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CENTRO DE RECURSOS HUMANOS - CRH
Boletim Informativo

COMUNICADO CGRH/DEPLAN/CEQV

Diretoria de Ensino
Região Leste 5

O Centro de Recursos Humanos da D.E.R. Leste 5 informa que, conforme a
previsão legal vigente de agendamentos para perícias médicas e por decisão
superior, não serão feitos reagendamentos (alteração de Unidade Pericial –
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UPM), portanto solicita-se que o agendamento seja realizado em uma UPM
de fácil acesso ao servidor, consultando a “agenda” em todos os meses que
estiverem “abertos”. O Atestado Médico tem validade de 05 (cinco) dias, e
caso não seja possível fazer o agendamento nos 02 (dois) primeiros dias,
pede-se para que se entre em contato com Roberto (tel. 2602-1251) ou
Valquiria (tel. 2602-1294).
Solicita-se, ainda, quer os servidores que se encontram sob sua jurisdição
sejam orientados, no que segue:
•

Se houver realizado o agendamento de perícia médica, empenhar-se

no comparecimento;
•

Se por motivo de força maior não puder comparecer no horário e local

agendados, aguardar a publicação em Diário Oficial;
•

Depois de publicado “Prejudicado por não comparecimento”, o

servidor tem o prazo legal de 30(trinta) dias para requerer Reconsideração;
•

A reconsideração se faz como o envio do requerimento próprio

constando justificativa ao DPME. Esse documento poderá ser entregue
pessoalmente ou via correio (o modelo do requerimento e endereço para
correspondência estão aqui);

Sede da Diretoria Leste 5

Fale Conosco

Telefone (PABX): (11) 2602-1240 Correio Eletrônico: delt5@educacao.sp.gov.br
Website: http://deleste5.educacao.sp.gov.br/
Endereço
Rua Celso de Azevedo Marques, 502. Parque da Mooca, São Paulo – SP. CEP: 03122-010
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REPOSIÇÃO DE AULAS – PARALISAÇÃO

Mural

O Centro de Recursos Humanos da D.E.R. Leste 5, solicita atenção para as
informações abaixo, que normatizam a reposição de aulas:
I – Período das faltas: 13/03/2015 a 12/06/2015;

Excepcionalmente nesta edição do Boletim
Informativo Semanal,
não haverá publicações
nesta seção.

II – Observar rigorosamente as orientações:
 Da Instrução Conjunta CGRH/CGEB de 16, publicada no DOE de
17/06/2015; alterada pela Instrução Conjunta CGRH/CGEB de 19,
publicada no DOE de 20/06/2015.
 Comunicado CGEB/CGRH transmitido por e-mail em 23 de junho de
2015.

Até a próxima!

 Comunicado CGEB/CGRH transmitido por e-mail em 25 de junho de
2015. III – Compensação Financeira: Serão objeto de compensação
financeira as faltas descontadas no período de que trata o inciso I, desde que
devidamente efetuada a:
 Reposição de aulas no caso de docentes (limite diário aulas regulares +
reposição = 14 aulas);
 Reposição de horas, demais servidores do QM.
Está disponível no website do Boletim Informativo, o manual para o acesso
ao sistema.
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NÚCLEO PEDAGÓGICO – NPE

Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Boletim Informativo

CEL – PREVISÃO DE VAGAS PARA TURMAS
INICIANTES – 2º SEMESTRE DE 2015
A fim de subsidiar a Assessoria do Gabinete com informações a respeito da
previsão de vagas para turmas iniciantes do CEL, solicita-se o envio dos
dados contidos nesta planilha, referente ao 2º semestre de 2015. As
informações devem ser encaminhadas até 08 de julho de 2015.

