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1. GABINETE 

1.1. CABEÇALHO 

Encaminhamos novamente o modelo de cabeçalho que as escolas devem utilizar 

para toda e qualquer documentação expedido pela escola. 

 

 

 

 

 

 

 

2. NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE 

2.1. EPTV NA ESCOLA – ENTREGA DOS TEXTOS 

Vimos, novamente, lembrar a importância de a escola propiciar o trabalho com 

projetos em sala de aula, os quais maximizam as oportunidades de aprendizagem dos 

alunos, além de torná-los protagonistas de seu aprendizado. Desse modo, no sentido de 

complementar o processo de ensino/aprendizagem, encaminhamos às escolas 

informações referentes ao Concurso de Redação EPTV na ESCOLA 2014, que visa 

contemplar as competências e habilidades de Leitura e Escrita.  

O regulamento, o termo de responsabilidade e o formulário de redação devem 

ser impressos no site  www.eptvnaescola.com.br. Solicitamos que o projeto seja 

divulgado a todos os professores de Língua Portuguesa dos 9º anos e Professores 

Responsáveis pela Sala de Leitura, que podem auxiliar o trabalho do professor regente 

durante o desenvolvimento do projeto. Nesse sentido, a escola deve incentivar e 

fomentar a participação dos alunos nessa importante discussão sobre: “COMO 

CONSTRUIR O MUNDO QUE QUEREMOS?” 

O tema do projeto EPTV na ESCOLA, neste ano, objetiva propiciar uma 

discussão que possa levar o jovem a perceber e pensar seu papel como um possível 

agente social transformador, não apenas identificando os problemas a nossa volta, 

GOVERNO DE ESTADO DE SÃO PAULO 
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mas também enxergando a possibilidade de agir em prol da construção de uma 

sociedade mais evoluído em todos os aspectos e, portanto, em um mundo melhor 

para todos. 

Abaixo, maiores informações sobre o projeto EPTV na ESCOLA 2014: 

1. O Tema da redação para o concurso EPTV na Escola 2014 é: “COMO 

CONSTRUIR O MUNDO QUE QUEREMOS?” 

2.  Para cada escola ficou determinado o encaminhamento de apenas 01 (uma) 

redação realizada dentre todos os alunos matriculados nos 9º anos do Ensino 

Fundamental. 

3. As redações da cidade de Araraquara deverão ser elaboradas no formulário 

de redação, disponível no site da EPTV www.eptvnaescola.com.br e entregues até o 

dia 22 de maio na Diretoria de Ensino - Núcleo Pedagógico – no horário das 8h às 12h 

e das 14h às 18h (aos cuidados de Rosicler Souza). As demais cidades deverão fazer a 

entrega da redação segundo orientações dadas pela Secretaria Municipal da Educação 

de seu município. 

4. Juntamente com as redações, a escola deverá encaminhar também o termo 

de responsabilidade, autorizando a visita à emissora da EPTV, em São Carlos, 

assinada pelo responsável do aluno e pela direção da escola. 

5.  A visita à cidade de São Carlos será realizada, segundo agenda constante no 

site já mencionado acima.  

6. Para a visita, os alunos deverão usar o uniforme da escola e levar um 

documento de identificação. 

7.  Em caso de dúvidas, o município de Araraquara deverá entrar em contato 

com o Núcleo Pedagógico – tel. 3301-1097, os demais municípios devem entrar em 

contato com a Secretaria Municipal da Educação.  

8. As redações encaminhadas, no município de Araraquara, serão selecionadas 

pela equipe responsável pelo projeto, uma parceria entre a Secretaria Municipal da 

Educação e a Secretaria Estadual da Educação – Diretoria de Ensino, sendo escolhidas 

30 redações por município. 

 

 

http://www.eptvnaescola.com.br/
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2.2. PRORROGADO PRAZO PARA INSCRIÇÃO NA OLIMPÍADA DE 

LÍNGUA PORTUGUESA - 2014 

“Garantir a inscrição e a adesão a todos os professores e secretarias”, segundo a 

coordenação do programa, este foi o principal motivo para a prorrogação do prazo de 

inscrições para a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro 2014. 

Nas duas últimas semanas o Portal teve um grande aumento no número de 

inscrições. Nesses dias, em vários horários ocorreu de todas as linhas estarem ocupadas, 

assim, objetivando sanar todas as possíveis dúvidas dos professores, informamos que o 

novo prazo para as inscrições e adesões pelo Portal Escrevendo o Futuro vai até às 

23h59 do dia 15 de maio. 

 

2.3. 7ª “OLIMPÍADA BRASILEIRA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE” 

(OBSMA) 

Estão abertas as inscrições para a “7ª Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio 

Ambiente” (OBSMA), promovida pela Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ. 

As inscrições vão até  31 de julho, devendo ser feitas no site da Fiocruz.  

Maiores informações acessem o site: http://www.olimpiada.fiocruz.br/ 

 

2.4. “INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO DIGITAL” – INSCRIÇÕES ABERTAS 

Estão abertas as inscrições para o curso “Introdução à Educação Digital”. Serão 

oferecidas duas turmas, uma em Araraquara e uma em Matão.  

