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GABINETE
Questionário sobre infraestrutura dos prédios escolares
COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO CISE/SUBSECRETARIA 2020 - Nº 39
Tendo em vista a possibilidade de retorno às aulas em 08 de setembro de 2020, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – SEDUCSP, vem desenvolvendo várias ações de enfrentamento ao COVID-19. Dentre essas ações, destacam-se aquelas voltadas para infraestrutura
dos prédios escolares, principalmente no que se refere às questões hidrossanitárias.
Nesse sentido, a SEDUC está realizando pesquisa através de um questionário, a ser respondido pelos diretores das unidades escolares na SED, com objetivo de verificar se as instalações estão adequadas e preparadas para o desafio de levar o melhor possível para os alunos de
nossa rede. O questionário a ser preenchido refere-se à situação das pias/lavatórios, banheiros e
bebedouros, dos prédios escolares, que deverão estar aptas e adequadas para facilitar a assepsia das mãos.
Prazo para preenchimento: 12/08
Modelo de Pesquisa
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NOTÍCIAS DA DIRETORIA
1. Espelhamento das câmeras com o CICC – Centro Integrado de
Comando e Controle
Tendo em vista,
I - as diretrizes da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, por intermédio do Programa
CONVIVA SP, instituído pela Res SE 48/2019, que prevê em seu artigo 2º Item IV a dimensão
“Segurança Escolar”:
IV – Segurança Escolar: projetos e ações que prioritariamente zelem pela integridade física dos alunos, servidores
da rede estadual de ensino e da comunidade escolar, bem
como pela conservação e proteção do patrimônio escolar.
II - a importância do espelhamento dos equipamentos no CICC (Centro Integrado de Comando e
Controle que é o principal centro de planejamento de operações integradas do Estado, é o órgão
responsável por realizar a integração entre as Forças de Segurança Pública e as demais estruturas do Estado, do Governo Federal, dos Municípios e da iniciativa privada, com foco no planejamento e na execução de operações interagências, visando a preservação da ordem pública e as
ações de proteção e defesa civil. Nele, a sala de crises estadual pode ser utilizada por órgãos públicos quando da necessidade de gestão de operações complexas, bem como as 15 agências ali
instaladas trabalham em sinergia para administrar crises e ocorrências de gravidade em todo o
Estado, bem como integração nacional, se necessário; e a Secretaria de Estado da Educação faz
parte deste centro monitorando as unidades escolares e prédios das diretorias de ensino.
A Diretoria de Ensino de Adamantina, está quase atingindo a meta de 100% de nossas escolas
estaduais com câmeras de videomonitoramento espelhadas com o Centro Integrado de Comando
e Controle em parceria com a secretaria de segurança pública estadual. Essa é uma das estratégias de segurança das escolas e combate à criminalidade principalmente no período de suspensão das atividades escolares presenciais. Tudo isso só foi possível pelo empenho e trabalho realizado em equipe com a SEDUC, DER. Adamantina e Escolas Estaduais.

