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GABINETE  

 

 

 

 

 

 
DECRETO Nº 65.295, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020 – (DOE 17/11/2020 – Executivo I p. 1) 
 

Estende a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 
 
JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,  

 
Considerando as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, instituído pela Resolução nº 
27, de 13 de março de 2020, da Secretaria da Saúde; 

 
Considerando a necessidade de conter a disseminação da COVID-19 e garantir o adequado funcionamento 
dos serviços de saúde, 

 
Decreta: 
 

Artigo 1º - Observados os termos e condições estabelecidos no Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020,  
f ica estendida, até 16 de dezembro de 2020, a vigência:  
 

I - da medida de quarentena instituída pelo Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020;  
 
II - da suspensão de atividades não essenciais no âmbito da Administração Pública estadual, nos termos do 

Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020. 
 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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RESOLUÇÃO SEDUC - 81, de 9-11-2020  
 
Dispõe sobre as substituições nas classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério  

 
O Secretário da Educação, considerando: a retomada das aulas e atividades presenciais, no contexto da 
pandemia de Covid-19, conforme o disposto no Decreto 65.061, de 13-7-2020; a necessidade de uniformizar 

os procedimentos a serem adotados com relação às designações, para atender às necessidades da rede nas 
substituições das Classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério; a movimentação dos integrantes 
do Classes de Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério, por meio do processo de remoção previsto no 

artigo 24 da Lei Complementar 444, de 24-12-1985; Resolve:  
 
Artigo 1º - A classif icação decorrente da inscrição realizada nos termos das Disposições Transitórias da 

Resolução SE-18, de 31-01-2020, permanecerá válida até a f inalização do primeiro processo seletivo, por 
competência.  
 

Artigo 2º - Em caso de inexistência de interessados classif icados, nos termos do artigo 1º desta resolução, 
após oferecimentos em Diário Of icial do Estado de duas sessões de atribuição, em caso de cargo vago ou 
em substituição, a vaga poderá ser oferecida a integrante do Quadro do Magistério selecionado pelo Dirigente 

Regional de Ensino.  
 
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º-11-2020. 

 
 
 

 
 
 

Resolução Seduc-82, de 10-11-2020  
 
Dispõe sobre os critérios de aprovação e retenção no ano letivo de 2020 na rede estadual de ensino  

 
O Secretário da Educação, à vista do que lhe apresentou a Coordenadoria Pedagógica - COPED e a 
Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Evidência e Matrícula - CITEM e considerando:  

 
- a necessidade de se garantir a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, de acordo 

com o Art. 206, inciso I, da Constituição Federal de 1988;  

- a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBN, Lei 9.394/1996, que estabelece a possibilidade 
de organização da educação básica em ciclos, sempre que o  interesse do processo de aprendizagem assim 

o recomendar;  

- a Indicação CEE 180/2019, que dispõe sobre os procedimentos e f lexibilização da trajetória escolar e da 

certif icação, como garantia à educação e à aprendizagem;  

- a Deliberação CEE 177/2020, que f ixa normas quanto à reorganização dos calendários escolares, devido 

ao surto global do Coronavírus, para o Sistema de Ensino do Estado de São Paulo; - a excepcionalidade da 
realização de atividades escolares não presenciais durante o ano letivo de 2020,  bem como a desigualdade 
nas condições materiais dos estudantes para a realização dessas atividades fora da escola; - o conceito de 

reordenamento da trajetória escolar em um continuum de dois anos/séries constante do Parecer CNE/ CP 

15/2020;  

- o Parecer CEE 309/2020 referente sobre os os critérios de aprovação e retenção no ano letivo de 2020.  

Resolve:  

 
Artigo 1º - Excepcionalmente devido à pandemia de Covid19, na rede estadual, os anos letivos de 2020 e 
2021 serão considerados como um único ciclo contínuo, compreendido como o conjunto dos oito bimestres 

letivos correspondentes.  

§1º - Os estudantes de todos os anos do ensino fundamental e da 1ª e 2ª séries do ensino médio devem ser 

matriculados no ano/série subsequente em 2021 em regime de progressão continuada.  
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§2º - O disposto no caput não se aplica aos estudantes matriculados em 2020 na Educação de Jovens e 

Adultos - EJA.  

§3º - Os estudantes matriculados em 2020 na 3ª série do Ensino Médio poderão optar por participar durante 
o ano de 2021 do "Projeto Apoio Complementar", conforme Resolução Seduc 70/2020, com vistas a fortalecer 
o desenvolvimento de competências e habilidades, podendo contribuir para a continuidade de estudos em 

nível técnico e/ou superior, além do desenvolvimento pessoal e para a vid a em sociedade.  

§4º - Os pedidos de transferência de estudantes que solicitem mudança de escola para outro sistema de 

ensino devem ser acompanhados de relatório de avaliação diagnóstica, com base em seu desempenho ao 

longo de 2020.  

Artigo 2º - As unidades escolares da rede estadual oferecerão aos estudantes oportunidades para que 
realizem, ainda no ano letivo de 2020, as atividades presenciais ou não presenciais correspondentes ao 
necessário para que se considerem estudantes f requentes, considerando que a aprendizagem deve ser 

avaliada no conjunto dos 8 bimestres do biênio 2020-2021, e, deverão:  

§1º - Proceder ao contato individual com todos os responsáveis legais dos estudantes menores de idade, e 

diretamente com o estudante com idade igual ou superior a 18 anos, que até a data de 30-10-2020 não tiverem 
realizado as atividades escolares não presenciais, notif icando -os quanto à necessidade de realização das 

mesmas.  

§2º - Disponibilizar um conjunto de atividades a serem realizadas com posterior entrega na mesma unidade 

escolar para f ins de compensação de ausências no ano de 2020, conforme orientação exarada pela Pasta.  

§3º - Identif icar, em sistema digital "Sistema de Monitoramento do Abandono Escolar" - SMAE, cada um dos 
estudantes com baixa f requência nas atividades escolares não presenciais, bem como as ações realizadas 

para que estes compareçam à unidade escolar para realização das atividades.  

§4º - Assegurar que as atividades referidas no caput possam ser realizadas presencialmente em ambiente 

escolar quando se f izer necessário, cumprindo-se com todos os protocolos de saúde constantes na Resolução 
Seduc 61/2020, independentemente de a unidade escolar já ter retomado as aulas e atividades de reforço e 

recuperação presenciais.  

§5º - Comunicar, por escrito, ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância e da Juventude caso o estudante 
menor de idade venha a não realizar durante o mês de novembro o conjunto de atividades escolares para 

que se considerem estudantes f requentes.  

§6º - Garantir as condições necessárias para que estudante que não realizou as atividades referidas no caput 

participe das aulas de recuperação presencial em janeiro de 2021 com vistas a sua avaliação e reclassif icação 

para o ano letivo de 2021.  

Artigo 3º - No início do ano letivo de 2021, as unidades escolares deverão realizar a avaliação detalhada da 
aprendizagem de todos os estudantes e identif icar aqueles que tenham progredido de ano/série/termo sem 
terem desenvolvido as competências e habilidades essenciais previstas no Currículo Pauli sta para os 

anos/séries/termos anteriores.  

§1º - As equipes escolares devem elaborar, a partir da orientação desta Pasta, um plano de reforço e 

recuperação para cada um dos estudantes referidos no caput, com ações específ icas.  

§2º - Os planos individuais de reforço e recuperação devem contemplar as habilidades ainda não 

desenvolvidas e consideradas essenciais para continuidade dos estudos, bem como as ações a serem 

realizadas pelos estudantes, professores e responsáveis para que essas aprendizagens sejam efetivadas.  

§3º - Deverão receber atenção especial os estudantes que concluíram o 2º ano do ensino fundamental, com 
ênfase no desenvolvimento das habilidades relacionadas à alfabetização. §4º - Nos anos f inais do ensino 
fundamental e no ensino médio, os p lanos individuais de reforço e recuperação devem também ser 

oportunidades para o exercício da autoria e do protagonismo juvenil dos estudantes.  

§5º - Os planos individuais de reforço e recuperação devem ser acompanhados pelos responsáveis legais 

dos estudantes menores de idade, pela equipe gestora e pelo supervisor de ensino da unidade escolar.  
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Artigo 4º - Caberá às coordenadorias desta Pasta oferecer apoios às Diretorias de Ensino e Unidades 
Escolares para que os estudantes tenham as oportunidades de aprender e avançar em sua trajetória escolar 

com sucesso, incluindo:  

I - busca ativa: sistema eletrônico para identif icação e monitoramento dos estudantes com maior risco de 
abandono escolar e equipamentos e conexão à internet para prof issionais da educação contatarem os 

responsáveis e estudantes;  

II - reforço e recuperação da aprendizagem: formações para os prof issionais da educação, materiais didáticos 

adicionais impressos e digitais, acesso a plataformas digitais, avaliações formativas e diagnósticas, aulas do 
Centro de Mídias da Educação de São Paulo, metodologia de acompanhamento pedagógico formativo para 
fortalecimento das lideranças escolares e atribuição de aulas do Projeto de Reforço e Recuperação, instituído 

pela Resolução SE 37/2019, alterada pela Resolução Seduc 65/2020, visando à melhoria da aprendizagem 

de todos os estudantes.  