As turmas serão distribuídas em:  

1ª turma: 

Terça-feira das 19:00hs às 21:30hs – Rede do Saber (Araraquara) 

2ª turma:  

Quinta–feira das 19:00hs às 21:30hs – Rede do Saber (Araraquara) 

3ª turma:  

Quarta – feira das 19:00hs às 21:30hs – escola pólo a definir (Matão) 

Os interessados deverão enviar um e-mail para o Núcleo Pedagógico aos 

cuidados da PCNP Débora Verde até 30/06/2014 manifestando interesse em participar 

do curso.  

 

 

 

 

http://www.olimpiada.fiocruz.br/
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2.5. PRODESC - 2014 

Em 2014 o acesso à plataforma do PRODESC será efetuado através do sistema 

GDAE, e para tal é necessário que o usuário obtenha um perfil no sistema.  

Para o estabelecimento do Perfil do PRODESC, para a Unidade Escolar no 

sistema GDAE, um dos gestores (Diretor, Vice Diretor ou Professor Coordenador) da 

U.E, deverá entrar em contato com o Administrador do GDAE (Recursos Humanos), na 

Diretoria de Ensino, para que ele possa estabelecer o perfil de Gestão e Pedagógico.  

Ao perfil de Gestão caberá apenas à análise e o encaminhamento do projeto para 

o NPE, e ao perfil pedagógico, o professor poderá acessar o sistema GDAE e inserir o 

projeto. Uma vez que o perfil da U.E. esteja estabelecido o professor acessará a 

plataforma automaticamente. 

Informamos que a videoconferência realizada no dia 10 de abril de 2014,  com 

as orientações de acesso à plataforma do PRODESC encontra-se disponível no site 

www.rededosaber.sp.gov.br/cadprojetos, em “Videoteca” (digitar na consulta: 

“PRODESC”). 

 

CRITÉRIOS PARA POSTAGEM DOS PROJETOS 

 Cada escola terá pelo menos a aprovação de um projeto; 

 As escolas que postarem mais de um projeto na plataforma poderão ter os 

mesmos aprovados desde que haja disponibilização de verbas remanescentes; 

 Cada projeto terá disponibilizado o valor de:  

 CONSUMO: 920,00 

 TRANSPORTE: 1534,00 

 SERVIÇO: 522,00 

 Sugerimos que as escolas desenvolvam projetos que priorizem a 

participação do maior número possível de alunos; 

 Somente os itens que não constam da Rede de Suprimentos onerarão os 

recursos do PRODESC; 

 As escolas deverão postar seus projetos, impreterivelmente até 

30/05/2014; 

 Após 30/05/2014 as escolas que não postaram nenhum projeto terão sua 

verba repassada para outras escolas que tenham cadastrado mais de um projeto na 

plataforma. 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BDKP0YJY/www.rededosaber.sp.gov.br/cadprojetos
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Quaisquer dúvidas e esclarecimentos entrar em contato com o Núcleo 

Pedagógico.  

 

2.6. 2ª EDIÇÃO DO CURSO INTRODUÇÃO À LIBRAS – ONLINE 
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3. CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE 

ESCOLAR - CIEGRE 

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

3.1.1. CENSO 2013 

O Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar, agradece o 

Empenho e a colaboração de todas as Escolas quanto ao Fechamento do Censo Escolar 

2013.  

Pois conseguimos fechar todas as Escolas antes do tempo final estabelecido. 

 

Parabéns!!! Obrigado(a) a todos(as) pela colaboração. 

 

 

 

 

 

 

4. CENTRO DE RECURSOS HUMANOS – CRH 

4.1.1. 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.  

 

4.1.2. 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. 
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4.2. NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NAP 

4.2.1. LICENÇA PRÊMIO 

Decreto Nº. 58.542, de 12 de Novembro de 2012, estabelece regras relativas ao 

deferimento do pedido de conversão de uma parcela de 30 (trinta) dias de bloco de 

licença-prêmio em pecúnia, no período de 1 (um) ano imediatamente anterior a data do 

requerimento: 

 Artigo 1º - Para fins de deferimento de pedido de conversão de uma parcela de 

30 (trinta) dias de bloco de licença-prêmio em pecúnia, no período de 1 (um) ano 

imediatamente anterior à data do requerimento, considera-se: 

I - assiduidade: a frequência regular, não admitida às faltas justificadas e 

injustificadas; 

 

4.2.2. LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA: 

Aniversariantes do mês de SETEMBRO/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 

Janeiro para dar entrada na Diretoria de Ensino! Prazo final 30/05/2014. 

Lembramos que para a devida concessão a Certidão de Licença Prêmio, já deve 

estar devidamente publicada. 

