Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
23/06/2021

REDE Nº 074
Prezados,
ASSUNTO 01: GRÊMIO ESTUDANTIL
Senhor Diretor
A Senhora Dirigente Regional de Ensino convoca o Vice Diretor Articulador do Grêmio Estudantil
e convida, por escola , dois COORDENADORES DA EQUIPE GREMISTA somente das escolas que
possuem o segmento Ensino Médio para Reunião de Trabalho no formato remoto, para falar
sobre Implementação do Novo Ensino Médio – Manifestação de Interesse conforme segue:
Data: 25/06/2021
Horário: 14h-15h
Público Alvo: Vice Diretor Articulador do Grêmio Estudantil e 02 COORDENADORES DA EQUIPE
GREMISTA ( das 53 Escolas do Ensino Médio)
Segue o link:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MmRkNTIyOGEtNGY2ZC00NWVmLWJlNDktY2M2OWUxODcyNDFk%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250762edc-f950-4f48-b439ec342282600c%22%2c%22Oid%22%3a%22acf159b5-50b2-41eb-b047ba7e5db20511%22%7d
Orientação de acesso à reunião: Orientar o estudante a utilizar o e-mail institucional google,
composto por: 0000, nº do seu RA seguido de sp@al.educacao.sp.gov.br segue exemplo
000númerodoRAsp@al.educacao.sp.gov.br
Observação: Solicitamos que o link seja disponibilizado somente para os estudantes indicados
para participar da reunião.
Quaisquer dúvidas entrar em contato com a PCNP-Solange Bailão pelo telefone 4422-7064

Solange Bailão
NUCLEO PEDAGÓGICO
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ASSUNTO 02: ENTREGA DO ENVELOPE DE PAGAMENTO - JULHO/2021
Sr. Diretor
Sr. GOE
Informamos que os formulários de pagamento deverão ser enviados para o email: destapag@educacao.sp.gov.br até o dia 25/06/2021. Deverão ser digitalizados em
formato PDF, enviados individualmente especificando no assunto o tipo de formulário, o nome
no interessado e o RG;
Toda documentação referente a cada servidor (formulário + pesquisas) deverá estar no mesmo
arquivo para que possamos encaminhar à Secretaria da Fazenda através do SP SEM PAPEL.
Lembramos que o e-mail: destapag@educacao.sp.gov.br é exclusivo para
envio de formulários de pagamento;
- Consultar os pagamentos rejeitados no sistema SED – Recursos Humanos > Funcional > 7.8
– Consulta Processamentos Rejeitados, assim como no sistema PAPC nas opções 11.2.1 e
11.3.1;
- Formulários referentes a carga horária rejeitada deverão ser enviados com a mensagem da
rejeição na frente;
- Informamos ainda que, as aulas em substituição, mesmo que constem com "Processamento
OK", não aparecem na consulta do PAPC 11.2.1 e 11.3.1, somente as aulas livres, entretanto,
estando a carga horária em substituição com "Processamento OK", assim que disponibilizados
os demonstrativos de pagamento, verificar se consta o referido pagamento;
- Contratos novos (categoria O) rejeitados na SED e sem o PV ativo no PAPC (11.2.1) deve ser
enviado formulário de pagamento (formulário 17 - aulas livres e/ou formulário 29 - aulas em
substituição);
Obs: Lembramos que o formulário 02 pode ser enviado a qualquer momento somente
no e-mail: destapag@educacao.sp.gov.br. Solicitamos que ao enviar o formulário 02,
no campo do assunto seja discriminado quando tratar-se de alteração de sede/
alteração de dados pessoais/ alteração de dados bancários;
Obs: Para as escolas que necessitarem de orientações quanto ao envio de formulários, as
dúvidas poderão ser enviadas somente no e-mail: destanfp@educacao.sp.gov.br;
- Ressaltamos a importância da conferência das cargas horárias entre SED e PAPC (11.2.1 e
11.3.1), pois se houver a necessidade do envio de formulário em virtude de processamento
rejeitado, a unidade escolar deve providenciá-lo dentro do prazo determinado, evitando assim
que haja comunicação da falta de pagamento e/ou pagamento a menor a este núcleo após o
fechamento do cronograma da Secretaria da Fazenda;
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- Lembramos ainda da necessidade de verificação no PAPC (11.2.1) da jornada dos docentes
efetivos, se constar com ampliação/redução de jornada indevida, é necessário que seja
encaminhado o formulário 26 (dentro da programação mensal) para fins de correção junto a
Secretaria da Fazenda;
- Solicitamos a colaboração de todos para que não envie formulários de pagamento
no e-mail: destanfp@educacao.sp.gov.br, enviar somente no email: destapag@educacao.sp.gov.br.

Luciana Silva
NUCLEO DE FREQUENCIA E PAGAMENTO
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