Dados atualizados pelo NIT em 06/08/2020
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Medidas de segurança
Relembrando as MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA a serem adotadas nos prédios escolares no período de suspensão de aulas:
1. O acesso à cozinha, caixa d´água, depósito de gás, caixa de eletricidade e cabines de alta tensão deve ser restrito. Sendo permitido apenas a pessoas autorizadas e que precisem estar no
ambiente por motivo de trabalho.
2. Claviculário (quadro de chaves): A escola deverá ter disponível cópias das chaves, identificadas, de todos os ambientes escolares, na secretaria, em compartimento próprio, de fácil acesso e
permanentemente aberto, para casos de anormalidades.
3. Controle de imagens produzidas por câmeras de segurança: As imagens captadas por câmeras
de videomonitoramento são protegidas nos termos da Lei nº 10.406 de 10/01/02, que institui o Código Civil. Deve-se atentar, também, especialmente com relação à divulgação de imagens dos
sistemas de videomonitoramento escolar, o previsto na Lei 13. 869, de 5 de setembro de 2019,
que trata dos crimes de abuso de autoridade. Qualquer divulgação de imagens escolares para outras instituições deverá ser legalmente solicitada e ter expressa autorização da Seduc. Certifiquese que câmeras e alarmes estejam funcionando adequadamente. Para as escolas que ainda não
possuem, providencie, o quanto antes, o espelhamento das câmeras no CICC (Centro Integrado
de Comando e Controle – Secretaria da Segurança Pública).
4. Ambientes escolares: A direção da escola deve-se atentar em relação a boa conservação dos
ambientes internos e externos de modo a minimizar riscos que possam trazer danos: - áreas e
espaços comuns livres de objetos ou acúmulo de materiais inservíveis que possam obstruí-los; muros, portões e cercas em bom estado de conservação; - iluminação adequada; - capina e/ou a
poda de vegetação de modo rotineiro. - coleta de lixo periódica, acúmulo de inservíveis e veículos
abandonados no entorno da escola; - movimentação de pessoas que não fazem parte da comunidade escolar.
5. Armazenamento seguro de alimentos e eletrônicos: Certifique-se que estejam guardados em
locais com fechaduras reforçadas.

6. Não deixe luzes externas ou internas acesas, sem necessidade.
7. Não deixe objetos de valor expostos.
8. Reforce a proteção de portas e janelas com trincos e trancas extras, principalmente em locais
que alocam objetos de valor.
9. Mantenha portas e janelas internas trancadas, constantemente.
10. Lembre-se de fechar os registros de água e gás.
11. Retire da tomada os aparelhos eletrônicos. Evitando que sejam danificados em caso de sobrecarga elétrica ou, até mesmo, o risco de incêndios.
12. Não comente nem divulgue em redes sociais informações de segurança da escola.
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13. Tenha em mãos o contato da Ronda Escolar, para auxílio em caso de necessidade/
emergência.
14. Crime contra o patrimônio público Em caso de crime contra o patrimônio público em qualquer
grau: o policiamento deve ser acionado bem como deve ser elaborado o Boletim de Ocorrência na
Delegacia de Polícia pelo representante da escola. Além disso, informe a Diretoria de Ensino e
não se esqueça de cadastrar a ocorrência no Placon.
15. Crime contra funcionários: Acione o telefone de emergência 190 e a hotline, dirija-se a um
Distrito Policial para elaboração do BO/PC. Não se esqueça de informar a Diretoria de Ensino, registrar a ocorrência na Placon acionar o GISPEC /CONVIVA SP.
16. Lembre-se de repassar as questões relacionadas às medidas de segurança aos ocupantes de
zeladoria.
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2. Webinar Solidário - Como Aprender em um mundo Hiperconectado
Foco, força e fé. Desistir não é uma opção.
Clique para assistir
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NOTÍCIAS DAS ESCOLAS
1. E.E. Pecorari: Alunos despertam o prazer da leitura e escrita por
meio de fanfics
Durante o segundo bimestre, como parte do currículo de Língua Portuguesa, os alunos das turmas
do 9°A e 9°B da E.E Prof. Geraldo Pecorari trabalharam com a escrita de “ficções de fãs”, conhecidas popularmente como fanfics.
Este gênero digital envolve a escrita de narrativas fictícias com base em histórias, eventos ou produtos já existentes, com o devido respeito aos direitos autorais e sem intenção de lucro. Assim, os
“fanfiqueiros” se baseiam em histórias de filmes, séries, livros, quadrinhos, jogos, eventos esportivos, bandas, entre outros, tendo a liberdade de inventar e modificar o que desejar.
Os alunos receberam orientação da professora Rosângela Gallette por meio de aulas pelo Google
Meet, nas quais tiveram acesso a mentoria e explicações complementares às passadas pelo Centro de
Mídias. A partir disso, escreveram histórias relacionadas a seus assuntos favoritos e postaram seus trabalhos na plataforma Padlet, Universo das Fanfics - Fanfiqueiros 9º A e 9ºB, que pode ser acessada no link a
seguir: https://padlet.com/rosangelafog286/duqwr80af1i33rrt.
O projeto foi encerrado na última semana, em 29/07.
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2. E.E. Pecorari: Alunos expressam de maneira lúdica a linguagem
da dança
Ao longo do segundo bimestre, a Dança fez parte do componente da disciplina de Arte nas
turmas dos 9ºs anos da professora Rosângela de Santis Toniolo, da E.E.Prof. Geraldo Pecorari.
Escolher e pesquisar um personagem de filme, quadrinhos, novela, ou até mesmo de um
episódio histórico ou situações do cotidiano, levou os alunos a produzirem croqui de cenografia ou
apresentação de movimentos corporais, com a escolha da sua música preferida.
Sob a orientação da professora e por meio de recursos digitais os estudantes registraram e
compartilharam seus repertórios artísticos, de modo que os alunos puderam expressar sua cultura
de forma lúdica e atrativa aprendendo um pouco da linguagem artística no processo. É possível
ter acesso aos vídeos pelo link a seguir:

youtube.com/c/PipocaMecânica
Imagens retiradas de alguns vídeos
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1. PROJETO PODCAST - AULAS EM AÇÃO

TextoAGRADECIMENTO
do Título ESPECIAL
A Diretoria de Ensino - Região de Adamantina, em parceria com as Rádios que abrangem
à Regional, realiza juntamente com as equipes das unidades escolares o projeto “Podcast-aulas
em ação” com o objetivo de promover o incentivo à participação nas aulas em formato digital, à
colaboração e à ressignificação da aprendizagem voltadas à busca e engajamento dos alunos da
rede estadual.
As novas tecnologias reconfiguram as práticas de aprendizagem e promovem novas maneiras de interagir, sobretudo no contexto atual de pandemia (COVID-19) em que se torna imprescindível o apoio e auxílio das novas tecnologias e dos meios de comunicação em prol da aprendizagem dos estudantes.
Nosso especial agradecimento às equipes escolares: Gestores, professores e alunos que
não medem esforços e realizam um brilhante trabalho. Expressamos também nossa estima às
Rádios que estabeleceram essa parceria para a divulgação do trabalho. O apoio oferecido é de
suma importância, tendo em vista o cenário atual.
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2. Curso de Capacitação - Programa Educação Alimentar

Cronograma
• Inscrições: de 3 a 14 de agosto de 2020;
• Realização: de 24 de agosto a 23 de outubro de 2020.
Certificação
Ao finalizar todos os módulos, será fornecido um certificado de conclusão, que poderá ser
computado no plano de carreira funcional dos servidores vinculados à SEDUC (conforme Portaria de Homologação EFAPE de 13/07/2020, publicada no DOE de 14/07/2020).
Como realizar a inscrição
Serão oferecidas 10.000 vagas e, para se inscrever, você deverá se cadastrar no site https://
cursosextensao.usp.br/dashboard, buscar o curso Programa Educação Alimentar – Integrando Ciência, Escola e Saúde – 1ª Edição/2020 e, por fim, inserir este código de convite/
chave de inscrição: PMm&EV.D&WKn360X (veja Tutorial para inscrição e FAQ em Anexo).
A quem se destina
A todos os servidores do Quadro do Magistério (QM), Quadro de Apoio Escolar (QAE) e Quadro da Secretaria da Educação (QSE), desde que com registro ativo na Secretaria Escolar Digital (SED).

