GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

COMUNICADO
Solicitado por: Núcleo de Administração de Pessoal NAP
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 356/2022
Data: 06/06/2022
Assunto: Novo Ciclo Inicial Bolsa do Povo

Prezados(as) Diretores(as) de Escola e Gerentes de Organização Escolar:

Informamos que um novo de ciclo de Formação Inicial para o Bolsa do Povo
Educação – Ação Responsáveis se iniciou em 16/05/2022.
As apresentações foram reformuladas e são transmitidas no canal Bolsa do Povo
em três horários: das 08:00 às 12:00, das 13:00 às 17:00 e das 17:00 às 21:00.
Como regra, após a inserção do Termo de Compromisso e do Termo de
Responsabilidade no sistema, o beneficiário e a unidade escolar receberão o email contendo o login e a senha para acesso ao CMSP.

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

Vale esclarecer que o login e senha para acessar o CMSP são os mesmos utilizados
para acessar a SED.
Nos casos em que, confirmado o envio dos termos, o beneficiário não receber o
e-mail e não conseguir acessar o CMSP, as unidades escolares devem prestar o
apoio necessário, disponibilizando a formação no CMSP para o beneficiário.
O trio gestor possui acesso ao Canal Bolsa do Povo e, excepcionalmente, nos
casos em que o beneficiário não assistir a formação no próprio login, após a
finalização das 20h necessárias (composta por 5 módulos de 4h), a unidade
escolar deve apontar na SED, fidedignamente, no dia útil seguinte à sua
conclusão, as datas em que o beneficiário assistiu a formação para fins de
aprovação na formação inicial.
Nesse sentido, existem três formas de verificar a conclusão da formação. O
beneficiário e a unidade escolar receberão um e-mail notificando a conclusão do
curso. Além disso, na própria Plataforma do Bolsa do Povo é possível observar a
alteração do status de formação do beneficiário. Por fim, cumpre ressaltar que o
beneficiário não deve começar a exercer as suas atividades na unidade escolar
até ter a confirmação da conclusão da formação por um dos três meios citados.
Atenciosamente,Atenciosamente,

Responsável:

Teresa Cristina de Oliveira Perim
Diretor I – NAP
De acordo:

Rosilene Aparecida de Oliveira Silva
Diretor II – CRH
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