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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: Centro de Recursos Humanos 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 083/2021 

Data: 05/02/2021 

Assunto: Registro do Projeto PROATEC na SED 
 

 Prezados(as) Diretores e Gerentes de Organização Escolar  

 

 As Coordenadorias de ‘Gestão de Recursos humanos’ e de ‘Informação, Evidência, 

Tecnologia e Matrícula’, referente à presente programação da folha de pagamento, 

que se dará até 08/02/2021, informam que se encontra disponível no Sistema 

Secretaria Escolar Digital – SED/ ATRIBUIÇÃO ESPECIAL, a opção para registro do 

projeto PROATEC.  

 

Considerando que a orientação anterior foi para a realização de registro, em caráter 

emergencial, no SED/Atribuição Especial/Sala de Leitura, informamos que a 
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adequação para esta nova opção (SED/ Atribuição Especial/PROATEC) deve ocorrer 

da seguinte maneira: 

 

1) Desassociar as aulas do projeto PROATEC registradas na opção sala de 

leitura; 

 

2) Associar as aulas do projeto PROATEC no menu: ATRIBUIÇÃO 

ESPECIAL/PROATEC, com a mesma vigência e a mesma carga horária 

associadas anteriormente (na sala de leitura).  

 

Destacamos a importância de se proceder corretamente esta ação, para que não 

existam inconsistências de pagamento aos docentes com atribuição do projeto 

PROATEC.  

 

Assim, apontamos as inconsistências que poderão ser geradas caso os registros não 

ocorram de forma adequada:  

 

• Desassociar da sala de leitura e não associar no PROATEC – não irá gerar 

carga horária para pagamento;  

 

• Não desassociar da sala de leitura e associar no PROATEC- a carga horária 

irá passar do limite e será rejeitada.  

 

Portanto, solicitamos especial atenção nestes registos que deverão ser realizados 

impreterivelmente até 08/02/2021. 

Atenciosamente, 
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Responsável: 

                                                                                                    Olga L. M. T. Tomazela 

Diretor I - NFP 

 

 

 
De acordo: 

Rosilene Aparecida de Oliveira Silva 

                                                                                                      Diretor II – CRH 

 

 

 

 

 

 


