
 

CRONOGRAMA   DO   PROCESSO   DE   CLASSIFICAÇÃO   E   ATRIBUIÇÃO   2020/2021   

1ª   ETAPA:   APURAÇÃO   DE   FREQUÊNCIA  

ATENÇÃO:  EXCEPCIONALMENTE  NESTE  PROCESSO  DE  CLASSIFICAÇÃO  E  ATRIBUIÇÃO         
2020/2021,  EM  RAZÃO  DA  PANDEMIA  CAUSADA  PELO  COVID  19,  A  SEDUC            
DISPONIBILIZARÁ   O   CRONOGRAMA   POR   ETAPAS.  

Conforme  
cronograma   da  
unidade   escolar  

Apuração   de   frequência   e   impressão   dos   Relatórios   Individuais   de  
Ausências   na   unidade   escolar  

As  unidades  escolares  deverão  finalizar  os  procedimentos  da  apuração  de  frequência  e  dar              
ciência  aos  seus  servidores,  preferencialmente,  de  maneira  remota.  Caso  necessário  o            
atendimento  presencial,  deverá  ser  de  forma  a  não  gerar  aglomeração  de  pessoas.  Os              
atendimentos  devem  ser  individualizados  e  distribuídos  no  decorrer  dos  dias.           
Recomenda-se  que  a  unidade  escolar  envie  foto  antecipadamente  ao  servidor,  para            
conferência   e   correção,   para   que   o   atendimento   presencial   seja   o   mais   breve   possível.  

24/08   a  
28/08/20  

Apuração   de   frequência   e   impressão   dos   Relatórios   Individuais   de  
Ausências   na   SEDUC  

O  servidor  que  es�ver  lotado  na  SEDUC,  CRECHES  ou  cedido  para  outros  órgãos,  deverá               
tomar  ciência  do  Relatório  Individual  de  Ausências  com  sua  chefia  imediata,  no  seu  local               
de  trabalho  no  ano  de  2020.  Recomenda-se  que  a  chefia  imediata  de  cada  local,  dê  ciência                 
ao  seu  servidor  do  Relatório  Individual  de  Ausência,  de  maneira  remota,  e,  se  necessário,               
que   os   atendimentos   presenciais   sejam   realizados   individualmente.  

28/08/2020  

LOCAL:   unidade  
escolar  

Final   do   prazo   para   a   digitação   da   Apuração   de   frequência  
-  As  escolas  terão  prazo  para  finalizar  a  digitação,  imprimir  e  dar  ciência  ao  professor  até                 
às   23h59min   do   dia   28/08/2020.  

prazo   final:  
02/09/2020  

Local:   RH   SEDUC  

Entrega   da   Apuração   de   frequência  
As  fichas  de  frequência,  impressas  em  duas  vias,  deverão  ser  organizadas  seguindo  a              
ordem  da  planilha  e,  entregues  em  envelope  devidamente  iden�ficado  com  o  nome  da              
unidade  escolar  no  RH  SEDUC,  juntamente  com  o  relatório  consolidado  de  frequência,             
também   em   duas   vias.  

Observação:  A  entrega  poderá  ser  realizada  antes  do  dia  02/09/20,  se  a  unidade  de  ensino                
ou   departamento   finalizar   antecipadamente.  

03/09   à  
11/09/2020  

Conferência   da   Apuração   de   frequência  
O  departamento  RH  SEDUC  realizará  a  conferência  dos  lançamentos  nas  fichas  individuais             
dos   servidores.   

14/09/2020  Início   do   processo   de   classificação   e   atribuição   2020/2021  
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14/09/2020  

Publicação   preliminar   da   pontuação   referente   à   frequência  
Divulgação  da  pontuação  preliminar  referente  aos  dias  trabalhados  (máximo  36,6)           
e   pontos   adicionais   (zero   ou   três)   do   período   de   01/08/19   a   31/07/20.  

Site:    h�ps://rhseducsv.wordpress.com/  

15/09    a  
21/09/2020  

Local:   RH   SEDUC  

Prazo   de   recursos   da   apuração   de   frequência  
Prazo  de  recursos  a  serem  interpostos  frente  à  publicação  preliminar  da  pontuação             
referente  aos  dias  trabalhados  e  aos  pontos  adicionais  do  período  de  01/08/19  a              
31/07/20.  

23/09/2020  

Publicação   dos   recursos   e   pontuação   final   referente   à   frequência  
Divulgação  dos  recursos  interpostos  e  da  pontuação  final  referente  aos  dias            
trabalhados  (máximo  de  36,6)  e  aos  pontos  adicionais  (zero  ou  três)  do  período  de               
01/08/19   a   31/07/20.  

Site:    h�ps://rhseducsv.wordpress.com/  

 

ATENÇÃO:   AS   DATAS   DAS   PRÓXIMAS   ETAPAS   SERÃO   DIVULGADAS   EM   TEMPO   OPORTUNO.  
Todos  os  integrantes  do  quadro  do  magistério  público  municipal  de  São  Vicente  deverão  responder  aos  atos  desta                  
fase   do   cronograma,   nos   seguintes   termos:  

● Servidores  em  exercício  em  qualquer  equipamento  vinculado  à  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  São               
Vicente:  Deverão  responder  aos  atos  referentes  ao  controle  de  frequência  na  unidade  onde  estão  lotados,  ou                 
seja,   onde   desempenham   suas   funções   no   ano   de   2020.  

● Servidores  cedidos  a  outro  órgão  ou  secretaria:  Deverão  responder  aos  atos  referentes  ao  controle  de                
frequência   na   SEDUC.  
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