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1. NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE 

1.1. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - 

EDITAL COMPLEMENTAR E RATIFICAÇÃO 

Solicitamos que seja amplamente divulgado na Unidade Escolar o Edital 

Complementar e a Retificação à Instrução Especial SE nº 2 para o referido concurso, 

publicado no Diário Oficial no dia 04 de outubro.  

Clique aqui e leia a notícia publicada no Portal da Secretaria da Educação. Para 

outras informações, acesse a página do concurso no portal da Fundação Getúlio Vargas.  

 

1.2. ESTUDOS DE REFORÇO, RECUPERAÇÃO E APROFUNDAMENTO 

CURRICULAR AOS SÁBADOS 

Durante o período de 07 a 18 de outubro, estará disponibilizado no GDAE a 

inscrição/adesão dos alunos e professores para o mês de novembro, referente aos 

Estudos de Reforço, Recuperação e Aprofundamento Curricular aos Sábados. 

 

1.3. II FÓRUM DE GESTÃO ESCOLAR - D.E.R.A. 

Está previsto para o dia 17 de outubro de 2013, no campus da Universidade 

Paulista – UNIP, o II Fórum Regional – “A Gestão Escolar em Ação: Entre a 

Prudência e a Audácia”. O evento contará com a participação dos gestores de todas as 

escolas estaduais circunscritas à Diretoria de Ensino da Região de Araraquara. 

Este Fórum surgiu a partir de uma proposta de articulação entre as equipes do 

Grupo de Referência, Prêmio Gestão e Plano de Ação Participativo – PAP, com o 

intuito de socializar as boas práticas desenvolvidas pelas escolas e proporcionar a 

reflexão para o aprimoramento das condições do ensino e da aprendizagem e 

consequente elevação dos níveis de desenvolvimento de nossos alunos. 

Neste dia serão realizadas palestras, exposição de práticas exitosas das escolas e 

apresentações culturais de alunos, professores e funcionários. 

 

 

https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHNlF6bDR1blpSbms/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B7LYHz8FkcUHNlF6bDR1blpSbms/edit?usp=sharing
http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/confira-retificacoes-e-edital-complementar-para-concurso-que-selecionara-59-mil-novos-professores
http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/pebsp
http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/pebsp
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2. CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE 

ESCOLAR - CIEGRE 

2.1. NÚCLEO DE GESTÃO DA REDE ESCOLAR E MATRÍCULA - NRM 

2.1.1. ACESSO AO SISTEMA JCAA E JNFA 

O Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar lembra a todos 

os funcionários que utilizam o Sistema de Cadastro de Alunos e o Sistema de Avaliação 

e Frequência através do site do GDAE que o navegador a ser utilizado é o Internet 

Explorer. Outros navegadores, como o Google Chrome, por exemplo, apresentam erro 

e não permite que todas as funções do site GDAE sejam utilizadas. 

  

Devido a tal fato, solicitamos que todos utilizem o Internet Explorer para que o 

usuário não tenha problemas de navegação.  

  

Caso o usuário não tenha o navegador instalado no computador, favor entrar em 

contato com o Thiago ou Marcos, do NIT (3301-1090 ou dearanit@see.sp.gov.br) para 

que os mesmos auxiliem a instalação. 

 

2.1.2. DIGITAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 Orientamos que o prazo para digitação da matrícula dos alunos ingressantes ao 

Ensino Fundamental vai de 01/10/2013 à 14/11/2013. 

  

- O prazo para divulgação da matrícula do aluno ocorrerá a partir de 18/11/2013 

e vai até 29/11/2013, momento em que serão fixadas listas dos alunos nas escolas de 

origem para auxiliar na divulgação; momento também em que os pais deverão procurar 

a escola para efetuar a matrícula de seus filhos. Não aconselhamos a nenhum Diretor ou 

funcionário das Unidades Escolares encaminharem listas de alunos aos CERS. 

 

 

 

 

 

https://legacy.fde.sp.gov.br/OWA/redir.aspx?C=NMmIb9xPoEqdvfhMjsrlMIlV8gUOmtBI64XJtm4xQ7mCcEJ6oWPJKXaYwJG5Ib84eT8bQQ6TcFg.&URL=mailto%3adearanit%40see.sp.gov.br
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3. CENTRO DE RECURSOS HUMANOS – CRH 

3.1. PLANTÃO DE ATENDIMENTO 

Atenção Gerentes de Organização Escolar,  

No intuito de agilizar os procedimentos relacionados ao Centro de Recursos 

Humanos, possuímos, então, um novo ramal de telefone na sala, que é o 3301-1098, 

direto no plantão. A partir de agora, qualquer dúvida relacionado ao CRH ou NAP, 

favor ligar direto no número acima, ficando desativados os demais números. 

3.2. RECADASTRAMENTO ANUAL DOS FUNCIONÁRIOS 

Atenção Srs.(as) Diretores de Escola e Gerentes de Organização Escolar sobre 

Recadastramento Anual dos funcionários: 

Avisem seus funcionários/servidores para efetuarem o recadastramento no mês 

de seu aniversário, para evitarem a desagradável falta de pagamento. 

Os funcionários que deixarem de fazer o recadastramento no mês de aniversário 

deverá vir acompanhados do gerente de organização escolar, ao setor de pagamento, 

para regularização do mesmo. 

 

3.3. NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – NAP 

3.3.1. PROCESSO DE REMOÇÃO DOCENTE 

Senhores Gerentes, 

As escolas que receberam professores removidos favor informar através de 

ofício o nome e o RG para que possamos solicitar os processos e documentos para as 

Diretorias de Ensino.  

  

 Todas as dúvidas referentes a qualquer processo somente será informada 

ao GOE.  

 

3.3.2. LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA 

Aniversariantes do mês de FEVEREIRO/2014, encaminhar 03 vias do 

requerimento, mais: (Efetivo) uma via da declaração de ciência da conversão de 30 dias 

da licença prêmio em pecúnia e (ACT) duas vias da declaração da ciência da conversão 

de 30 dias da licença prêmio em pecúnia. Não esquecendo que no requerimento é data 

do Aniversário e não data de Nascimento!!! Não esperem até o último dia do mês de 

Setembro para dar entrada na Diretoria de Ensino! Prazo final 31/10/2013. 

 