Modalidade
A distância, em formato de estudos autônomos, no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle/
USP.
Carga Horária
Este curso é formado por quatro eixos, distribuídos em módulos, que compõem uma carga horária de 40 horas.
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CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
1. Concurso de Remoção - Suporte Pedagógico/2020 - Reconsideração de Inscrição
Está prevista para o dia 15/08/2020, a publicação do Comunicado, referente à segunda Fase de Reconsideração do Concurso de Remoção – Suporte Pedagógico 2020, em razão das situações ocasionadas pela pandemia da COVID-19, excepcionalmente, fica facultado ao candidato
declinar de sua participação neste certame. Para consignar sua solicitação deverá interpor Reconsideração, no período de 15 a 22/08/2020, manifestando- se quanto a intenção de não prosseguir como participante. Deste modo, solicitamos, atenção especial para o seguinte:

Texto do Título

CANDIDATO
1 - PRAZO:
Poderá solicitar RECONSIDERAÇÃO – via internet, iniciando-se às 8h00 do dia 15 de
agosto de 2020 e encerrando-se às 18h00 do dia 22 de agosto de 2020 (horário de Brasília).
2 - Caberá RECONSIDERAÇÃO somente da INSCRIÇÃO:
2.1- Excepcionalmente, no presente ano de 2020, em razão das situações ocasionadas pela pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus), o candidato terá a prerrogativa de analisar se pretende
permanecer concorrendo entre seus pares, no Concurso de Remoção. Caso contrário, deverá interpor Reconsideração, manifestando-se quanto a intenção de não prosseguir como participante.
3 - Procedimentos:
3.1- Acesso para consulta:
3.1.1 - Digitar o Login e Senha, caso necessário, gerar nova senha clicando em “Obter Acesso ao
Sistema”.
3.1.2 - Acessar no link “CONSULTAS”;
3.1.3 - Clicar em “DOCUMENTO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO” e verificar atentamente os
dados pessoais, funcionais e classificação.
3.2- Solicitar reconsideração:
3.2.1-No
link
“CADASTRO”,
RECONSIDERAÇÃO” (INSCRIÇÃO);

clicar

em

“PEDIDO

DE

RECURSO/

3.2.2 - Na sequência digitar no espaço a solicitação de declínio de sua participação no Concurso
de Remoção.

3.2.3 - Clicar em “CONFIRMAR”.
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ALERTA – Após salvar a solicitação, o candidato não poderá acessar ou alterar o
requerimento de reconsideração.
DIRETORIA DE ENSINO
1 - Competência:
1.1 - Analisar a reconsideração das inscrições referentes ao declínio da participação do candidato
na Remoção, efetuando as devidas alterações e pareceres no Sistema;
2 - Prazo para análise e deferimento:
17 a 27/08/2020
3 - Procedimentos:
3.1 - Acessar o Sistema Portal Net/Remoção digitando o Login e a Senha;
3.2 - Na sequência acessar a guia “Cadastro”, clicar “Recurso/Reconsideração” -> “Pedidos
de Recurso/Reconsideração”;
3.3 - Na tela, verificar se há candidato solicitando reconsideração.
3.4 - Havendo candidato recursante -> clicar em “Gerenciar Pedido de Reconsideração” e
avaliar a solicitação do candidato.
3.5 -Após análise do pedido:-> clicar no botão “Resposta da Diretoria” e registrar a resposta.
3.6 - Para concluir o atendimento da Reconsideração, a Diretoria de Ensino deverá clicar em
“Confirmar”, mesmo que não tenha sido alterado qualquer campo, pois somente com tal procedimento o “Status Diretoria” reverterá para “Bandeirinha verde”.
3.7 - Ao detectar que o candidato declinou de sua participação no Certame, a Diretoria de Ensino
deverá indeferir a inscrição e notificar a Equipe de Remoção - CEMOV, informando o nome e RG
do solicitante, através do e-mail cemov@educacao.sp.gov.br
3.8 - Observações:
Os Pareceres deverão ser pontuais para cada requerimento, considerando que esta segunda fase
de Reconsideração se destina pontualmente à solicitação de declínio da participação do candidato no Concurso.
4 – Cronograma
WEB
DE

PERÍODO DE RECURSOS - candidato
ANÁLISE DE RECURSOS DA INSCRIÇÃO

15 a 22/08
17 a 27/08
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2. Concurso de Remoção - Docentes/2020 - Reconsideração de Inscrição
Pertinente ao Concurso de Remoção – Docentes 2020, informamos que se encontra previsto para o dia 15/08/2020, a publicação da Classificação Geral, a retificação das vagas iniciais e
o Comunicado estabelecendo o período de 15 a 22/08/2020, para que os candidatos solicitem, se
necessário, RECONSIDERAÇÃO da inscrição. Deste modo, solicitamos, atenção especial para o
seguinte:
CANDIDATO