Prêmio Gestão Escolar e Professores do
Brasil

A videoconferência com orientações sobre os Prêmios Gestão Escolar e
Professores do Brasil realizada no dia 18 de junho de 2015, já se
encontra disponível na videoteca da Rede do Saber e através deste link.
Solicitamos a todos que fiquem atentos às “ORIENTAÇÕES” para inscrição
nos Prêmios:

1) PROFESSORES DO BRASIL – 2015
 Orientações da Ficha de Inscrição PPB;
 Regulamento do Prêmio PB;
 Data para as inscrições: 15 de junho a 14 de setembro;
 Inscrições aqui.
2) GESTÃO ESCOLAR – 2015;
 Orientações da Ficha de Inscrição PGE;
 Regulamento do Prêmio GE;
 Data para inscrições: 15 de junho a 14 de setembro;
 Inscrições aqui.
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Programa EJA Mundo do Trabalho –
Plataformas Professor Online e Sala do
Professor
O NPE da D.E.R. Leste 5, comunica às Unidades Escolares que mantêm
classes de EJA – Ensino Fundamental Anos Finais e CEEJA, que o acesso
aos recursos da Plataforma Professor On-line e Sala do Professor estará
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temporariamente suspenso, para redimensionamento do Programa EJA Mundo do Trabalho.
Esclarece-se que este redimensionamento do Programa não comprometerá
a distribuição do material didático-pedagógico (Caderno do Estudante e do
Professor), que já está programada para o 2º semestre de 2015 e cujo
agendamento de entrega está sendo organizado pela IMESP. Brevemente,
o agendamento de entrega estará disponível, para consulta, na Intranet
(CGEB - Biblioteca).

Diretrizes nacionais para a educação escolar de
adolescentes e jovens e adultos em atendimento
socioeducativo – Consulta pública

Informa-se para fins de divulgação, que está aberta uma Consulta Pública
do Conselho Nacional de Educação - CNE, sobre o documento das
Diretrizes Nacionais para a Educação Escolar de Adolescentes e Jovens
em Atendimento Socioeducativo, até o dia 25 de julho de 2015. Está
disponível

Sua participação é
muito
importante!

um

texto

referência

das Diretrizes e

uma

carta

de

apresentação do Presidente da Câmara da Educação Básica do CNE, com
o endereço de e-mail para envio de contribuições. Para maiores
informações, clique aqui.

Debate: “A educação e a redução da maioridade
penal: o que temos a dizer” – Promovido pela
Faculdade de Educação da USP
O NPE da D.E.R. Leste 5 divulga a quem puder se interessar, que no dia
13 de julho de 2015 - data do 25º aniversário do Estatuto da Criança e
do Adolescente – será promovido na Faculdade de Educação da USP o
debate “A Educação e a redução da maioridade penal: o que temos a
dizer”, para educadores, professores e especialistas discutirem e se
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posicionarem em relação a este tema.
O debate será das 14h às 18h, gratuito e aberto ao público. Local:

Boletim Informativo
Diretoria de Ensino - Região Leste 5

Faculdade de Educação da USP, Av. da Universidade, 308, Cidade
Universitária, São Paulo-SP.

Pesquisa: Fan Pages das Escolas e
Diretorias no Facebook

Editorial

A Secretaria da Educação, por meio da área de comunicação, quer

Coordenação
Solange Teresa Galetti
(Dirigente Regional de Ensino)

Marta Regina da Costa Aguiar
(Dirigente Regional de Ensino em
exercício)

conhecer as Fan Pages das escolas e diretorias de ensino no Facebook.
As

unidades

preencher

que
esta

possuem

páginas

nesta

rede

social

devem

pesquisa, disponível também no Portal da

Educação, até o dia 21 de julho de 2015.
Com o preenchimento do questionário, poderemos saber mais sobre o
trabalho desenvolvido pela rede estadual nas mídias sociais. Queremos

Elaboração do textos

conhecer as boas práticas realizadas nas escolas e diretorias de ensino, e

Margareth Sasaki

a internet é um ótimo espaço para estreitar este diálogo. Contamos com

(Diretor I/NPE-LT5)

a participação de todos!

Paulo Diego D’ Ovídio Silva
(Executivo Público – AT/LT5)

Roseli Maria do Amaral Pechta
(Diretor II/CRH-LT5)

Sônia Regina Proença dos Anjos
(Diretor II/CIE-LT5)

Vera Lúcia Quinalia Solonca
(Diretor II/CAF-LT5)

Diagramação/Edição/
Revisão/Publicação/
Paulo Diego D’ Ovídio Silva
(Executivo Público – AT/LT5)

Revisão/Publicação
Flávio Henrique Ricordi
(Diretor I – NIT/LT5)

Margareth Sasaki - Diretor I/NPE-LT5
delt5npe@educacao.sp.gov.br

