Rede nº 510/19
Data: 07/11/2019
Assunto: SARESP – SIS VUNESP - RELATÓRIOS

Srs. Diretores,
Solicitamos sua especial atenção, quanto às orientações e procedimentos a serem adotados no
SIS VUNESP:
1.

Entrar no SIS VUNESP (https://sis.vunesp.com.br) – Seu CPF + senha + caracteres
Se tiver esquecido a senha, clicar em “enviar nova senha”.

2.

É muito importante que se entre todos os dias na aba “Relatórios” para verificação das
alocações dos seus professores e também dos que virão aplicar em sua escola.

3.

Na aba “Relatório Nominal de Alocação de Professores” consta a alocação dos seus
professores internos (2º /3º Anos Iniciais) e externos (5º Anos Iniciais; 7º/9º Anos
Finais; 3º EM). Imprima essa lista, peça aos professores que tomem ciência sobre os
dias/turmas e escolas em que atuarão como aplicadores .
As alocações são feitas pela Coordenação de Avaliação da DER Norte 2 e só são
alteradas (substituição de aplicadores) mediante solicitação expressa da direção
escolar. Sempre que solicitada alteração da alocação é necessária nova ciência dos
aplicadores.

4.

Na aba “Relatório Nominal de Alocação na Minha Escola” consta a alocação dos
professores aplicadores internos (2º /3º Anos Iniciais) e externos (5º Anos Iniciais; 7º/9º
Anos Finais; 3º EM). Essas alocações estão de acordo com o Plano de Aplicação da DER
Norte 2 (redes 469 e 494) e são sujeitas a alterações, conforme indicado no item “3” .
Caso haja qualquer alteração do Plano de Aplicação, a Coordenação de Avaliação da DER
informará a direção escolar, mas é importante que a escola cheque, principalmente nas
vésperas e nos dias de aplicação, quem receberão como Fiscais e Aplicadores.

5.

Na aba “Relatório Total de Alunos Previstos na Minha Escola” consta a relação de
turmas/período e quantidade de alunos previstos.

6.

Problemas com SIS VUNESP (https://sis.vunesp.com.br – operacionalização do sistema
pelo
Diretor
da
Escola)
ou
no
Portal
do
Colaborador
(
https://colaborador.vunesp.com.br/ - manutenção dos dados cadastrais de diretores,
aplicadores e fiscais), contatar VUNESP através do telefone 3874.6300 ou e-mail
infosaresp@vunesp.com.br .

Contando com a usual colaboração,

Atenciosamente,
Prof.ª Claudinete Florêncio Soares Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino – Região Norte 2

