19/02/2019

REDE Nº 025
Prezados,
ASSUNTO 01: INVENTÁRIO E ATUALIZAÇÃO DAS BAIXAS DIÁRIAS - 19/02/19
Orientamos que as escolas façam a atualização, conferência, ajuste e confirmação de seus
estoques na TERÇA-FEIRA (19/02/19), impreterivelmente.
As baixas diárias no sistema SAESP são obrigatórias e devem estar registradas até o dia acima
mencionado, devendo ser mantidas atualizadas mesmo após a confirmação do estoque.
Lembramos que essas informações são extremamente importantes para que a geração das guias
seja feita de forma correta e o abastecimento das escolas não seja prejudicado.
Para conferir o estoque, favor acessar a tela “Consultar Estoque Escola” e comparar se as
quantidades do estoque virtual estão de acordo com o físico. Se houver divergências entre eles,
verificar se todas as baixas diárias foram devidamente registradas e, caso necessário, efetuar as
baixas retroativas. Se os erros persistirem mesmo após este procedimento, favor ajustar o
estoque virtual e confirmar a conferência de estoque.
Caso não tenha havido oferta de alimentos em algum dia (Ex: por conselho de classe, reunião
de pais, ausência de alunos, etc), a U.E. deverá selecionar o dia no calendário e clicar no botão
“Registrar dia sem baixa diária”. Incluir o motivo e salvar.
Qualquer dúvida, coloco-me à disposição.
Vanessa de Castro
Nutricionista

ASSUNTO 02: PROGRAMA JOVEM CIDADÃO
O Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho é um programa social do Governo do Estado de São
Paulo, instituído pelo Decreto Estadual nº 44.860, de 27 de abril de 2000, coordenado e
executado pela Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnológica e Inovação – SDECTI e pela
Secretaria de Estado da Educação – SEE, conforme Decreto Estadual nº 45.761, de 19 de abril
de 2001.
Tem como objetivo proporcionar aos estudantes com idade entre 16 e 21 anos de idade, que
estejam regularmente matriculados e com frequência efetiva no Ensino Médio do sistema público
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de ensino estadual, sua primeira oportunidade de experiência profissional no mercado de
trabalho, por meio de estágio remunerado.
Os

alunos

interessados

poderão

se

inscrever

pelo

site

do

Programa:

http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/
Período de inscrições:
Alunos da 2ª série do Ensino Médio: até 31/12/2019.
Alunos da 3ª série do Ensino Médio: até 31/05/2019.
Os Questionários dos Alunos deverão ser entregues no Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino
Região de Santo André, que posteriormente encaminhara para a Secretaria do Emprego e
Relações do Trabalho, localizada na Rua Boa Vista, nº 170 – 2º andar – Bloco 5 – Edifício Cidade
I – São Paulo – SP – CEP 01014-000.
Demais informações sobre como participar do Programa, cadastro do aluno, dicas de entrevista,
modelos de documentos e acesso ao FAC- Perguntas Frequentes podem ser obtidas em:
http://www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br/Jovem/paginas/perguntas-frequentes.html
Edi Wilson Silveira
PCNP de História

ASSUNTO 03: SISTEMA NOVO BÔNUS 2018
Srs. Diretores
Srs. Goe

Informamos que no período de 18/02/2019 a 01/03/2019 estará disponível aos servidores, Unidades
Escolares no sistema “Novo Bônus” - a opção Consulta por RG, para fins de conferência de
pagamento da Bonificação por Resultados, referente ao ano de 2018.
Desta forma estamos encaminhando orientações para conferência e ajustes que se fizerem
necessários.
Anexo 1: BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS - TIPOS DE GRAUS PARA PAGTO
Anexo 2:ORIENTAÇÃO -BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS 2018
Núcleo de Frequência e Pagamento
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