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COMUNICADO 

Senhores Gestores, 

 
Segue para encaminhamentos necessários COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO 

SUBSECRETARIA/CITEM/COPED/CGRH – 2022 - N º. 40 São Paulo, 01 de fevereiro 
de 2022. 
 

Atenciosamente, 
HAROLDO RAMOS TEIXEIRA 

DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 

 
Prezados, Considerando a necessidade de ajustes na coleta dos 

Itinerários Formativos e das turmas de Expansão, NOVOTEC e demais ajustes 

apontados pelas DEs no link encaminhado pela COPED, em 24/01/22, e visando o 

pleno atendimento da demanda, informamos que a coleta manual será 

disponibilizada, para as Diretorias de Ensino, no período de 01-02-2022 até 04-

02-2022, às 17h. Solicitamos que esses ajustes, feitos pelas Diretorias de Ensino, 

sejam realizados de forma articulada entre as equipes da Supervisão de Ensino, 

CIE e CRH, considerando a especificidade da ação. Lembramos que as 

classes/turmas que necessitarem de mudança de turno, por exemplo, ou outras 

classes em que já existe a associação de professores, será necessário desassociar 

o professor, ajustar a coleta, a matriz e, posteriormente, associar o professor de 
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novo. Exemplo.: 1º Passo - Desassociar Professor para o ajuste - CRH; 2º Passo 

- Efetuar o Ajuste - CIEs/NRMs, com base na visão conjunta com a Supervisão de 

Ensino; 3º Passo - Associar Professor - CRH. Nos casos de turmas com reserva de 

aulas para o Banco de Talentos, ao fazer ajuste na coleta, é necessário atentar-

se na associação e na conferência do saldo para aquela turma não ser associada 

a outra pessoa. Contamos com a costumeira colaboração de todos, a fim de 

acompanhar e realizar a ação proposta, para que nenhum estudante ou professor 

seja prejudicado. Atenciosamente, SUBSECRETARIA/ CITEM/COPED/CGRH 
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