Artigo 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 
 
RESOLUÇÃO SEDUC - 83, de 10-11-2020  

 
Dispõe sobre a elaboração do calendário escolar para o ano letivo de 2021  
 

O Secretário da Educação, à vista do que lhe representaram a Coordenadoria Pedagógica - COPED, a 
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH e a Coordenadoria de Informação, Tecnologia, 

Evidência e Matrícula - CITEM, e considerando:  

- o inciso I do artigo 24 da Lei Federal 9.394, de 20-12- 1996(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),  
o qual dispõe que todas as unidades escolares devem assegurar no mínimo o cumprimento dos (200) 

duzentos dias de efetivo trabalho escolar;  

- a oportunidade de compatibilizar o calendário escolar das unidades escolares da rede estadual de ensino 

com os calendários das unidades escolares de outras redes de ensino;  

- a necessidade de articular os diversos projetos prioritários presentes no Planejamento Estratégico da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para o período de 2019 a 2022, a f im de garantir a todos os 

estudantes aprendizagem de excelência e a conclusão de todas as etapas da educação básica na idade certa;  

Resolve:  

Artigo 1º - As unidades escolares estaduais deverão organizar o calendário escolar do ano de 2021 de forma 

a garantir o mínimo de 200 (duzentos) dias letivos e a carga horária anual prevista para os diferentes níveis  
e modalidades de ensino, respeitadas a proporcionalidade e a mútua correspondência nos cursos que adotam 

a organização semestral.  

§ 1º - Consideram-se como letivos os dias em que, coma presença obrigatória dos alunos e sob orientação 
dos professores, sejam desenvolvidas atividades regulares de aula e outras programações didático-

pedagógicas, que visem à efetiva aprendizagem, conforme o disposto na Indicação CEE 185/2019,  

homologada pela Resolução SE 50/2019.  

§ 2º - Os dias letivos, constantes da programação do calendário, que, por qualquer motivo, deixarem de 
ocorrer, deverão ser repostos nos períodos destinados ao recesso escolar, aos sábados ou às férias, nesta 

ordem.  

§ 3º - É vedada a realização de eventos ou atividades que não estejam previstos na programação do 

calendário escolar.  

Artigo 2º - Na elaboração do calendário escolar para o ano letivo de 2021, as unidades escolares da rede 

estadual de ensino deverão considerar:  
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I - início do ano letivo: 01 de fevereiro;  

II - encerramento do 1º semestre: 05 de julho;  

III - início do 2º semestre: 21 de julho;  

IV - término do ano letivo: 21 de dezembro;  

V - férias docentes: de 1 a 15 de janeiro e de 6 a 20 de julho;  

VI - recesso escolar: de 18 a 25 de janeiro; de 19 e 20 de abril; 11 e 15 de outubro; e no mês de dezembro, 

após o encerramento do ano letivo;  

VII - 1º bimestre: de 1° de fevereiro a 16 de abril;  

VIII - 2º bimestre: de 26 de abril a 05 de julho;  

IX - 3º bimestre: de 21 de julho a 08 de outubro;  

X - 4º bimestre: de 18 de outubro a 21 de dezembro.  

§ 1º - O disposto no inciso V não se aplica aos Professores e Professores Coordenadores dos Núcleos 
Pedagógicos que contribuirão para a construção de materiais audiovisuais para auxiliar os demais professores 

e alunos.  

§ 2º - Os Professores e os Professores Coordenadores a que se referem o §1º deste artigo gozarão de férias 

regulamentares nos períodos de 01 a 15 -01-2021 e 06-07-2021 a 20-07-2021.  

§ 3º - Caberá à Coordenadoria Pedagógica def inir os Professores e os Professores Coordenadores dos 

Núcleos Pedagógicos que contribuirão para a construção de materiais de que trata o §1º deste artigo.  

rtigo 3º - O calendário escolar do ano letivo de 2021, deverá contemplar as seg uintes atividades:  

I - planejamento e replanejamento escolar, em períodos não letivos:  

a) de 26 a 29 de janeiro;  

b) 17 de fevereiro;  

c) 22 e 23 de abril;  

d) 04 de junho;  

e) 06 de setembro;  

f ) 13 e 14 de outubro;  

e) 01 de novembro.  

II - reuniões de conselho de classe/ano/série, em dias que poderão ser considerados letivos caso contem com 

a participação de discentes:  

a) 1ª reunião: até 16 de abril;  

b) 2ª reunião: até 05 de julho;  

c) 3ª reunião: até 08 de outubro;  

d) 4ª reunião: até 21 de dezembro  

III - Semanas de Estudos Intensivos, com o objetivo de recuperar e aprofundar aprendizagens essenciais para 

o percurso educacional dos estudantes: 

a) 22 a 26 de fevereiro;  

b) 12 a 16 de abril;  
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c) 28 de junho a 05 de julho;  

d) 04 a 08 de outubro;  

e) 13 a 21 de dezembro.  

IV - orientação e acolhimento.  

a) 01 e 02 de fevereiro.  

V- reuniões de nível 3 do Método de Melhoria de Resultados (MMR), em que serão planejadas, 
acompanhadas e replanejadas ações a partir dos resultados educacionais, voltadas à melhoria da 

aprendizagem e permanência dos estudantes, realizadas durante um dia nos seguintes períodos:  

a) 26 a 30 de abril;  

b) 26 a 30 de julho;  

c) 18 a 22 de outubro.  

VI - reuniões com os pais ou responsáveis dos estudantes;  

VII - reuniões da Associação de Pais e Mestres;  

VIII - reuniões do Conselho de Escola. Parágrafo único - As datas previstas no inciso II deste artigo, para a 

realização dos Conselhos de Classe/Ano/Série, poderão ser alteradas quando não for possível sua realização.  

Artigo 4º - As redes municipais de outros sistemas de ensino poderão adotar as diretrizes desta Resolução, 
mediante adesão integral ou parcial na plataforma "Secretaria Escolar Digital", no sítio eletrônico 

https://sed.educacao.sp.gov.br/.  

§ 1º - A adesão total contempla os períodos dos incisos I a X do artigo  2º desta resolução.  

§ 2º - A adesão parcial contempla apenas os períodos dos incisos I a IV, do artigo 2º, desta resolução.  

§ 3º - As redes municipais que optarem por adotar as diretrizes desta Resolução, no que couber, deverão 

realizar nova adesão nos termos do "caput" deste artigo, f icando revogada a anterior.  

Artigo 5º - As atividades de cunho pedagógico, inerentes ao exercício da função docente, quando realizadas 

em dias e/ ou horários não incluídos na jornada escolar dos estudantes, desde que previstas no calendário 
escolar, integram o conjunto das incumbências do professor, conforme estabelece o artigo 13 da Lei Federal 

9.394/96.  

Parágrafo único - O não comparecimento do docente, quando convocado a realizar atividades a que se refere 

o "caput "deste artigo, acarretará em ausência, conforme a legislação pertinente.  

Artigo 6º - O calendário escolar deverá ser elaborado pelo Conselho de Escola, observadas as normas do 
Conselho Estadual de Educação e a legislação pertinente, de modo a assegurar compat ibilização com a 

proposta pedagógica da escola.  

§ 1º - O calendário escolar para o ano letivo de 2021 deverá ser elaborado e inserido na plataforma "Secretaria 

Escolar Digital" para aprovação do diretor da unidade escolar, até o dia 18-01-2021.  

§ 2º - Após aprovação, o calendário escolar deverá ser submetido para prévia manifestação do Supervisor de 

Ensino da unidade escolar e posterior homologação do Dirigente Regional de Ensino, até o dia 25-01-2021.  

§ 3º - Na impossibilidade de se fazer cumprir qualquer das datas elencadas nos artigos 2º e 3º desta 

Resolução, a alteração do calendário deverá ser acompanhada de justif icativa, a ser aprovada pelo diretor da 
unidade escolar para prévia manifestação do supervisor de ensino e posterior homologação do Dirigente 

Regional de Ensino.  

§ 4º - No decorrer do ano, qualquer alteração no calendário escolar homologado, deverá, após manifestação 
do Conselho de Escola, ser submetido a nova apreciação do Supervisor de Ensino da unidade escolar e a 

nova homologação pelo Dirigente Regional de Ensino.  

https://sed.educacao.sp.gov.br/
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Artigo 7º - Para cumprimento do disposto nesta Resolução, as Coordenadorias da Secretaria da Educação 

poderão publicar instruções complementares. Parágrafo único: a Coordenadoria Pedagógica publicará o 

documento orientador sobre o calendário escolar 2021, à luz desta Resolução.  

