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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas

 

Circular n.º 47/2020 - SEE/SUGEP Brasília-DF, 03 de junho de 2020

  

Para: Gabinete, UCI, AJL, ASCOM, Corregedoria, Conselho de Educação do DF, Subsecretarias (Unidades I,
II e III da SEEDF), Coordenações Regionais de Ensino – CREs e Unidades Administra�vas, Escolares
vinculadas e parceiras

 

Assunto: Divulgação da Portaria nº 133, de 03 de junho de 2020 e do Plano de Gestão de Pessoas - 2020

 

Senhor(a) Gestor(a) e Senhor(a) Servidor(a),

 

Considerando o Decreto nº 40.817, de 22 de maio de 2020, que suspende as a�vidades
educacionais presenciais em todas as escolas, no âmbito do Distrito Federal, estando, portanto, as
a�vidades educacionais presenciais suspensas do DF, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal – SEEDF editou a Portaria nº 133, de 03 de junho de 2020, que dispõe sobre os critérios para
atuação dos profissionais em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito
Federal, nas a�vidades educacionais não presenciais, no período de pandemia pelo coronavírus.

Desse modo, esta Subsecretaria encaminha, anexa, a referida Portaria (41266664 ),
solicitando amplo conhecimento por todas as unidades administra�vas e escolares desta Pasta, tendo em
vista que este disposi�vo legal aprova, em caráter excepcional, para o retorno das a�vidades
educacionais, normas, considerando as medidas de prevenção contra o Novo Coronavírus, quanto à
reorganização das turmas, à oferta das a�vidades não presenciais, às formas de atuação e de carga
horária dos servidores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal e da Carreira
Assistência à Educação do Distrito Federal, dos Professores Subs�tutos contratados temporariamente, em
regime de teletrabalho, no âmbito da Rede Pública de Ensino do Distrito.

Ademais, esta Subsecretaria encaminha o Plano de Gestão de Pessoas – 2020 (41269689),
contendo de forma pontual, as ações que serão adotadas, considerando os tempos e espaços
pedagógicos apresentados no Plano de Gestão Estratégica para a Realização das A�vidades Pedagógicas
Não Presenciais no Distrito Federal. Este Plano aplica-se a todos os profissionais da educação lotados
e/ou em exercício nas Unidades Escolares, Unidades Escolares em Tempo Integral, Unidades Escolares
Especializadas, Escolas de Natureza Especial – UEs/UEEs/ENEs, bibliotecas escolares, bibliotecas
escolares-comunitárias da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, unidades parceiras e àqueles que
atuam como formadores nos cursos de Formação Con�nuada da Subsecretaria de Formação Con�nuada
dos Profissionais da Educação – EAPE.

Encaminham-se, ainda, os seguintes Anexos, juntados ao Plano de Gestão de Pessoas –
2020, para conhecimento e ampla divulgação:

Anexo I - Car�lha para os gestores sobre acolhimento

Anexo II - Modelo Relatório de A�vidades

Anexo III - Relatório Preliminar Grupo de Risco

Anexo IV - Formulário Servidores Grupo de Risco
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Anexo V - Protocolo de Procedimentos em caso de servidores e/ou estudantes que es�verem com
suspeita da COVID 19  

Finalmente, solicita-se que esta Circular seja encaminhada a todas as unidades escolares
e/ou administra�vas vinculadas a esse setorial, ao tempo em que a SUGEP e toda a SEEDF se colocam à
disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

 

Atenciosamente,

 

Kelly Cris�na Ribeiro Bueno
Subsecretária de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por KELLY CRISTINA RIBEIRO BUENO - Matr. 02014165,
Subsecretário(a) de Gestão de Pessoas, em 04/06/2020, às 09:44, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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