Assunto: Reposição de Aulas - Paralisação

I – Período das faltas: 13/03/2015 a 12/06/2015;
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.



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.

IV – Acesso ao Sistema
No sítio: http://drhunet.edunet.sp.gov.br/portalnet/, na página inicial, acessar qualquer dos serviços que o usuário da Unidade
Escolar possuir, e escolher a opção “Reposição Faltas”, conforme tela abaixo:

V – Digitação da Reposição
Inclusão da Reposição, acessar o menu Reposição
Constam do sistema as faltas cometidas no período, pelos servidores do QM, registradas no BFE, sob os códigos 390, 391, 287 e
288.

Informar o CPF/DI do servidor que repôs as faltas

Para digitar a reposição deve ser observado o que segue:
Exemplo: Falta 390 dia 19/03/2015, docente deixou de ministrar 5 aulas
Efetuou a reposição de acordo com o plano:


2 aulas dia 17/06/2015;



1 aula dia 18/06/2015;



2 aulas dia 19/06/2015.

Digitar no sistema “Reposição Faltas” na coluna correspondente à falta do dia 19/03/2015, a data da conclusão da reposição do
dia, ou seja, 19/06/2015 e clicar em Salvar.

VI – Período da reposição: de 17/06/2015 a 30/11/2015
VII – Período para digitação:
de julho a dezembro de 2015
Observar o cronograma mensal, observando que o último mês para digitação será Dezembro/2015
VIII – Compensação financeira

As faltas descontáveis correspondentes às reposições efetuadas serão encaminhadas à Secretaria da Fazenda e a
compensação financeira será efetuada no pagamento do mês de referência do envio do arquivo.
Exemplo:


faltas de março, repostas em junho e informadas no sistema em julho, terão a compensação financeira na folha de julho, no 5°
dia útil do mês de agosto.
IX – Cancelamento das Faltas no Prontuário Funcional



no BFE: será providenciada pela PRODESP mediante o apontamento da reposição efetuada no sistema Reposição Faltas;



no Contagem de Tempo GDAE: idem BFE;



no Contagem de Tempo PAEA: responsabilidade da Diretoria de Ensino à vista da solicitação da Unidade Escolar;



na Ficha 100: responsabilidade da Unidade Escolar/Diretoria de Ensino.

X – Férias
Servidores que utilizarão o período de 03 a 17/07/2015 para efetivação da reposição e que receberam a 2ª parcela de férias no
5° dia útil de julho, deverão ter essa parcela anulada na Web-Folha pela Diretoria de Ensino, mediante solicitação da direção da
Unidade Escolar.
Para fruição do saldo de férias anulado, aguardar novas orientações, pois o CEPAG está em negociação com a SEFAZ.

Célia de Seixas Lima
Diretor Técnico II
CEPAG/DEAPE/CGRH/SEE