Artigo 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 
 
 

RESOLUÇÃO SEDUC, de 10-11-2020  
 
Homologando, com fundamento no § 1º do artigo 9º, da Lei 10.403, de 6 de julho de 1971, o Parecer CEE 

309/2020, sobre "Consulta sobre Resolução que estabelece critérios de aprovação e retenção no ano letivo 
de 2020 na rede estadual de ensino". D.O. 14/11/20 - Executivo I p. 20 
 

 
 
 

 
RESOLUÇÃO SEDUC - 84, de 16-11-2020 
 

Dispõe sobre os processos de credenciamento para atuação no Programa Ensino Integral e de avaliação da 
equipe escolar nas unidades participantes do referido Programa referentes ao ano de 2020, e dá providências  
correlatas 

 
O Secretário da Educação, tendo em vista a Lei Complementar 1.164, de 04-01-2012, e alterações 
posteriores, bem como considerando a necessidade da adequação dos procedimentos e regras de ingresso 

e permanência do Programa Ensino Integral - PEI, em razão das especif icidades impostas pelo contexto de 
pandemia, que exige a otimização do processo de seleção e da avaliação de desempenho, e da expansão 
da educação integral nas unidades escolares, com a adesão das mesmas ao programa.  

 
Resolve:  
 

Artigo 1º - Os processos de credenciamento para atuação no Programa Ensino Integral, sob o Regime de 
Dedicação Plena e Integral – RDPI, e de avaliação da equipe escolar nas unidades participantes do referido 
Programa, apenas em 2020, serão realizados, em conformidade com as disposições constantes na presente 

Resolução.  
 
Artigo 2º – No ano de 2020, o processo de credenciamento dos integrantes do Quadro do Magistério para 

atuação nas unidades escolares do Programa Ensino Integral – PEI no ano de 2021, ocorrerá na seguinte 
conformidade:  
 

I – inscrição; e  
 
II – questionário de questões relacionadas ao PEI e à função a ser desempenhada.  

 
§ 1º - O integrante do Quadro do Magistério, em regime de acumulação de duas situações funcionais de 
docente, deverá optar pela inscrição em somente um dos vínculos, estando automaticamente inscrito nas 

duas situações funcionais.  
 
§ 2º - Os integrantes do Quadro do Magistério, que realizaram curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral” 

ofertado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Prof issionais da Educação “Paulo Renato Costa 
Souza” (EFAPE) estarão dispensados do preenchimento do questionário previsto no inciso II deste artigo, 
sendo automaticamente credenciados, com pontuação equivalente à 10 pontos, desde que tenham efetuado 

a inscrição no processo de credenciamento.  
 
§ 3º - Na inscrição, os interessados em atuar no programa como docente deverão apresentar atividade de 

Sala de Aula, e a sua não apresentação implicará em eliminação dos candidatos.  
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§4 º - A pontuação máxima que o servidor poderá obter no questionário, a que se refere o inciso II deste 
artigo, é de 10 pontos e será considerado credenciado aquele que alcançar 60% do total da pontuação 
máxima permitida, ou seja, acima de 6 pontos.  

 
§ 5º - Para f ins de desempate na classif icação, observar-se-á:  
 

1 - para docentes:  
 
a) maior pontuação obtida na classif icação de docentes no processo anual de atribuição de classes e aulas, 

em nível de Diretoria de Ensino,  
 
b) maior tempo de serviço no Magistério Público Of icial desta Secretaria;  

 
c) maior idade entre os credenciados;  
 

d) maior pontuação obtida na análise da Atividade de Sala de Aula.  
 
2 - para gestores: o maior tempo no magistério público estadual e maior idade em caso de persistência do 

empate.  
 
§ 6º - Caberá recurso do inscrito ao Dirigente Regional de Ensino, a ser interposto no prazo de 1 (um) dia úti l, 

contados da data da divulgação da classif icação, tendo a autoridade recorrida igual prazo para decisão.  
 
§ 7º - Esgotado o período recursal, caberá à Diretoria de Ensino a divulgação dos credenciados, com posterior 

chamamento dos prof issionais para alocação nas vagas e consequente designação, conforme orientação da 
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH.  
 

§ 8º - Caso alguma informação ou dado prestado no processo de credenciamento não for devidamente 
comprovado, o candidato será desclassif icado, não podendo, consequentemente, atuar no PEI.  
 

Artigo 3º – O processo de avaliação da equipe escolar, nas unidades participantes do Programa Ensino 
Integral, aplicar-se-á aos prof issionais do Quadro do Magistério em atuação, sob o Regime de Dedicação  
Plena e Integral - RDPI, tendo a f inalidade de avaliar o desempenho de cada prof issional no cumprimento de 

suas atribuições.  
 
Parágrafo único - Os questionários de avaliação da atuação do prof issional junto ao Programa poderão variar 

de função para função, cabendo ao superior imediato dar devolutiva do resultado do processo de avaliação 
ao prof issional.  
 

Artigo 4º - Em 2020, o processo de avaliação desenvolver- -se-á na seguinte conformidade:  
 
I - o Diretor de Escola será avaliado por:  

 
a) Dirigente Regional de Ensino, em conjunto com Supervisor de Ensino da unidade e Professor Coordenador 
do Núcleo Pedagógico, que acompanha o programa;  

 
b) alunos;  
 

c) próprio avaliado.  
 
II - Vice-Diretor de Escola e Professor Coordenador Geral serão avaliados por:  

 
a) Diretor de Escola; 
  

b) alunos;  
 
c) próprio avaliado;  

 
III - Professor Coordenador de Área será avaliado por:  
 

a) Diretor de Escola, em conjunto com o Vice-Diretor de Escola;  
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b) Professor Coordenador Geral;  
 
c) alunos;  

 
c) próprio avaliado; 
 

 IV - os docentes serão avaliados por:  
 
a) Diretor de Escola, em conjunto com o Vice-Diretor de Escola e Professor Coordenador Geral; 

  
b) Professor Coordenador por Área;  
 

c) alunos;  
 
d) próprio avaliado;  

 
V - Professor Sala de Leitura será avaliado por:  
a) Diretor de Escola, em conjunto com o Vice-Diretor de Escola e Professor Coordenador Geral;  

 
b) alunos;  
 

c) próprio avaliado.  
 
§ 1º - A Avaliação de Desempenho terá peso igual a 100%, que será distribuído entre os participantes no 

processo avaliatório, em conformidade com disposto no Anexo, que integra a presente resolução.  
 
§ 2º - A pontuação de todos os aspectos avaliados deverá considerar a escala de 1,0 (um) a 4,0 (quatro) 

pontos, a saber:  
 
a) raramente apresenta o comportamento esperado: 1,0 (um) ponto;  

 
b) às vezes apresenta o comportamento esperado: 2,0 (dois) pontos;  
 

c) quase sempre apresenta o comportamento esperado: 3,0 (três) pontos;  
 
d) sempre apresenta o comportamento esperado: 4,0 (quatro) pontos.  

 
§ 3º - Terá considerado desempenho satisfatório para permanência no Programa, o prof issional que alcançar,  
pelo menos, 60% do total da pontuação máxima possível na avaliação, a que se referem os incisos I, II, III e 

IV deste artigo.  
 
§ 4º - A avaliação de desempenho será aplicável a todos os integrantes do Quadro do Magistério, em 

exercício, no programa até a data de 30-10-2020, inclusive aos docentes contratados nos termos da Lei 
Complementar 1.093, de 16-07-2009.  
 

§ 5º - Os docentes contratados com resultado satisfatório na avaliação de desempenho, poderão permanecer 
atuando no programa, desde que a vigência contrato tenha continuidade no ano subsequente ao da avaliação.  
 

§ 6º - No caso de docentes contratados em que a vigência se encerra no respectivo exercício à adesão, o 
docente contratado deverá participar de credenciamento para as escolas do Programa Ensino Integral para 
reingresso no programa, e a atuação na escola apenas será conf irmada após a abertura de novo contrato por 

tempo determinado.  
 
§ 7º - A Avaliação de Desempenho do ano de 2020 ocorrerá na plataforma Secretaria Escolar Digital - SED 

para as unidades escolares integrantes do Programa Ensino Integral, exceto para as escolas de anos iniciais 
do Ensino Fundamental que realizarão a avaliação de forma manual e, excepcionalmente, sem participação 
dos alunos.  

 
§ 8º - O Programa de Ação dos integrantes do Quadro do Magistério, que foi implementado e validado durante 
o ano letivo de 2020, poderá ser utilizado como instrumento de subsídio na aval iação de desempenho, caso 

tenha ocorrido a referida implementação.  
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§ 9º - O processo de avaliação deverá ser acompanhadas pelo Supervisor de Ensino da unidade escolar e 
pelo Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino, responsável p ela implementação 
do Programa Ensino Integral nas escolas participantes.  

 
§ 10º - Caberá ao Dirigente Regional de Ensino a homologação da avaliação f inal dos prof issionais das 
escolas do Programa Ensino Integral, bem como a decisão de recursos, quando houver.  

 
§ 11 – Os prof issionais envolvidos no processo de avaliação deverão assegurar a veracidade das informações 
fornecidas, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal.  