1 - PRAZO:
Poderá solicitar RECONSIDERAÇÃO – via internet, iniciando-se às 8h00 do dia 15 de agosto de
2020 e encerrando-se às 18h00 do dia 22 de agosto de 2020 (horário de Brasília).
2 - Caberá RECONSIDERAÇÃO somente da INSCRIÇÃO:
2.1 - Caso tenha sido indeferida / UC e Deferida / Títulos, 2.2- Da pontuação pertinente à avaliação de títulos, e
2.3 - Correção de dados pessoais e funcionais (somente após a alteração no cadastro funcional
PAEF)
2.4 - Terceiros
2.5 - Excepcionalmente, no presente ano de 2020, razão das situações ocasionadas pela
pandemia da COVID-19, fica facultado ao candidato declinar de sua participação neste certame. Para consignar sua solicitação deverá interpor Reconsideração, no período de 15 a
22/08/2020, manifestando- se quanto a intenção de não prosseguir como participante.
3 - Procedimentos:
3.1- Acesso para consulta:

3.1.1 - Digitar o Login e Senha, caso necessário, gerar nova senha clicando em “Obter Acesso ao
Sistema”.
3.1.2 - Acessar no link “CONSULTAS”;
3.1.3 - Clicar em “DOCUMENTO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO” e verificar atentamente os
dados pessoais, funcionais e classificação.
3.2 - Solicitar reconsideração
3.2.1 - No link “CADASTRO”, clicar em “PEDIDO DE RECURSO / RECONSIDERAÇÃO” (INSCRIÇÃO);
3.2.2 - Na sequência digitar no espaço “MOTIVO” a solicitação, pleiteada. Nesta página, além de
dados pessoais e funcionais, verificar a pontuação dos títulos avaliados pela DE, clicando em
- 17 -
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“VISUALIZAR AVALIAÇÃO”;
3.2.3 - Clicar em “CONFIRMAR”.
ALERTA – Após salvar a solicitação, o candidato não poderá acessar ou alterar o
requerimento de reconsideração.

3.4 - Entrega de documentação:
Após efetuar a solicitação de reconsideração, se for o caso, entregar documentos ao Diretor da Unidade Escolar, na qual tem o cargo classificado, sendo que somente serão aceitos documentos para fins de esclarecimento de indeferimento de União de Cônjuge, visto que não há amparo legal para juntada de documentos.
Obs. – NÃO HAVERÁ RECONSIDERAÇÃO PARA INDICAÇÕES, conforme determina o artigo 17 do Decreto 55.143/2009.
UNIDADE ESCOLAR
Procedimentos:
É de competência do Diretor da Unidade Escolar receber os documentos referentes aos
recursos apresentados pelos candidatos e entregar na Diretoria de Ensino, dentro do período determinado, sendo que não terá nenhum procedimento a ser executado no Sistema – Portalnet,
nesse período de reconsideração, via WEB.
DIRETORIA DE ENSINO
1 - Competência:
1.1 - Estipular prazo para o envio de documentos digitalizados (do mesmo modo que ocorreu na
fase de inscrições, em função da Pandemia de COVID -19) por parte dos Diretores de Escola, referentes aos recursos entregues pelas unidades escolares, respeitando-se período de entrega de
documentação por parte do candidato até dia 22/08/2020.
1.2 - Analisar a reconsideração das inscrições por “Títulos”, efetuando as devidas alterações e
pareceres no Sistema;
1.2.1- Da mesma maneira, analisar a inscrição por União de Cônjuges, verificando se a solicitação de reconsideração do candidato refere-se à pontuação ou ao indeferimento de UC, sendo
que ambos são de competência da Diretoria de Ensino.
1.3 - Gerenciar procedimento de denúncia contra terceiros conforme item 4.
2 - Prazo para análise e deferimento:

17 a 27/08/2020
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3 - Procedimentos:
3.1 - Acessar o Sistema Portalnet/Remoção digitando o Login e a Senha;
3.2 - Na sequência acessar a guia “Cadastro”, clicar “Recurso/Reconsideração” -> “Pedidos
de Recurso/Reconsideração”;
3.3 - Na tela, verificar se há candidato solicitando reconsideração.
3.4 - Havendo candidato recursante -> clicar em “Gerenciar Pedido de Reconsideração” e
avaliar a solicitação do candidato.
3.5 -Após análise do pedido:-> clicar no botão “Resposta da Diretoria” - proceder às alterações,
se for o caso, da pontuação referente às titulações, n.º de dependentes (após atualização no Cadastro Funcional do SED) e tempo de magistério.
3.6 - Para concluir o atendimento da Reconsideração, a Diretoria de Ensino deverá clicar em
“Confirmar”, mesmo que não tenha sido alterado qualquer campo, pois somente com tal procedimento o “Status Diretoria” reverterá para “Bandeirinha verde”.
3.7 - Ao detectar que o candidato declinou de sua participação no Certame, a Diretoria de Ensino
deverá indeferir a inscrição e notificar a Equipe de Remoção - CEMOV, informando o nome e RG
do solicitante, através do e-mail cemov@educacao.sp.gov.br
3.8 - Alteração de Carga horária e de unidade de classificação:
3.8.1 - A Diretoria de Ensino deverá verificar se a carga horária de todos os candidatos permanece a mesma ou se ocorreram alterações. Ao detectar alteração, a Diretoria deverá atualizar a carga horária, com o intuito de acertar a vaga potencial, caso a remoção do docente se concretize.
3.8.2 - Do mesmo modo, a DE deverá verificar se ocorreu mudança de unidade de classificação
dos candidatos. Caso tenha ocorrido, deverá proceder a devida atualização.
3.8.3 - A alteração da Carga Horária, Unidade de Classificação ou situação funcional, será realizada pela Diretoria Regional de Ensino, através da Guia “Remoção”, acessando a opção “Alterar
Situação/ Funcionário e Unidade Sede”.
3.9 - Observações:

3.9.1 - Caso a Diretoria de Ensino detecte erro no cômputo de Títulos/Tempo de Serviço na inscrição de candidato, que não tenha recorrido e cuja alteração se faz necessária, mesmo não se tratando de denúncia, deve-se incluir reconsideração em nome do candidato no link correspondente
e proceder o devido acerto.
3.9.2 - Caso seja necessário alterar algum item da Reconsideração já confirmada, a Diretoria poderá corrigir e confirmar, desde que esteja dentro do período autorizado em cronograma.
3.9.3 - Orientamos que consultem o Manual de Recurso e Reconsideração de Títulos e União
de Cônjuges – Perfil Diretoria, a qual estamos enviando em anexo, que também estará disponível na guia “Manual” do Portalnet.
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4 -DENÚNCIA CONTRA TERCEIROS- PROCEDIMENTOS:
4.1 - Tratando-se de denúncia contra terceiros, seguir os procedimentos contidos do Manual de
Orientação, disponível na WEB, os quais reiteramos abaixo:
4.2 - Verificar o teor da denúncia: UC, tempo de serviço, titulação e se o candidato denunciado
tem seu cargo jurisdicionado à respectiva Diretoria ou não;
4.3 - Tratando-se de denúncia de Títulos/Tempo de Serviço:
4.3.1 - Proceder nova análise;
4.3.2 - Efetuar a alteração pertinente e registrar PARECER DO DENUNCIANTE E DENUNCIADO,

