17/01/2019

REDE Nº 007
Prezados,
ASSUNTO 01: CURSO SOBRE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

A quem possa interessar informamos que o CENTRO PAULA SOUZA ESTÁ OFERECENDO UM
CURSO PARA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, num módulo de 30 ( trinta) horas a distância. Ao que
pareceu o conteúdo é mui qualificado e oferece Certificado do CPS e com o timbre do Governo do
Estado de São Paulo. Para se inscrever, basta acessar o site http://mooc.cps.sp.gov.br/ , escolher
o Curso e seguir as instruções para se cadastrar. Agradecemos e nos colocamos à disposição para
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
Prof. Camargo
Equipe de Supervisão
ASSUNTO 02: ENTREGA DO ENVELOPE DE PAGAMENTO - JANEIRO/2019

Segue anexo, Cronograma para entrega do Envelope de Pagamento:

- Solicitamos verificar na SED (Secretaria Escolar Digital) - ASSOCIAÇÃO DO PROFESSOR NA
CLASSE, na aba "CONSULTAR CARGA HORÁRIA" se a carga horária digitada consta
com PROCESSAMENTO OK OU REJEITADA, caso conste como REJEITADA deverá ser
providenciado formulário de pagamento (formulário 17 para aulas livres e formulário 29 para aulas
em substituição). Lembramos que a carga horária digitada também pode ser consultada na SED FUNCIONAL, desta forma, a unidade escolar deverá realizar tal consulta e conferir se no PAPC
11.2.1 ou 11.3.1 consta a mesma quantidade de aulas livres implantadas;
- Conferir no PAPC 11.3.1 se consta implantado o GTCN e/ou ALE dos Professores, Professor
Coordenador, Vice Diretor e Diretores que fazem jus a receber. Caso não conste, enviar formulário
17 para a devida implantação;
- Lembramos que os formulários deverão ser entregues com as devidas pesquisas, bem como a
mensagem de rejeitado anexada;
- Caso haja problemas referentes a pagamentos zerados devido a carga horária rejeitada na
SED e por consequência não tenha surtido efeito no PAPC 11.2.1, a unidade escolar
deverá providenciar com urgência o devido formulário de pagamento conforme a data
do cronograma para que possamos enviá-lo à Secretaria da Fazenda dentro da programação do
referido órgão;
- Informamos ainda, que as aulas em substituição, mesmo que constem com "Processamento
OK", não aparecem na consulta do PAPC 11.2.1 e 11.3.1, somente as aulas livres, entretanto,
estando a carga horária em substituição com "Processamento OK", assim que disponibilizados
os demonstrativos de pagamento é possível verificar se consta o pagamento de tais aulas;
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INFORMAMOS QUE NÃO SERÃO ACEITOS ENVELOPES DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO,
A DATA PARA ENTREGA DOS MESMOS SERÁ 21/01/2019 (SEGUNDA-FEIRA).

Anexo: ENVELOPE DE PAGAMENTO JANEIRO 2019

NFP/CRH
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