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Mem.  Circ./GAB/DRH/SEDUC nº 27/2020                   Porto Alegre, 14 de julho de 2020. 

 

 

Para:  Coordenadorias Regionais de Educação 

          (Coordenadores e Chefias de Recursos Humanos) 

 

 
  Considerando as medidas que estão sendo adotadas pelo Governo do Estado por 

meio da edição do Decreto nº 55.128, de 19 de março de 2020, atualizado pelo Decreto nº 55.240, 

de 10 de maio de 2020, para fins de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus), 

bem como o que consta no Artigo 120, III, V, VI, VII, IX e XI da Lei Estadual nº 6672/74, 

alterada pela Lei Complementar nº 15.451/2020; Artigo 178, VI e VIII da Lei Estadual nº 

10.098/94, alterada pela Lei Complementar nº 15.450/2020, Lei Estadual nº 11.126/98, Lei 

Estadual nº 11.672/01 e 12.694/07, orienta-se que: 

 

1-  Os professores e servidores deverão estar à disposição da mantenedora, tendo em vista que as 

atividades realizadas em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho, na medida do possível, 

sem prejuízo ao serviço público é para fins de evitar aglomerações em locais de circulação 

comum. 

 

2- Quanto as atividades desenvolvidas pelos Professores e Agentes Educacionais I – Manutenção 

e Infraestrutura e Alimentação e Agentes Educacionais II – Interação com o Educando, 

Administração Escolar e Assistente Financeiro, deverá a Equipe Diretiva da Escola realizar o 

registro das atividades realizadas, para fins de assegurar a efetividade.  

 

3- Caberá ao Diretor (a) da Escola,  que possui, dentre outras atribuições, a de ser responsável pelo 

ateste no registro do ponto dos membros do Magistério e Servidores de Escola, devendo garantir a 

sua fidedignidade, consoante dispõe o artigo 6º do Decreto nº 52.702/15, emitir um relatório com 

nome e identificação funcional do Professor/Servidor que não realizou as atividades proposta nos 

seguintes períodos, ressaltando Férias ou Recesso de 04 a 18 de maio, e a contar de 19 de maio, 

Atividades Suspensas a recuperar: 

a)    A partir de 19 de Março e Abril;   

b)   Mês de Junho, formação e preparação para o retorno das aulas remotas.  
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       O relatório deverá ser enviado ao setor de efetividade da Coordenadoria Regional de 

Educação, até o dia 24 de julho. Conforme legislação vigente, nos dias e/ou períodos não 

trabalhados pelo Servidor/Professor, deverá ser informada FNJ e efetuado o lançamento no 

Sistema RHE. 

 

4-  Compete aos Coordenadores (as) Regionais que deverão requisitar os relatórios para os (as) 

Diretores das Escolas, devendo posteriormente, encaminhar ao GAB/DRH/SEDUC até o dia 

30 de julho. 

 

 

Cleusa Maria Pereira da Silva Flesch, 

Diretora do Departamento de 

Recursos Humanos/SEDUC. 

 

 


