Governo do Estado de São Paulo

Diretoria de Ensino – Região de Santo André
01/10/2021

REDE Nº 135
Prezados,
ASSUNTO 01: CRONOGRAMA PARA DIGITAÇÃO - OUTUBRO/2021
Sr. Diretor
Sr. GOE

Encaminhamos, anexo a este, Cronograma para Digitação Pagamento de OUTUBRO/2021 e
abaixo alguns Lembretes sobre SED/BFE.
Com a finalidade de prevenir eventuais bloqueios e inconsistências, solicitamos empenho no
acompanhamento da digitação do BFE e, havendo dúvidas ou problemas na digitação, deverá
ser comunicado a este Núcleo de Frequência e Pagamento, em tempo hábil para análise e
solução.
Importante atentar-se ao PV que está ativo no BFE/PAPC (CONV).
Lembramos que a ausência da digitação da frequência e a digitação em PV divergente,
ocasiona o bloqueio de pagamento.
Informamos que o cronograma está disposto em ORDEM CRONOLÓGICA (por data do
evento).
Item "Alteração de Jornada/TSE Jornada":
Salientamos que as movimentações corrigidas ou alteradas na PAEF/SED dentro do cronograma,
terá arquivo de lauda gerado automaticamente para publicação em DOE conforme data
mencionada neste item.
Alertamos que teremos somente este cronograma e o de novembro/2021 para corrigir as
jornadas pendentes, antes do início da atribuição de aulas para 2022.

LEMBRETES:
Código 477 - Perdas GDPI, conforme legislação pertinente:
•
•
•

As unidades escolares deverão apontar no BFE a perda da GDPI, quando ocorrer as
situações abaixo:
Para categoria A e F: Caso ultrapassar o 30º dia da licença-saúde (001)
Para categoria O: Caso entrar em motivo 257 (auxílio doença período indeterminado)
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Opção 11.1 do PAEC/Reposição de Aulas
•
•

Informamos que a opção 11.1 dom PAEC, encontra-se indisponível a partir do
cronograma de outubro/2021.
As aulas dos docentes que ministraram aulas de reposição de calendário, deverão
ser incluídas na SED > Recursos Humanos > Associação do Professor na Classe >
Reposição de Aulas > Cadastro de Reposições (antiga opção 11.1 do PAEC).

Contamos com a colaboração de todos.
Anexo: CRONOGRAMA PARA DIGITAÇÃO - OUTUBRO
Luciana Silva
NFP/CRH
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