 
Artigo 5º - O artigo 5º da Resolução SE 4, de 3-1-2020 passa a vigorar com a seguinte redação:  
 

“Artigo 5º- Os docentes, incluídos os readaptados, que estiverem atuando na unidade escolar ingressante no 
Programa e que desejarem permanecer na mesma unidade escolar, não passarão por credenciamento e 
terão sua permanência garantida durante o primeiro ano, bem como serão avaliados seguindo as regras do 

processo de avaliação dos prof issionais que integram as equipes escolares das escolas estaduais do 
Programa Ensino Integral - PEI, conforme resolução SE-68, de 17-12-2014.  
§ 1º - A permanência, a que se refere o caput deste artigo, aplicar-se-á aos integrantes do Quadro do 

Magistério que se encontrem em efetivo exercício na unidade escolar na data-base da adesão formal da 
escola ao Programa, a ser def inida pela Coordenadoria Pedagógica - COPED e pela Coordenadoria de 
Gestão de Recursos Humanos - CGRH.  

 
§ 2º - Fica autorizada a permanência de integrantes do Quadro do Magistério enquadrados no item 2 do §5º 
do artigo 3º desta resolução, em escolas do Programa Ensino Integral, d esde que estejam em exercício na 

respectiva unidade escolar na data de adesão da escola ao Programa Ensino Integral.”  
 
§ 3º - A permanência dos integrantes do Quadro do Magistério, de que trata o § 2º deste artigo, f ica 

condicionada à obtenção de resultado satisfatório na avaliação de desempenho.” (NR)  
 
Artigo 6º - Fica acrescentado o §5º ao artigo 3º da Resolução SE 4, de 3-1-2020, na seguinte conformidade:  

 
“§ 5º - Ficam impedidos de participar do processo de credenciamento, nos termos do artigo 8º da Lei 
Complementar 1.164, de 04-01-2012, os integrantes do Quadro do Magistério que tiverem:  

 
1 - sofrido penalidades, por qualquer tipo de ilícito, nos últimos 5 (cinco) anos;  
 

2 - desistido de designação anterior, ou tiveram cessada essa designação, por qualquer motivo, exceto pela 
reassunção do titular substituído, nos últimos 5 (cinco) anos.”  
 

Artigo 7º - São aplicáveis os artigos 5º e 6 desta resolução a todas as unidades escolares que tenham 
solicitado adesão ao programa durante o ano de 2020, e cuja participação no programa seja aprovada pela 
Secretaria da Educação.  

 
Parágrafo único - Os processos de credenciamento para atuação no Programa Ensino Integral e de avaliação 
da equipe escolar conforme disposto nesta resolução se aplicam a todas as unidades escolares participantes 

do referido Programa.  
 
Artigo 8º - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH, 

por provocação das Diretorias de Ensino.  
 
Artigo 9º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Anexo a que se referem os incisos I, II,  

III, IV e V do § 1º do artigo 4º desta resolução  
 
Subanexo I:  

Diretor de Escola  
Avaliadores Peso Dirigente Regional de Ensino em conjunto com Supervisor de Ensino da unidade escolar e 
Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico, que acompanha o Programa 48%  

Alunos 32%  
Avaliado (Diretor de Escola) 20%  
 

Subanexo II:  
Vice-Diretor de Escola e Professor Coordenador Geral Avaliadores Peso Diretor de Escola 48%  
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Alunos 32%  
Avaliado (Vice-Diretor de Escola ou Professor Coordenador Geral) 20%  
 

Subanexo III: Professor Coordenador de Área Avaliadores Peso Diretor de Escola em conjunto com Vice 
Diretor de Escola 48%  
Professor Coordenador Geral 25%  

Alunos 15%  
Avaliado (Diretor de Escola) 12%  
 

Subanexo IV:  
Docentes Avaliadores Peso Diretor de Escola em conjunto com o Vice Diretor de Escola e Professor 
Coordenador Geral 48%  

Professor Coordenador de Área 25%  
Alunos 15% Avaliado (Diretor de Escola) 12%  
 

Subanexo V: Professor Sala de Leitura Avaliadores Peso Diretor de Escola em conjunto com o Vice Diretor 
de Escola e Professor Coordenador Geral 48%  
Alunos 32%  

Avaliado 20% 
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COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA, EVIDÊNCIA E MATRÍCULA 
 
Portaria do Coordenador, de 11-11-2020  

 
Estabelece as definições, especificações e características dos equipamentos tecnológicos referidos na 
Resolução Seduc-78, de 27-10-2020, a qual dispõe sobre o Programa Computador do Professor, instituído 

pelo Decreto 53.559, de 15-10-2008, nos termos da Lei 11.498, de 15-10-2003  
 
O Coordenador da Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Evidências e Matrículas - Citem, nos termos 

dos artigos 6º e 10 do Decreto Estadual 65.231/2020, e considerando o parágrafo único do artigo 3º da 
Resolução Seduc 78, de 27-10- 2020, resolve: 
  

Artigo 1º - O Programa Computador do Professor, instituído pelo Decreto 53.559, de 15-10-2008, e 
disciplinado nos termos do Decreto 65.231, de 07-10-2020, tem como objetivo fomentar a aquisição de 
equipamentos imprescindíveis à inclusão digital e ao desenvolvimento das funções educacionais, provendo 

os prof issionais da educação de instrumentos de trabalho compatíveis com as novas tecnologias existentes, 
por meio de subsídio para a compra de computadores pessoais.  
 

 Artigo 2º - As def inições, especificações e características mínimas dos equipamentos tecnológicos, as quais 
refere-se o parágrafo único do artigo 3º da Resolução Seduc-78, de 27-10- 2020, constam no anexo I desta 
portaria.  

 
Parágrafo único - Poderão ser adquiridos equipamentos que possuam características superiores às 
estabelecidas nesta portaria. 

  
Artigo 3º - Conforme artigo 4º da Resolução Seduc 78/2020, o subsídio de que trata o artigo 1º desta portaria 
terá valor máximo de R$ 2.000,00 para cada docente benef iciado. Parágrafo único - O limite estabelecido no 

“caput” deste artigo será aplicado ainda que o docente tenha adquirido equipamento de valor superior.  
 
Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e tem validade enquanto durar o Programa 

Computador do Professor nos termos da Resolução Seduc 78, de 27-10-2020. 
 
 

 
 
 

Portaria CGRH - 09, de 13-11-2020 
 
Estabelece procedimentos e cronograma do processo de atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 

2021 
 
O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH, considerando a necessidade 

de estabelecer datas, prazos e procedimentos do processo de atribuição de classes e aulas para o ano letivo 
de 2021, de que trata que o disposto na Resolução SE 72, de 13-10-2020, expede a presente Portaria. 
 

Artigo 1º - A atribuição de classes/anos iniciais do Ensino Fundamental, aulas dos anos f inais do Ensino 
Fundamental e Médio e em Atendimento Educacional Especializado - AEE - Classes Regidas por Professor 
Especializado - CRPE ou aulas em Sala de Recursos ou na modalidade itinerante, a docentes habilitados e 

qualif icados, de que trata a Resolução SE 72, de 13-10-2020, dar-se-á na observância do que segue. 
 
Artigo 2º - Antecedendo o processo inicial, a Diretoria de Ensino deverá realizar os seguintes procedimentos: 

 
I - de 01 a 03-12-2020 - sessão de atribuição de vagas de unidades escolares para docentes classif icados 
em escolas que aderiram ou integram o Programa Ensino Integral e que não permanecerão atuando no 

referido Programa, no ano letivo de 2021, independentemente do motivo; 
 
II - 03-12-2020 - Recondução aos Projetos e Programas da Pasta, bem como os do Professores 

Coordenadores das unidades escolares e do Núcleo Pedagógico, cuja avaliação foi favorável,  
para todas as faixas funcionais; 
 

III - de 07 a 23-12-2020 - Credenciamento de novos docentes para atuar nos Projetos e Programas da Pasta, 
durante o ano letivo de 2021, exceto o Programa Ensino Integral, conforme calendário próprio;  
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IV - de 10 a 23-12-2020 - Credenciamento de novos docentes para atuar nas unidades escolares do Programa 
Ensino Integral, durante o ano letivo de 2021, conforme calendário constante de edital específ ico, a ser 

enviado pela CGRH. 
 
