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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

02/02/2022 

 

REDE Nº 014      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: CRONOGRAMA PARA DIGITAÇÃO - FEVEREIRO/2022 
 

Sr. Diretor 

Sr. GOE 
     

   
Encaminhamos, anexo a este, Cronograma para Digitação de Pagamento – FEVEREIRO/2022.  

    
Com a finalidade de prevenir eventuais bloqueios e inconsistências, solicitamos empenho no 
acompanhamento da digitação do BFE pelas unidades escolares. Havendo dúvidas ou problemas 

na digitação, deverá ser comunicado a este Núcleo de Frequência e Pagamento, em tempo hábil 
para análise e solução. Não deixar para o último dia do cronograma.    

       
 

 
Importante atentar-se ao PV que está ativo no BFE/PAPC (CONV).     
Lembrando que a ausência da digitação da frequência e a digitação em PV divergente, ocasiona 

o bloqueio de pagamento.     
     

  
Alteração de Jornada/TSE Jornada:   
  

Em data oportuna, enviaremos planilha para conferência de Alteração de Jornada do Processo 
de Inicial de Atribuição de Aulas 2022.   

  
Enfatizamos a importância da conferência para que haja correção em tempo hábil antes do envio 
da planilha, pois as alterações solicitadas serão apenas anotadas e publicadas.   

   
Salientamos que as fases corrigidas ou alteradas dentro do cronograma, terá arquivo de lauda 

gerado para publicação em DOE conforme mencionado neste item.    
 
  

PRI – Projeto de Recuperação Intensiva:  
Procedimentos para pagamento de Auxílio Alimentação e Transporte – Digitação BFE:  

Para fins de pagamento dos benefícios de alimentação e transporte aos docentes no gozo de 
férias que atuaram no projeto, cabem as seguintes orientações:  

• Auxílio Alimentação: lançar código - 09B com a quantidade de dias trabalhados no 

projeto. Importante não informar o código de férias - 047 no BFE para que não gere 
desconto indevido;  

• Auxílio Transporte: lançar o 09B com a quantidade de dias trabalhados.  
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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

 
 

Reiteramos que as designações referentes ao Artigo 22, serão incluídas pela Diretoria de Ensino. 
Após este procedimento, associar na SED as aulas referentes à unidade escolar de destino, 

sempre observando a fase correta da atribuição. (Enviaremos maiores informações 
posteriormente). 
 

 
Atentar-se ao prazo de digitação do BFE estipulado em cronograma anexo a este.  
 

Anexo: CRONOGRAMA FEVEREIRO 2022 

 

 
                                     Núcleo de Frequência e Pagamento 

 

 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/02/cronograma-fevereiro-2022.docx