4.3.2.1 - PARECER na página do Denunciante: Registrar se houve alteração ou não na pontuação do próprio denunciante, assim como elencar nominalmente todos os denunciados com as respectivas alterações efetuadas. Se não houve alteração informar: “Realizada revisão, não houve
alteração”.
4.3.2.2 - PARECER na página do Denunciado: Informar que se trata de denúncia contra terceiros e as alterações que foram efetuadas. Não há amparo legal para registrar-se o nome e procedência do denunciante.
Obs.: Os Pareceres deverão ser pontuais para cada solicitação.
Exemplo: candidato denunciado pelo tempo no cargo por terceiros e que solicitou reconsideração
por não ter sido computado mestrado na sua pontuação. No Parecer registrar separadamente
cada situação.
IMPORTANTE: Os Pareceres deverão ser claros e devidamente fundamentados pela legislação
regulamentadora, visto que terão efeito de documento legal.
4.3.4 - Caso o candidato denunciado pertencer a outra Diretoria, notificar por e-mail o Sr (a). Dirigente Regional de Ensino da necessidade de averiguação, para que providencie a devida alteração e PARECER na página de reconsideração do denunciado.
4.4 - Observações:
4.4.1 - Quando o candidato não impetrar reconsideração por motivo diverso e venha a ser denunciado, incluir reconsideração no LINK pertinente, como se fosse candidato. Posteriormente, clicar
na página das inscrições a serem avaliadas pela DER, para efetuar a avaliação e Parecer.
4.4.2 - Nos casos de denúncia pertinente à União de Cônjuges, a DER deverá manifestar-se
em seu Parecer, informando a qual denúncia se refere. Se neste caso houver solicitação
para revisão de pontuação, lançar alteração no sistema.
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5 - Bloqueio de Vaga Potencial
5.1 - Será necessário bloquear a vaga potencial de todos os candidatos inscritos que se encontrem nas seguintes situações:
5.1.2 - Constituição de jornada com aulas provenientes da carga horária de docentes afastados.
5.1.3 - Docentes classificados em escolas que se tornarão PEI em 2021;
5.2 - No caso de professor afastado, participante do evento, não será necessário bloquear a vaga
potencial visto que sua carga horária já consta código de afastamento, portanto, não gera vaga.
5.3 - Situações atípicas que requeiram o bloqueio da vaga potencial deverão ser tratadas pontualmente com o CEMOV.
6 - Retificação de Vagas Iniciais
Pertinente à Relação de Vagas Iniciais publicada em DOE – 21/03/2020, informamos que a
Retificação de Vagas está prevista para ser publicada, em DOE – 15/08/2020.
Deste modo, orientamos que as Diretorias Regionais de Ensino verifiquem atentamente se o número de vagas publicado corresponde às respectivas solicitações.
7 – Cronograma
IMESP PUBLICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO/DESPACHO/RETIFICAÇÃO DE VAGAS WEB
WEB
DE
UE

CONSULTA CLASSIFICAÇÃO – candidato
PERÍODO DE RECURSOS – candidato
DEFERIMENTO DE RECURSOS TÍTULOS/UC
REMESSA DE RECURSOS UC à DE, VIA E-MAIL

CGRH PROCESSAMENTO CLASSIFICAÇÃO PÓS - RECONSIDERAÇÃO

15/08
A partir de 15/08
15 a 22/08
17 a 27/08
24/08
28/08

Por fim, a respeito do Comunicado da Classificação Geral e Reconsideração, previsto para
ser publicado em DOE – 15/08/2020, Caderno Suplemento.
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ENVIO DE MATÉRIAS
Prezado(a) leitor(a),
Os textos podem ser enviados em arquivo do Word ou digitados no próprio corpo do e-mail.
As fotos não precisam estar junto com o texto digitado, podendo ser enviadas como anexo. É importante informar a legenda de cada imagem. Caso necessário, enviar autorização de uso da imagem juntamente com as fotos.
As matérias devem ser enviadas até as QUINTAS-FEIRAS às 12:00, para o e-mail
deada@educacao.sp.gov.br.
O boletins publicados estão disponíveis no site da DER Adamantina, no menu “Boletim Informativo”.
Em caso de dúvidas ou sugestões, entrar em contato através do e-mail informado acima, ou
pelo telefone (18) 3502-2339.