Artigo 3º - No Processo Inicial - ETAPAS I e II, a atribuição de classes e aulas aos docentes inscritos e 

classif icados obedecerá ao seguinte cronograma: 
 
I - Fase 1 - Unidade Escolar - 04-12-2020 - Atribuição manual aos titulares de cargo, para: 

 
a) Constituição de Jornada; 
b) Composição de Jornada; 

c) Ampliação de jornada; 
d) Carga suplementar; 
 

II - 07 a 09-12-2020 - Unidade Escolar - para associação das classes e aulas atribuídas aos docentes titulares 
de cargo para f ins de envio e conferência do saldo restante na plataforma Secretaria Escolar Digital - SED; 
 

III - 10-12-2020 - manifestação de interesse nas classes e aulas existentes na plataforma Secretaria Escolar 
Digital - SED aos docentes titulares de cargo, não atendidos, parcial ou integralmente na jornada de trabalho, 
em nível de Unidade Escolar bem como, para carga suplementar de trabalho;  

 
IV - 11-12-2020, 14-12-2020 e 15-12-2020 (manhã) - FASE  
 

2 - Diretoria de Ensino - Atribuição de classes e aulas aos efetivos na plataforma Secretaria Escolar Digital - 
SED, e conferência de saldo, para: 
 

a) constituição de Jornada de Trabalho a docentes adidos ou parcialmente atendidos na unidade escolar, por 
ordem de classif icação; 
 

b) composição de Jornada de Trabalho a docentes adidos ou parcialmente atendidos na constituição da 
jornada, por ordem de classif icação; 
 

c) carga suplementar de trabalho; 
 
V - 15-12-2020 (tarde) - Fase 2 - Diretoria de Ensino - Manual para atribuição de afastamento de titulares de 

cargo, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 444/1985; 
 
VI - 16-12-2020 - Lançamento da atribuição de classes e aulas do inciso V deste artig o, na plataforma 

Secretaria Escolar Digital - SED e conferência de saldo; 
 
VII - 17-12-2020 - Fase 3 - Unidade Escolar -Atribuição manual de classes e aulas para composição da carga 

horária aos docentes ocupantes de função-atividade, na seguinte conformidade: 
 
1. declarados estáveis nos termos da Constituição Federal de 1988;  

 
2. celetistas; 
 

3. ocupantes de função-atividade; 
 
VIII - 18-12-2020 e 21-12-2020 - Unidade Escolar - para associação das classes e aulas dos docentes 

ocupantes de função-atividade atribuídas para f ins de envio e conferência do saldo restante na plataforma 
Secretaria Escolar Digital - SED; 
 

IX - 22-12-2020 - manifestação de interesse nas classes e aulas existentes da atribuição online na plataforma 
Secretaria Escolar Digital - SED, aos docentes ocupantes de função-atividade; 
 

X - 23-12-2020 - Fase 4 - Diretoria de Ensino - Atribuição de classes e aulas na plataforma Secretaria Escolar 
Digital - SED aos docentes não efetivos, para composição de carga horária, na seguinte conformidade:  
 

1. declarados estáveis nos termos da Constituição Federal de 1988;  
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2. celetistas; 
 
3. ocupantes de função-atividade; 

 
Artigo 4º - A partir de 18-01-2021, dar-se-á continuidade ao Processo de Atribuição de classes e aulas aos 
docentes efetivos e não efetivos, parcialmente atendidos ou sem atendimento, de forma manual, na seguinte 

conformidade: 
 
I - 18-01-2021 - das 07h às 9hh - Fase 1 - Unidade Escolar - atribuição de classes e aulas aos docentes 

titulares de cargo não atendidos ou parcialmente atendidos, por ordem de classif icação; 
II - 18-01-2021 - das 10h às 12h h - Fase 2 - Diretoria de Ensino - atribuição de classes e aulas aos docentes 
titulares de cargo não atendidos ou parcialmente atendidos, por ordem de classif icação;  

 
III - 18-01-2021 - das 13h às 15h - Fase 3 - Unidade Escolar - atribuição de classes e aulas aos docentes não 
efetivos, não atendidos ou parcialmente atendidos, por ordem de classif icação;  

 
IV - 18-01-2021 - das 16h às 18h h - Fase 4 - Diretoria de Ensino - atribuição de classes e aulas aos docentes 
não efetivos não atendidos ou parcialmente atendidos, por ordem de classif icação;  

 
V - 19-01-2021 - para associação das classes e aulas atribuídas aos docentes titulares de cargo e ocupantes 
de função-atividade para f ins de envio e conferência do saldo restante na plataforma Secretaria Escolar Digital 

- SED. 
 
Artigo 5º - A partir de 20-01-2021 dar-se-á início à atribuição de classes e aulas, na plataforma Secretaria 

Escolar Digital - SED, aos docentes contratados e candidatos à contratação, inscritos e com processo seletivo 
vigente, bem como aos docentes qualif icados e aos Projetos da Pasta, obedecendo ao seguinte cronograma: 
 

I - 20-01-2021 - das 8h às 13hh - Manifestação de interesse nas aulas, no sistema de atribuição online;  
 
II - A partir das 14h do dia 20-01-2021 - Atribuição e associação de classes e aulas na plataforma Secretaria 

Escolar Digital - SED aos docentes contratados e candidatos à contratação, docentes qualif icados e manual 
aos Projetos da Pasta, conforme cronograma def inido pela respectiva Diretoria de Ensino, de acordo com sua 
especif icidade, devendo ser amplamente divulgado e obedecendo a ordem de faixas de classif icação da 

Resolução SE 72/2020. 
 
Artigo 6º - A partir de 26-01-2021 dar-se-á início ao Processo de Atribuição de classes e aulas durante o ano 

- ETAPAS I e II, de acordo com o cronograma semanal na plataforma Secretaria Escolar Digital - SED. 
 
Artigo 7º - Os docentes, que manifestarem a intenção de serem cessados de seus afastamentos ou 

designações, bem como aqueles que serão cessados no primeiro dia letivo de 2021, deverão participar do 
processo inicial de atribuição, a f im de terem classes ou aulas atribuídas no processo inicial.  
 

Parágrafo único - Os referidos docentes deverão apresentar na Unidade Escolar e na Diretoria de Ensino, 
quando for o caso, declaração de próprio punho com a referida solicitação em caráter irrevogável.  
 

Artigo 8º - Os docentes que atuaram, em 2020, nos Programas e Projetos da Pasta e que não tenham sido 
reconduzidos para 2021 deverão, obrigatoriamente, participar do processo inicial de atribuição de classes e 
aulas. 

 
Artigo 9º - Caso alguma das datas previstas nesta Portaria recair em feriado do município, sede da Diretoria 
de Ensino, a data das atividades programadas deverá ser devidamente ajustada, desde que seja amplamente 

divulgada. 
 
Artigo 10 - As turmas de Atividades Curriculares Desportivas-ACD que ao f inal do ano letivo, estiverem 

funcionando com regularidade, nas modalidades e gênero existentes, tendo sido mantidas pelo Conselho de 
Escola, poderão ser atribuídas no processo inicial, preferencialmente aos titulares de cargo.  
 

Artigo 11 - As turmas do 4º ano do Ensino Médio poderão ser atribuídas na carga suplementar de docentes 
titulares de cargo e carga horária de docentes não-efetivos, contratados e candidatos à contratação. 
 

Artigo 12 - As turmas de Educação Física do período noturno, de aulas regulares de Espanhol e as aulas de 
Ensino Religioso, somente serão atribuídas durante o ano.  
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Artigo 13 - O docente, que se encontrar na condição de aluno que venha a participar do processo de atribuição 
de classe e aulas deverá comprovar, no momento de sua apresentação na Unidade Escolar, sua matrícula e 

a f requência no respectivo curso. 
 
Artigo 14 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, f icando revogada as disposições em 

contrário. 
 
 

 
 
 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 
Portaria CGRH-10, de 13-11-2020  

 
Dispõe sobre as inscrições do Processo Anual de Atribuição de Classes e Aulas para o ano letivo de 2021 
 

O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos - CGRH, considerando a necessidade 
de estabelecer datas, prazos e diretrizes para as inscrições no Processo Anual de atribuição de Classes e 

Aulas de 2021, expede a presente Portaria: 

Artigo 1º - Os docentes abaixo relacionados deverão consultar seus dados pessoais, de formação e 
pontuação, solicitar recurso se necessário, dentro dos prazos f ixados nesta Portaria, por meio do site 

http://sed.educacao.sp.gov.br, e conf irmar sua inscrição: 

I - docentes contratados (Categoria “O”), com contrato ativo celebrado em 2018, 2019 e 2020, nos termos da 

LC 1093, de 16-06-2009, e suas alterações, desde que não possuam contrato “V” 2017 suspenso  precedente 

ao contrato “O”; 

II - docentes candidatos à contratação sem vínculo na Secretaria de Estado da Educação que se inscreveram 

em 2019 no Processo Seletivo realizado para atuação em 2020.  

Parágrafo único – Os interessados, que não se enquadrem nos incisos I e II deste artigo e pretendam atuar 
como docente no ano letivo de 2021, deverão aguardar de publicação em Diário Of icial do Estado de São 

Paulo - D.O, de Edital, referente ao Processo Seletivo Simplif icado, a ser realizado no ano de 2021.  

Artigo 2º - A conf irmação da inscrição e solicitação de Recurso ocorrerá no período de 17-11-2020 a 27-11-

2020: 

a) solicitação de acerto na inscrição; 

b) indicação da carga horária de opção; 

c) opção para atuação em classes ou aulas de Programas ou Projetos da Pasta. 

d) indicação dos novos componentes do Programa Inova  

Educação em que deseja atuar, cuja atribuição estará condicionada à conclusão do curso de formação.  

§ 1º - A Escola e/ou Diretoria de Ensino terá até o dia 01-12-2020 para proceder com os acertos solicitados 

pelo professor, o qual deverá conf irmar sua inscrição até essa data.  