 

4.2.3. LICENÇA PRÊMIO 

Os pedidos de autorização de gozo de licença prêmio serão publicados pela 

Diretoria de Ensino no prazo aproximado de 15(quinze) dias úteis. Em caso de doença, 

quando for necessária a publicação com urgência, favor encaminha Ofício do Diretor da 

Escola solicitando a publicação. As publicações para Autorização de Gozo de Licença 

Prêmio sairão no Diário Oficial quarta-feira e sábado. A partir da Publicação o(a) 

interessado(a) terá 30(trinta) dias para sair de Licença Prêmio.; portanto favor 

informar na contra capa do processo a partir de quando o(a) interessado(a) 

pretende usufruir a referida licença.  
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4.3. NÚCLEO DE FREQUÊNCIA E PAGAMENTO - NFP 

4.3.1. CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO (CTD) E EXTINÇÕES 

CONTATUAIS (CATEGORIA “O”): 

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

CTDs e as extinções contratuais (categoria “O”): 

Não percam o prazo, pois estão sendo instaurados processos administrativos para 

os casos enviados em atraso. O envio deve ser em 24 horas, para ser inserido no 

sistema. 

 

4.3.2. BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

Conforme acordo feito na orientação técnica nos dias 21 a 23 de Outubro de 

2013, ficou estabelecido prazo para envio do Boletim de Ocorrências, 

impreterivelmente até o dia 05 de cada mês e também o cumprimento da digitação do 

BFE para a primeira carga (os constantes no relatório do GDAE). 

 

 

 

4.3.2. INCLUSÃO DE VÍNCULO DE EXERCÍCIO NO PAEF 

Alertamos à todas as Unidades Escolares que o sistema para inclusão de vínculo 

de exercício no PAEF(Opção da Diretoria de Ensino)encontra-se aberto para digitação 

de contratados e nomeados, após 14/04/2014. Portanto, solicitamos a gentileza, de 

providenciarem, o mais rápido possível o encaminhamento a este N.F.P., dos 

documentos necessários do(s) interessado(s), adiantando assim a digitação do(s) 

mesmo(s). 

Salientamos a importância para que não atrasem a entrega da devida 

documentação, pois as mesmas já devem ser encaminhadas. 

  

Obs.: Os interessados deverão ser incluídos no PAEC, opções 13 e 14, antes do 

encaminhamento acima citado. 
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4.3.3. TELEFONES DE CONTATO - NFP 

Srs.(as) Diretores de Escola e Gerentes de Organização Escolar enfatizamos os 

números de telefones de atendimento ao público do Núcleo de Frequência e Pagamento: 

 

- (16) 3301-1062 - Lisa e Jucilene 

- (16) 3301-1067 - Elaine 

- (16) 3301-1066 - Yoshie e Ana Beatriz 

4.3.4. CRONOGRAMA PARA DIGITAÇÃO: MAIO / 2014 

 

CRONOGRAMA PARA DIGITAÇÃO: MAIO / 2014 

  EVENTO PRAZO OBSERVAÇÃO 

       

1 DADOS PESSOAIS - Atualização Automática 16/05/2014   

       

2 

B.F.E. - a) digitação ref. Abril / 2014 14/05/2014   

b) cargas: vínculos incluídos após emissâo BFE     

1ª carga 09/05/2014 Sem prejuízo do 

    acompanhamento já previsto, 

2ª carga 20/05/2014 deverá ser consultada a opção 

    PAEC 2.5.1 - 12 e 21/05/2014 

c) Digitação Definitiva 21/05/2014   
       

3 

CADASTRAMENTO AUTOMÁTICO - TIT. DE CARGO: 

16/05/2014 

  

EXECUTIVO PÚBLICO / OFICIAL ADMINISTRATIVO 

SUPERVISOR DE ENSINO / AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

       

4 
CADATRAMENTO AUTOMÁTICO DE DOCENTES 

16/05/2014 
NÃO ESQUECER DE DIGITAR A 

Categoria "O" e Efetivos CARGA HORÁRIA 

       

5 CADASTRAMENTO DE AGENTES TEMPORÁRIOS 16/05/2014   

       

6 GDAE - Cadastramento Automático - Contrato Eventual 14/05/2014 Publicação 16 e 31/05/2014 

       

7 
DISPENSA / EXTINÇÃO - Categorias "F", "P" e "O" 1º 16/05/2014   

  2º 29/05/2014   

       

8  SUBSTITUIÇÃO DOCENTE EVENTUAL 19/05/2014   

       

9  REPOSIÇÃO DE AULAS 19/05/2014   

       

10  PROGRAMAÇÃO DE APONTAMENTO DE FÉRIAS 20/05/2014   

 

 



 

12 
 

11  
CARGA HORÁRIA 1º 16/05/2014   

  2º 29/05/2014   

       

12  REPOSIÇÃO DE FALTAS - GREVE XXXXXXXXX prejudicado 

       

13  SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO XXXXXXXXX prejudicado 

       

14  Disponibilização dos terminais da rede PRODESP 

  Dias úteis - das 6h às 22h 

01, 02, 03, 04, 
10 

Feriado - das 6h às 18h 

11, 17, 18, 24, 
25 

Sábados - das 6h às 18h 

31 Domingos - das 6h às 18h 

     

    

NFP, 05/05/2014 

 


