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  NIT - NÚCLEO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIA 

Publicações Circular 2018 

Prezados; 

 Informamos que os arquivos enviados para publicações na circular durante o ano,         

deverão ser  encaminhados até um dia antes de sua publicação no Site da Diretoria de       

Ensino, ou seja, toda Quinta - Feira às 12h. Inclusive semanas com feriado. 

 Salientamos que só serão aceitos para publicação os arquivos enviados pelos e-mails         

Institucionais: Administrativo ou Pedagógico. 

 Os arquivos deverão ser encaminhados para o e-mail: dent1nit@educacao.sp.gov.br 

 

Publicação de Fotos 

 As Unidades Escolares podem enviar no máximo 5 Fotos (Por Semana) em anexo      

para Publicação, com uma BREVE/SUCINTA descrição no corpo do e-mail.  

 Em caso de dúvidas entre em contato com o NIT - DE Norte 1. 

 

Robson - Diretor/NIT 

E.E. José Oscar Abreu Sampaio 

Planejamento 2018 
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  CNFI - NÚCLEO DE FINANÇAS  

ADIANTAMENTOS 

PEME – DEZEMBRO/2017 

 O prazo de entrega da prestação de contas do referido repasse encerrou em 

22/12/2017, portanto, solicitamos à Unidade Escolar, abaixo relacionada, que ainda não pres-

tou suas contas, que regularize a situação com a urgência que o caso requer, a fim de evitarmos 

mais prejuízos: Zoraide de Campos Helú 

 

PNAE/2017 (Sistema Portalnet) 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS PEME – DIGITAÇÃO NO SISTEMA PORTALNET – PNAE/2017 

 Informamos que está disponível no sistema PNAE (no PORTALNET) o lançamento das 

Prestações de Contas do PEME - Programa de Enriquecimento de Merenda Escolar, referentes ao 

exercício de 2017. 

 

 Relacionamos abaixo, Unidades Escolares, por período de repasse, que não lançaram/

finalizaram as prestações de contas. Solicitamos a regularização, com a urgência que o caso re-

quer: 

 

 

NOVEMBRO/2017 

Felícia de Rinaldis Franco, Maria Helena Gonçalves de Arruda, Noé Rodrigues e Zoraide 

de Campos Helú. 

 

DEZEMBRO/2017 

Cândido Gonçalves Gomide, Felícia de Rinaldis Franco, Jornalista Ruy Mesquita, Maria 

Helena Gonçalves de Arruda, Noé Rodrigues e Zoraide de Campos Helú. 

 

 

(Os dados desta Circular foram atualizados às 12h00min, do dia 15 de fevereiro de 2018).  
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  CNAD - NÚCLEO  ADMINISTRAÇÃO  

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL 

Prezados Diretores (as) 

Informamos que está disponível no sistema GEMAT, no menu Dúvidas, o modelo 

do Termo de Inventário Anual, (que também foi encaminhado por correio eletrônico em 

31/01/2018). 

Solicitamos que o mesmo seja preenchido, assinado e carimbado pelo responsável do ca-

dastramento (aquele que possui a senha) e pela Direção da escola. 

A entrega do documento solicitado deverá acontecer, impreterivelmente, até 

12/03/2017, diretamente no Núcleo de Administração. 

Lembramos que o sistema GEMAT está disponível desde 2011, e após capacitação realiza-

da em 2013, todos os cadastros de bens do legado já foram efetuados e os novos bens são ca-

dastrados por este Núcleo, quando da doação dos mesmos, restando para unidade escolar as ati-

vidades de recebimento de bens e etiquetas, identificação física dos bens e informar a Diretoria 

quando da necessidade de baixa patrimonial, seja por Furto ou doação de Inservíveis. (Modelos 

para os processos de Furto / Doação de Materiais Inservíveis e Doação de Materiais permanentes 

–PDDE, encaminhados no email de 31/01/2018) 

Colocamos-nos à disposição para quaisquer dúvidas ou maiores orientações, se necessário 

agendar atendimento presencial. 

 

RECUPERAÇÃO/REFORMA DE MOBILIÁRIO (CONJUNTO DE ALUNO – CADEIRAS E CARTEIRAS) – 2018 

 Prezados Diretores, 

 Informamos que procederemos à  demanda de recuperação de mobiliários - 2018, atra-

vés do contrato entre a FUNAP – Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel e a SEESP. 

 Caso haja interesse de sua unidade escolar, encaminhamos e-mail em 24/01/2018, con-

tendo orientações para seleção das peças a serem encaminhadas para reforma, lembramos que 

todos os modelos são aptos a reforma, e vídeo para a conscientização. 

 Posterior à seleção dessas peças, a UE deverá encaminhar sua manifestação para esta 

DER NT1, aos cuidados do NAD NT1 – Núcleo de Administração, através de ofício contendo as in-

formações necessárias, conforme modelo também em anexo, para que possamos analisar a viabi-

lidade do atendimento. 

 Para um melhor planejamento de nossa equipe de trabalho, solicitamos que as manifesta-

ções sejam entregues, impreterivelmente, até 19/02/2018 (SEGUNDA-FEIRA). Entregas 

após a data mencionada serão analisadas em outra oportunidade! 



 

 

 A Direção da E.E. República da Colômbia , informa que necessita de professores eventuais 

para os períodos: (Manhã, Tarde e Noite), Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio.  

 A Direção da E.E. Crispim Crispim de Oliveira, informa que dispõe de uma vaga para       

Coordenador Pedagógico Ciclo I, entregar proposta de 19 a 23/02/2018. 

 A Direção da E.E. Ítalo Betarello, informa que dispõe de 01 (Uma) vaga para a função de 

Professor Coordenador Pedagógico para atuar no Ensino Médio no período da Tarde e Noite. As 

propostas deverão ser entregues a partir de 19/02/2018 até o dia 22/02/2018, na secretaria, aos 

cuidados da Direção.   

  A Direção da E.E. Manuel Bandeira, informa que disponibiliza de 01 (Uma) vaga de      Ge-

rente de Organização Escolar (GOE). 

 Direção da E.E. Manuel Bandeira , informa que necessita de professores eventuais para os 

períodos: (Manhã, Tarde e Noite), Ciclo II e Ensino Médio.   
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 Importante lembrar, que deverá ser observada na seleção, a data de validade da garantia 

do material.  

 Todo mobiliário entregue pela FDE contém etiqueta com essa data. Estando na garantia, a 

empresa, fornecedora do objeto, é que deverá ser acionada por esta DER NT1 para reposição do 

produto. 

 Lembramos que é imprescindível que as Escolas se empenhem em prol do Programa de 

Reformas, pois sem as devidas justificativas, poderemos ter problemas no não recebimento de 

novos conjuntos de Alunos em 2018/2019. 

 Quaisquer dúvidas ou mais detalhes, favor entrar em contato com a Equipe do NAD NT1, 

através do correio eletrônico dent1nad@educacao.sp.gov.br. 

mailto:dent1nad@educacao.sp.gov.br