§2º - Para f ins de classif icação no inciso II do artigo 6º da Resolução SE 72/2020, o contratado e o candidato 

à contratação, exceto para alteração da pontuação do processo seletivo, poderá incluir títulos, que ainda não 

foram apresentados, no período de 17-11-2020 a 27-11-2020, na seguinte conformidade: 

1.Diploma de Mestre; 

2.Diploma de Doutor. 

§3º - Os docentes, a que se referem os incisos I e II do artigo 1º desta portaria, d everão apresentar, quando 

for o caso, para f ins de atualização de graduação, no prazo de 04 a 06-01-2021, os seguintes documentos: 
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a) diploma e/ou certif icado de conclusão de graduação, com data de colação de grau, expedida por instituição 

de ensino superior público ou privado; 

b) declaração da instituição superior de ensino, com a atualização para aluno de último ano, no caso de 

contratos ativos com semestres anteriores ao último ano.  

§4º - A Diretoria de Ensino terá até o dia 07-01-2021 para proceder com os acertos no sistema referentes ao 

§3º deste artigo. 

§5º - A responsabilidade da verif icação dos dados da inscrição e solicitação de recursos pelos docentes será 

do próprio interessado, seja contratado ou candidato a contratação.  

Artigo 3º - Em conformidade com o Decreto 55.588, de 17-03-2010, a pessoa transexual ou travesti poderá 

solicitar a inclusão de seu “nome social” para tratamento.  

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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LÍDERES PÚBLICOS 

Estão abertas as inscrições na Chamada para o Banco de Talentos de Dirigentes de Ensino do 

Líderes Públicos! 

A SEDUC está buscando servidores e servidoras do Quadro do Magistério da Rede Estadual para 

compor o Banco de Talentos. Se você é apaixonado(a) por educação, se comunica com clareza e 

tem experiência com gestão de pessoas e metas, inscreva-se no processo! 

As inscrições vão do dia 09/11/2020 até às 23h59 do dia 22/11/2020. 

Inscreva-se em: https://bancodetalentos.educacao.sp.gov.br/  

Regulamento: shorturl.at/fzBC7  

FAQ: shorturl.at/hABGT 

 

https://www.educacao.sp.gov.br/noticias/banco-de-talentos-da-educacao-esta-recebendo-

candidaturas-para-dirigente-regional-de-ensino/ 

 

 

 

 

 

https://www.educacao.sp.gov.br/noticias/banco-de-talentos-da-educacao-esta-recebendo-candidaturas-para-dirigente-regional-de-ensino/
https://www.educacao.sp.gov.br/noticias/banco-de-talentos-da-educacao-esta-recebendo-candidaturas-para-dirigente-regional-de-ensino/
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EFAPE 

Assunto: Percurso Formativo Competências Socioemocionais: Com a palavra, o educador! 
 

Com o intuito de  promover um espaço de escuta e troca de experiências entre os profissionais da 
educação em torno das competências socioemocionais para atender um dos fundamentos 
presentes no plano estratégico da SEDUC-SP: “cuidar das pessoas”, a Secretaria da Educação, por 
meio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EFAPE), preparou 
05 rodas de conversas a serem transmitidas via CMSP, no canal de formação continuada, das 
15h30 às 17h. 

  

Segue abaixo maiores informações sobre a ação: 

  

Data  
Macrocompetência em 

Foco  

09/10  Resiliência Emocional  

20/10  Autogestão  

06/11  Engajamento com o Outro  

13/11  Abertura ao Novo  

20/11 Amabilidade  

https://www.youtube.com/c/CMSPFormaçãoContinuada 

  

Além da transmissão pelo Canal de Formação Continuada a referida ação, assim como demais 
materiais sobre o tema, poderão ser acessados por meio do Percurso Formativo Competências 
Socioemocionais: Com a palavra, o educador! disponível no AVA EFAPE, pelo 
link https://avaefape.educacao.sp.gov.br/course/view.php?id=2731 

  

As etapas do percurso serão disponibilizadas de forma gradual, na medida em que as transmissões 
forem ocorrendo. 

  

Solicitamos a divulgação para todos os servidores da Unidade Escolar e Diretoria de Ensino. 

  

Atenciosamente, 

Equipe EFAPE 

https://www.youtube.com/c/CMSPForma%C3%A7%C3%A3oContinuada
https://avaefape.educacao.sp.gov.br/course/view.php?id=2731
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Atendimento na Diretoria de Ensino – Atendimento Presencial Externo 

 

A partir do dia 23/09/2020, o funcionamento da Diretoria de Ensino foi retomado para atendimento ao 

público das 8h às 18h.  Porém, a entrada continua controlada e agendada na recepção.  

  

 Escolas estaduais e particulares: Gestores, funcionários e docentes, preferencialmente via e-mail ou 

telefone. Excepcionalmente agendamento presencial.  

   

  Público externo: pais, alunos e demais – agendamento na entrada. 

 

 

 

THIARA VÂNIA 

ELIANA 
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ATENDIMENTO POR MEIO ELETRÔNICO E TELEFONE  

GABINETE desum@educacao.sp.gov.br 

PROTOCOLO desumsp@educacao.sp.gov.br 

ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA 

(19) 3803 1649 

desumcaf@educacao.sp.gov.br 

desumncs@educacao.sp.gov.br 

desumnfi@educacao.sp.gov.br 

desumnad@educacao.sp.gov.br  

desumnom@educacao.sp.gov.br 

RECURSOS HUMANOS 

desumcrh@educacao.sp.gov.br  

desumnap@educacao.sp.gov.br   

desumnfp@educacao.sp.gov.br 

INFORMAÇÕES ESCOLARES, MATRÍCULA, TECNOLOGIA 

(19) 3803 1648 

desumcie@educacao.sp.gov.br  

desumnrm@educacao.sp.gov.br  

desumnve@educacao.sp.gov.br 

desumnit@educacao.sp.gov.br 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

 

PATRICIA ELISANGELA POMINI VASCONCELOS 
patricia.vasconcelos@educacao.sp.gov.br 

ALEXANDRE V  NASCIMENTO – PROJETOS ESPECIAIS alexandre.nascimento@educacao.sp.gov.br 

ANTHONY TANNER – QUÍMICA 
anthony.tanner@educacao.sp.gov.br 

ANTONIO JOÃO BORTOLON –  HISTÓRIA 
antonio.bortolon@educacao.sp.gov.br  

CLAUDENIR VICENTINI – TECNOLOGIA claudenirvicentini@professor.educacao.sp.gov.br 

CRISTINE ELIZABETH B BIONDO – ED. ESPECIAL cristine.biondo@educacao.sp.gov.br 

DANIELA GALANTE B CORDEIRO – LÍNGUA INGLESA daniela.cordeiro@educacao.sp.gov.br 

EMERSON CARLOS FERREIRA – ANOS INICIAIS emerson.ferreira@educacao.sp.gov.br 

EVERILDA CAMILIA LOPES – GEOGRAFIA everilda.lopes@educacao.sp.gov.br 

FERNANDA DIAS DA SILVA – SOCIOLOGIA/FILOSOFIA fernandadiassilva@professor.educacao.sp.gov.br 

JAQUELINE P O SANTOS –  LÍNGUA PORTUGUESA jaquelineprimo@professor.educacao.sp.gov.br 

JULIANA LUCIA S RODRIGUES – ED ESPECIAL julianasquarizzi@professor.educacao.sp.gov.br 

KARIN SERRANETO – CIÊNCIAS karin.serraneto@educacao.sp.gov.br 

LUANA VULCANI– ANOS INICIAIS luanavulcani@professor.educacao.sp.gov.br 

REGINA DE CASTRO - BIOLOGIA castroregina@professor.educacao.sp.gov.br 

ROBERTO DE OLIVEIRA CHIOCA – MATEMÁTICA chioca@professor.educacao.sp.gov.br 

SILVANA DAMIAO FERREIRA DA SILVA – ATEMÁTICA silvana.silva01@educacao.sp.gov.br 

SUELI APARECIDA GALANTE –  ED. FÍSICA sueligalante@professor.educacao.sp.gov.br 

TATIANA DO NASCIMENTO SILVA ALMEIDA – ARTE tatiananascimento@professor.educacao.sp.gov.br 

 

SUPERVISÃO DE ENSINO 

ADRIANA APARECIDA DE ALMEIDA FACCO adriana.facco@educacao.sp.gov.br 

ANDRE VISALLI NETO andre.neto@educacao.sp.gov.br 

ARILDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR arildo.junior@educacao.sp.gov.br 

