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ENC: Dúvidas frequentes espelhamento

DE OSASCO <DEOSC@educacao.sp.gov.br>
Sex, 13/03/2020 15:10
Para:  DE OSASCO NIT <deoscnit@educacao.sp.gov.br>; ivete.leandro27@gmail.com <ivete.leandro27@gmail.com>

2 anexos (180 KB)
Termo de Confidencialidade.docx; Ordem de Serviço - VM (002).docx;

Boa tarde,

Segue para ciência.

A�.

De: Vanessa Soares Sanches <vanessa.sanches01@educacao.sp.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 13 de março de 2020 13:34
Para: DIRETORIAS DE ENSINO - NIT <DIRETORIASDEENSINO-NIT@educacao.sp.gov.br>; DIRETORIAS DE
ENSINO - TODAS <DIRETORIASDEENSINO@educacao.sp.gov.br>
Assunto: Dúvidas frequentes espelhamento
 
 
Prezados, boa tarde!
 
Conforme conversamos no grupo do VM ontem (whats), estou encaminhando algumas respostas referente a
dúvidas no Espelhamento.
 
Dúvidas frequentes Espelhamento das câmeras
 

1.       O DRV que fica numa caixa fechada, do Projeto an�go FDE (5 câmeras) precisa ser espelhado?
R: NÃO, esses equipamentos, já são espelhados, não precisam ser configurados.
 
 

2.       Se o equipamento es�ver quebrado, posso consertar com a verba do PDDE?
R: Esse equipamento é muito an�go, não compensa receber manutenção, as câmeras são analógicas
e, se forem subs�tuídas por novas, não terão compa�bilidade.
 

3.       A senha deverá ser passada para o Diretor?
R: SIM, somente para o Diretor, mediante assinatura do Termo de Confidencialidade de imagens.
 

4.       A Diretoria de Ensino / NIT poderá acessar as câmeras de suas escolas?
R: NÃO, em hipótese alguma a DE ou NIT poderá acessar as imagens.
 

5.       Quem poderá acessar as imagens?
R: O Centro Integrado de Comando e Controle – CICC, a Secretaria de Educação – SEDUC e a Escola.
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6.       Para quem posso ligar quando �ver dúvidas na configuração (já estando na escola) ou para validar o
espelhamento?
R: Gerson / Sandro - 3298-7046 - Vanessa 2075-4370
 
Lembramos que todos os Diretores deverão assinar o termo de confidencialidade, entregar ao Técnico
do NIT, que ficará responsável de encaminhar no e-mail: vanessa.sanches01@educacao.sp.gov.br ,
junto com a Ordem de Serviço.

 
 
Atenciosamente,

 

mailto:vanessa.sanches01@educacao.sp.gov.br

