadual, após a conclusão do curso,
pelo prazo mínimo de dois anos.

Da Agência Imprensa Oficial

SERVIÇO
Outras informações, interessados
devem acessar o site
www.educacao.sp.gov.br

Exposição gratuita de fotos em 3D
é destaque no Poupatempo Itaquera

ônibus e metrô; do contraste entre a
capital antiga e a moderna, por meio
de técnicas variadas de visualização de
imagens: binoculares (sistema de duas
lentes), o anglito (filtros vermelho e
azul que servem para bloquear cores) e
o Elliot (técnica em que duas imagens
diferentes e invertidas são vistas pelo
observador).

Mostra itinerante – São Paulo em 3D
esteve em cartaz no Museu de Arte de
São Paulo (Masp) entre 28 de outubro
e 15 de fevereiro. A Secretaria Estadual
da Cultura recebeu a exposição da
Comgás e a instalou no Poupatempo
Itaquera, na zona leste da capital, na
Avenida do Contorno, 60, ao lado da
Estação Corinthians-Itaquera do
Metrô. Depois, a mostra será transpor-
tada para demais postos do
Poupatempo.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

Governo apresenta novas tecnologias
eletrônicas de processos de compras ao TCE
BEC e site e-negociospublicos propiciam economia,
eficiência e transparência às aquisições de produtos e
serviços para a administração direta e indireta

Autoridades e técnicos do governo
estadual explicaram, terça-feira, aos
conselheiros, auditores, diretores, pro-
curadores e funcionários do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo
(TCE),  como funcionam as tecnologias
que visam a tornar transparentes
todos os processos de compras das
administrações direta e indireta, em
especial a Bolsa Eletrônica de Compras
(BEC) e o site e-negociospublicos. 

O evento foi aberto pelo presiden-
te do TCE Renato Martins Costa,
seguido pelo discurso do secretário-
chefe da Casa Civil, Arnaldo Madeira.
Ele destacou a importância que o
governo do Estado dedica aos proces-
sos eletrônicos de compra e licitação.
"Queremos que o serviço público seja
eficiente, transparente e propicie eco-
nomia aos cofres do Estado", assegu-
rou o secretário. "Nossa casa gosta de
aceitar desafios e seremos, também,
usuários desses sistemas eletrônicos",
garantiu Martins Costa. 

Revolução – O coordenador do
Sistema Estratégico de Informações
(SEI), Roberto Agune, fez ampla
explanação a respeito das tecnologias
instaladas desde 1995 que culmina-
ram com os sites da BEC e o e-nego-
ciospublicos. "A Internet está revolu-
cionando as ações do governo e
nosso objetivo é criar ambiente único
de contratações eletrônicas acessível
à população."

Informou que a compra feita por

Efeitos tridimensionais levam o visitante para dentro da paisagem retratada 

meio eletrônico oferece economia ao
governo paulista. Conforme estudos
recentes, o custo processual de uma
aquisição pela BEC fica em R$ 188,49,
enquanto que pelo método tradicio-
nal, R$ 1.074,09. No ano passado,
porém, somente 35% das compras
governamentais foram realizadas pela
modalidade eletrônica. "Por isso, desde
14 de janeiro a utilização da BEC é
obrigatória", observou Agune.

Pubnet e e-negociospublicos – Já o
e-negociospublicos, desenvolvido pela
Imprensa Oficial do Estado, é um site
que mostra à população as licitações
em andamento em todos os setores do
governo. Trata-se de uma tecnologia
que substituiu a Mídia Eletrônica –
Negócios Públicos, também de 1995.
A publicação das licitações atuais no
novo site tornou-se obrigatória a partir
deste ano. 

Representando a Imprensa Oficial,
o diretor-presidente Hubert Alquéres
explicou que as informações para publi-
cação no e-negociospublicos serão en-
viadas por meio da Pubnet. Esta rede,
também criada pela Imprensa Oficial, é
a ferramenta que todas as unidades do
governo estadual utilizam para enviar
informações ao Diário Oficial do
Estado, sendo que o material referente
a licitações também estará disponível
no e-negociospublicos.

Otávio Nunes

Da Agência Imprensa Oficial

FO
TO

S:
 R

O
G

ÉR
IO

 S
ILV

EI
RA

Na platéia estavam conselheiros, procuradores, auditores, diretores e funcionários do TCE 

Presidente do TCE:
nossa casa gosta de
aceitar desafios e
seremos usuários
desses sistemas
eletrônicos.
Arnaldo Madeira
destacou a
importância que o
governo do Estado
dedica aos processos
eletrônicos de
compra e licitação
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