ASSIS DAS NEVES GRILLO assis.grillo@educacao.sp.gov.br 

ELISA HELENA CALIL elisa.calil@educacao.sp.gov.br 

EVERALDO CARLOS MARTINS everaldo.martins@educacao.sp.gov.br 

FLAVIA BLAZUTTI ELIAS flavia.elias@educacao.sp.gov.br 

mailto:desum@educacao.sp.gov.br
mailto:desumsp@educacao.sp.gov.br
mailto:desumcaf@educacao.sp.gov.br
mailto:desumncs@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnfi@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnad@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnom@educacao.sp.gov.br
mailto:desumcrh@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnap@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnfp@educacao.sp.gov.br
mailto:desumcie@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnrm@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnve@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnit@educacao.sp.gov.br
mailto:patricia.vasconcelos@educacao.sp.gov.br
mailto:alexandre.nascimento@educacao.sp.gov.br
mailto:anthony.tanner@educacao.sp.gov.br
mailto:antonio.bortolon@educacao.sp.gov.br
mailto:claudenirvicentini@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:cristine.biondo@educacao.sp.gov.br
mailto:daniela.cordeiro@educacao.sp.gov.br
mailto:emerson.ferreira@educacao.sp.gov.br
mailto:everilda.lopes@educacao.sp.gov.br
mailto:fernandadiassilva@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:jaquelineprimo@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:julianasquarizzi@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:karin.serraneto@educacao.sp.gov.br
mailto:luanavulcani@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:chioca@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:silvana.silva01@educacao.sp.gov.br
mailto:sueligalante@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:tatiananascimento@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:adriana.facco@educacao.sp.gov.br
mailto:andre.neto@educacao.sp.gov.br
mailto:arildo.junior@educacao.sp.gov.br
mailto:assis.grillo@educacao.sp.gov.br
mailto:elisa.calil@educacao.sp.gov.br
mailto:everaldo.martins@educacao.sp.gov.br
mailto:flavia.elias@educacao.sp.gov.br
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KELI CRISTINA ISHIKAWA DOS SANTOS keli.santos@educacao.sp.gov.br 

LUCIANA APARECIDA MALVASO NOGUEIRA luciana.nogueira@educacao.sp.gov.br 

MARCOS FORTES DE BASTOS marcos.bastos@educacao.sp.gov.br 

MARIA VANIA SILVA CAYRES maria.cayres@educacao.sp.gov.br 

MARCO ANDRE marco.andre@educacao.sp.gov.br 

MARIA SOLANGELA DA SILVA DENADAI maria.denadai@educacao.sp.gov.br 

MARTA MARIA DE ARAUJO marta.araujo1@educacao.sp.gov.br 

RAQUEL APARECIDA FERREIRA RODRIGUES raquel.rodrigues02@educacao.sp.gov.br 

REGINA MARCIA SOARES regina.soares01@educacao.sp.gov.br 

RITA DE CASSIA GONÇALES rita.goncales@educacao.sp.gov.br 

SEBASTIÃO APARECIDO FERREIRA sebastiao.ferreira01@educacao.sp.gov.br 

 

 

PLATAFORMA CONECTADOS – Portal de Atendimento da SEDUC 

Através da nova plataforma de gerenciamento das demandas da SEDUC-SP, as ocorrências 

cadastradas pelos usuários no Portal de Atendimento (https://atendimento.educacao.sp.gov.br) passaram a 

ser gerenciadas pelas Diretorias de Ensino, que podem responder as demandas ou fazer encaminhamentos 

para os órgãos Centrais.  

O site da Diretoria de Ensino já está atualizado com um link direcionado ao portal de atendimento, a 

f im de que as solicitações possam ser cadastradas diretamente na plataforma:  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marcos.bastos@educacao.sp.gov.br
mailto:maria.cayres@educacao.sp.gov.br
mailto:marco.andre@educacao.sp.gov.br
mailto:maria.denadai@educacao.sp.gov.br
mailto:marta.araujo1@educacao.sp.gov.br
mailto:rita.goncales@educacao.sp.gov.br
mailto:mariana.haeitmann@educacao.sp.gov.br
mailto:sebastiao.ferreira01@educacao.sp.gov.br
https://atendimento.educacao.sp.gov.br/
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COMUNICADO ÀS UNIDADES ESCOLARES 

 

Assunto: Dedetização e desratização do prédio da Diretoria de Ensino 

 

Comunicamos que no próximo dia 19/11/2020, a partir das 13h, o atendimento nesta 

Diretoria de Ensino estará suspenso, em virtude da dedetização e desratização do prédio.  

Retornaremos às atividades na segunda-feira, 23/11/2020.  

Cordialmente, 

Elisete Aparecida Florio da Silva 

Dirigente Regional de Ensino 
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SUPERVISÃO 

 

 

ESE – EQUIPE SUPERVISÃO DE ENSINO 

 

ATRIBUIÇÃO DE AULAS 
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CONVIVA 

Convidamos a todos para participarem do Seminário de “Valorização à Vida” – Projeto Viver 
com Saúde, que acontecerá dia 23/11/2020 das 9h às 13h na plataforma do Centro de Mídias da 
Educação de São Paulo, no canal "Formação de Professores".   

O Seminário terá participação de Rossieli Soares – Secretário da Educação do Estado de 
São Paulo e Haroldo Rocha – Secretário Executivo da Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo.  

Contará com os palestrantes Anderson Rosa – Doutor em Ciências pela Unifesp e professor 
adjunto do Departamento de saúde coletiva da Escola Paulista de enfermagem da Unifesp e Adriana 
Fóz – Mestre em Ciências e pesquisadora em Neurociência, e mediação de Deise Gouvêa – 
Conviva SP e Omar Calazans – Psicólogo/Conviva SP.  
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PEDAGÓGICO 

  

NPE – NÚCLEO PEDAGÓGICO 

 

PROGRAMAÇÃO DAS ATPCs - Semana 16 a 20/11 e Formação dos Formadores - 

Recuperação 

 

A partir dos documentos orientadores recebidos da SEDUC/COPED/EFAPE, segue a programação 
das ATPC da próxima semana nos segmentos EF - Anos Iniciais), EF - Anos Finais e EM (16 a 

20/11).  

 

Observações: 

1- Saliento a importância de orientarem os professores das suas Unidades Escolares para que não 
se percam nos horários e canais/links das formações, pois muitos não compreenderam ainda como 

estão organizadas as ATPC. 

 

 

No dia 17/11 (3ª feira) acontecerá a  formação aos PC e Professores Facilitadores do Ensino 

Fundamental (Anos Iniciais) para o desdobramento da pauta de Matemática.  

 

Assunto  

Formação dos 

Formadores  

PC + Prof Facilitador + 

PCNP 

Anos Iniciais 

Data para 

desdobramento da 

pauta na ATPC 

Escola  

Matemática 

Sequência Didática 3 – 

Aprender Sempre, vol. 3  

17/11 - 13h30 - APP 

CMSP 
30/11  
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 Obs.: Os materiais de apoio à formação, tais como as apresentações utilizadas, serão disponibilizados 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAPE (AVA-EFAPE) no espaço para as pautas e percursos 
formativos, contribuindo, dessa forma, para a preparação das pautas de ATPC que serão realizadas com 

os professores. 

  

Grata, 

 

 

 

 

 

. 
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PROGRAMAÇÃO ATPC – ANOS INICIAIS 
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PROGRAMAÇÃO ATPC – ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 
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Boletim COPED nº 35 – Transmitindo Informações nº 1, 3 e 4 

 

Informação nº 1: Informes PNLD  
 
 
Nova resolução PNLD: o Conselho Deliberativo do FNDE a 7 de outubro de 2020 aprovou nova resolução 

que dispõe sobre o programa. Convidamos a todos para que leiam e divulguem o documento constante 

do link https://drive.google.com/file/d/1AROJGQkX0-GhLQO59fEEg6AOB687IkY8/view. 

 
Entrega nas Escolas Rurais: lembramos que o FNDE se utiliza de dados do Censo Escolar e, portanto, se 

uma escola se identifica como rural no censo assim será considerada pelo Ministério da Educação, 

independe da classificação que a Seduc SP possa adotar. De acordo com o contrato entre o FNDE e a 
Empresa de Correios e Telégrafos – Correios, as entregas nas escolas rurais podem ocorrer nas Secretaria 

Municipais de Educação/Prefeituras (para destinatários da esfera municipal) ou Diretorias de Ensino 

(para destinatários das esferas estadual e federal). Por isso, solicitamos às DE que recebam os livros e 

de comum acordo com a escola distribuam-nos aos alunos.  
 

Sobre Recolhimento de Livros do PNLD: ao final do ano letivo é prática corrente do programa recolher 

os livros reutilizáveis em posse dos alunos. Campanhas de preservação dos livros para que sejam 
reutilizados nos anos seguintes por novos alunos deve ser rotineira pelas  escolas. Nesse sentido abaixo 

seguem orientações específicas:  

 

1. Anos Iniciais: neste final de ano letivo todas as escolas de Ensino Fundamental Anos Iniciais poderão 
deixar com seus alunos os exemplares que receberam no início do primeiro semestre, pois o s livros 

didáticos desse segmento são todos consumíveis. No entanto, frisamos que os pais/responsáveis devem 

ser orientados a não descartar os livros pois eles poderão ser requisitados pelo professor para eventual 

reposição de conteúdos em defasagem pelo aluno; 

 

2.  Anos Finais: todos os livros deverão ser recolhidos, pois são reutilizáveis, o controle da devolução 
dos livros didáticos deve ser realizado à medida que os alunos entregam os exemplares à escola para 

reutilização no ano seguinte;  

 

3. Ensino Médio: o prazo de validade dos atuais livros do Ensino Médio foi estendido, portanto, serão 

reutilizados em 2021 o que implica promover o devido recolhimento das obras das três séries para 

utilização no próximo ano letivo. Exceção para os títulos de Sociologia, Filosofia e Arte;  

 

4. PNLD Literário: os livros do aluno enviados são reutilizáveis, portanto, deverão ser recolhidos para 

reutilização de novos alunos em 2021;  

 

5. Manual do Professor: tanto dos livros didáticos como do literário deverão ser recolhidos para que  os 

regentes das novas turmas de 2021 possam reutilizá-los;  

 

6. Braille: Os livros didáticos adaptados para Braille são materiais reutilizáveis. Dessa forma, os livros em 
posse de alunos e professores deverão ser devolvidos às escolas ao final do ano letivo.  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1AROJGQkX0-GhLQO59fEEg6AOB687IkY8/view
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Informação nº 3: Educação das Relações Étnico-Raciais - 
Novembro é o mês da Consciência Negra!  
 

 
 

Estamos em novembro, o mês da Consciência Negra, um momento em que precisamos debater e refletir 

sobre o sentido de 20 de novembro ser a data escolhida pelo Movimento Negro como o Dia Nacional 
de Zumbi e da Consciência Negra. Tópicos como a violência contra negros, o que foi a escravidão e suas 

consequências, a inserção do negro na sociedade brasileira, o reconhecimento dos descendentes 

africanos e seu protagonismo na construção da sociedade brasileira, entre outros temas, são pontos de 

discussão que integram as diversas atividades culturais e de debates que compõem o dia e a semana de 
20 de novembro, bem como todo o mês, de modo a promover a consciência negra e beneficiar a 

convivência entre todos.  

 

A escola é um espaço de compreensão das diversidades e pluralidades identitárias e culturais, tendo as 
Leis Federais n° 12.519/2011 (que institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra) e n° 

10.639/2003 (que torna obrigatória a temática "História e Cultura Afro-Brasileira” nos currículos 

escolares de todo o país, bem como a inclusão no calendário escolar do dia 20 de novembro como o 
“Dia Nacional da Consciência Negra) como referenciais legais para planejar, no período de novembro, 

diversas atividades e projetos a fim de celebrar a luta dos afrodescendente s por condições de respeito 

e igualdade.  

Considerando a importância de que todos os componentes curriculares garantam o ensino da História e 
Cultura Afro-Brasileira durante todo o ano letivo, em cumprimento à Lei n° 10.639/2003, as ações 

escolares que integram a programação nesse período se caracterizam como espaços de culminância, 

momento no qual os estudantes terão a oportunidade de compartilhar com toda a escola os resultados 
obtidos e experiências vividas durante os trabalhos por eles desenvolvidos no decorrer do ano escolar,  

com o objetivo de suscitar a consciência negra dentro de sua comunidade  

 

Esse ano, em particular, para evitar a disseminação da Covid-19, estudantes do Brasil inteiro realizaram 
seus estudos em casa. No Estado de São Paulo, a Secretaria da Educação preparou o material “Aprender 

Sempre” para apoiar os estudantes neste momento. Nele existem diversas atividades organizadas com 

a intenção de ajudar os estudantes a desenvolverem habilidades que contribuem para a difusão da 

Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER). O desenvolvimento dessas atividades culminou em 
resultados com potencial para serem compartilhados no dia, semana e mês da Consciência Negra. 

Algumas das atividades do material “Aprender Sempre” que contemplam a temática ERER são:  

 

• Ensino Fundamental – 7º Ano – Língua Portuguesa – Vol. 3: Sequência de Atividades 1, Aulas 4 e 5;  
• Ensino Fundamental – 7º Ano – Língua Portuguesa – Vol. 3: toda a Sequência de Atividades 2;  

• Ensino Médio – 1ª Série – Língua Portuguesa – Vol. 2: Sequência de Atividades 2, Aula 2 (exercícios 9, 

10, 11 e 12);  
• Ensino Médio – 3ª Série – Língua Portuguesa – Vol. 1: Atividades 3, 4, 5 e 12;  

• Ensino Médio – 3ª Série – Língua Portuguesa – Vol. 3: Sequência de Atividades 2, Aula 6.  

 

Além do material “Aprender Sempre”, o desenvolvimento das habilidades do Currículo Paulista nos 
componentes curriculares de todas as áreas de conhecimento fomenta ações de respeito aos Direitos 

Humanos e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sendo a divulgação dos 

resultados dessas ações no dia, semana e mês da Consciência Negra, fundamental para a promoção de 
uma cultura antirracista na escola.  
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Assim, um olhar aprofundado nos objetos de conhecimento e unidades temáticas dos componentes de 

todas as áreas de conhecimento do Currículo Paulista permite visualizar a promoção da ERER por meio 
do estudo da história da África e dos africanos, da luta dos negros no Brasil, das culturas negra e afro-

brasileira, do negro na formação da sociedade brasileira etc.  

 

Outro ponto a ser difundido nas ações de culminância durante a programação da Consciência Negra na 
escola são os conteúdos trabalhados ao longo do ano letivo e que englobam:  

 

• os temas contemporâneos transversais ‘Educação em Direitos Humanos’ e ‘Educação das Relações 
Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena’;  

• o ensino da arte, da literatura e de histórias brasileiras;  

• a superação da visão de mundo que coloca o europeu como o único protagonista da história d o homem 

e a Europa como elemento fundamental na constituição da sociedade moderna, reconhecendo os 
negros também como protagonistas históricos na produção do conhecimento científico e tecnológico 

da humanidade, com suas incontáveis contribuições nas áreas social, econômica e política;  

• os vídeos produzidos na participação do Festival Afro Minuto – Flink Sampa 2020 etc.  

 

Vale lembrar que esse período, destinado a tomada de consciência das desigualdades e violência contra 

a população negra, que ainda perduram em nossa sociedade, também é um momento de reflexão a ser 

considerado nos espaços de privação de liberdade.  

 

Portanto, os roteiros de estudos desenvolvidos nas escolas vinculadoras do Programa Educação nas 

Prisões e Atendimento Socioeducativo servirão de instrumentos para a fomentação de ações voltadas a 

esta temática.  

 

Ressaltamos que os protocolos de higiene e distanciamento social voltados para a prevenção da Covid -

19 devem ser respeitados durante as atividades escolares de culminância que irão compor a 
programação da Consciência Negra no mês de novembro e que serão organizadas de modo que 

estudantes possam interagir, discutir e atuar de forma colaborativa.  

 

Dessa forma, esperamos que a apresentação das atuações voltadas para ERER em sua escola celebrem 
as atividades do mês da Consciência Negra de modo que este seja um momento de diálogo e reflexão 

sobre racismo, discriminação, igualdade social e cultura afro-brasileira, promovendo fóruns, debates, 

oficinas e mostras artísticas que busquem valorizar a cultura africana. 
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Informação nº 4: 6º Concurso de Redação da Defensoria Pública 
da União – Prorrogação do prazo de entrega das redações  
 

 

 

Centro de Inclusão Educacional (CINC), da Secretaria de Educação (SEDUC), em articulação com a Secretaria 
de Administração Penitenciária (SAP) e FUNAP, comunica a todas as Diretorias de Ensino e Unidades 
Escolares da rede estadual a prorrogação do prazo de entrega das redações do concurso até o dia 12 de 
dezembro de 2020.  

 

Informamos que os resultados serão divulgados até o dia 21 de março de 2021. E as premiações serão 
entregues entre os meses de maio e junho de 2021.  

 

O Edital e as informações estão disponíveis no Link 

https://drive.google.com/file/d/194qnD0GeoqV9zqUOJVJLrDEuEtbkELz4/view. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/194qnD0GeoqV9zqUOJVJLrDEuEtbkELz4/view
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Boletim COPED nº 36 – ERRATA 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1WHAyFxWundf7DuqTtBwzFiMn0snsZz6n/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1WHAyFxWundf7DuqTtBwzFiMn0snsZz6n/view
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Tutorial Programa de Leitura: http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/pdf/tutorial_programa-de_livros_v2_D.pdf 

http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/84/docs/pdf/tutorial_programa-de_livros_v2_D.pdf
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Boletim Cadformação - Diretores, PCs, Supervisores e PCNP 
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RECURSOS HUMANOS 

 

  

NAP- NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 

 

 

RECADASTRAMENTO ANUAL  

 

Os servidores nascidos no mês de NOVEMBRO deverão realizar o recadastramento anual 

até o dia 30/11. A atualização dos dados é obrigatória e deve ser feita no site da Secretaria de 

Gestão . O servidor que perder o prazo terá os vencimentos bloqueados.  

 

 

.  
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ADMINISTRAÇÃO 

 

 

CAF – CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA 
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