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Circular n.º 73/2020 - SEE/SUGEP Brasília-DF, 21 de outubro de 2020

  

Para:

Gabinete e Assessorias, Unidade de Controle Interno, Assessoria Jurídico-
Legisla va, Assessoria de Comunicação, Corregedoria, Ouvidoria, Subsecretarias, Diretorias,
Gerências, Coordenações Regionais de Ensino e Unidades vinculadas

 

Assunto:

Retorno ao trabalho presencial e atendimento ao público na SUGEP

 

 

Senhores Gestores, 

 

Considerando o disposto no Decreto nº 41.348, de 15/10/2020, que trata do retorno ao
trabalho presencial, esta Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP informa aos gestores e
servidores das Unidades Administrativas dos níveis centrais e intermediários:

 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SUGEP

O atendimento ao público nesta Subsecretaria será realizado mediante agendamento.

Os canais para comunicação ficarão disponíveis no site da Secretaria de Estado de
Educação (http://www.educacao.df.gov.br/teletrabalho-sugep/).

No primeiro momento, os agendamentos para atendimento presencial serão efetuados
por telefone nas Diretorias dessa Subsecretaria, conforme o assunto a ser tratado (Anexo I).

É importante observar as seguintes recomendações:

* Somente será autorizado o acesso ao prédio de pessoas que verem
efetuado previamente o agendamento.

* Para evitar aglomerações, em caso de extrema necessidade, será
autorizada a entrada de um acompanhante.

* Não será permi da a entrada no prédio de pessoa com febre
(temperatura igual ou superior a 37,8 °C).

* É obrigatório o uso adequado de máscara de proteção facial durante
todo o atendimento.

 

FOLHA DE FREQUÊNCIA/RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Reitera-se que, no caso de escala de revezamento, com trabalho presencial e



teletrabalho, os servidores deverão manter a elaboração do Relatório de Atividades e, nos dias em que
es verem fisicamente na unidade de lotação/exercício, deverão assinar a respec va folha de
frequência, devendo inu lizar os demais espaços da assinatura e ser aposta na observação, no campo
próprio “Atividades desenvolvidas em regime de teletrabalho, conforme relatório anexo".

 

ATRIBUIÇÃO DE PROCESSO SIGILOSO – UNIDADES CENTRAIS

Somente deverá ser aberto processo de Autodeclaração Grupo de Risco pelos servidores
que forem convocados pela chefia imediata a retornar ao trabalho presencial.

O processo para comprovação do con do no Formulário de Autodeclaração Grupo de
Risco, para fins do disposto no art. 6º do Decreto nº 41.348/2020, dos servidores das unidades
centrais (sedes) deverá ser atribuído a servidor da SUGEP, conforme Anexo II.

 

COMORBIDADES

A seguir, elencamos o rol de comorbidades informado pela SUBSAUDE/SEEC:

Doenças cardíacas crônicas (Inclusive Hipertensão Arterial - HAS descompensada);
Doença cardíaca congênita;
Insuficiência cardíaca mal controlada;
Doença cardíaca isquêmica descompensada;
Doenças respiratórias crônicas, inclusive tuberculose de todas as formas (há evidências de maior
complicação e possibilidade de reativação);
DPOC e asma mal controlados;
Doenças pulmonares intersticiais com complicações;
Fibrose cística com infecções recorrentes / Cirrose hepática Child B e C;
Displasia broncopulmonar com complicações;
Doenças renais crônicas, em estágio avançado (graus 3,4 e 5);
Nefropatias;
Pacientes em diálise;
Imunossupressos-(HIV, Uso de imunossupressores, quimioterápicos e imunobiológicos, corticoide ≥ 20
mg/dia por mais de duas semanas, inibidores de TNF-alfa, neoplasias ou outros);
Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea;
Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos (em vigência de quimioterapia/radioterapia, entre
outros medicamentos);
Portadores de doenças cromossômicas e com estados de fragilidade imunológica (ex.: Síndrome de
Down);
Diabetes;
Obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal – IMC ≥ 40 em adultos);
Hepatopatias;
Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme);
Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem comprometer a função respiratória ou
aumentar o risco de aspiração (disfunção cognitiva, lesão medular, epilepsia, paralisia cerebral,
síndrome de Down, acidente vascular encefálico – AVE ou doenças neuromusculares).

 

Sugere-se que as unidades realizem semana de acolhimento e ambientação quando do
retorno dos servidores obje vando oferecer a escuta a va para a construção das melhores estratégias
para o trabalho presencial.

Esta Subsecretaria coloca-se à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e/ou



outras informações.

 

Atenciosamente,

 

IDALMO SANTOS
Subsecretário de Gestão de Pessoas

 

 

 

 

 

ANEXO I

Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP

Gabinete

(61) 3901-1846

sugep@edu.se.df.gov.br

 

Diretoria de Cadastro Funcional – DICAF

(61) 3901-7785

(61) 99821-5006 WhatsApp (somente mensagem)

dicaf.sugep@edu.se.df.gov.br

Declarações referentes à vida funcional dos servidores ativos e inativos, comissionados, ex-servidores
e falecidos
Informações cadastrais dos servidores ativos, inativos, pensionistas e desligados
Registro e alteração de dados cadastrais dos servidores
Inclusão e exclusão de dependentes
Licença-Prêmio por Assiduidade – LPA
Progressão Funcional: Vertical (Antiguidade/Merecimento/Mérito) e Horizontal
Estágio Probatório
Ficha Profissiográfica
Segunda habilitação de professores
Concessão de aposentadorias e pensões
Isenção de imposto de renda de aposentados e pensionistas
Reversão de aposentadoria, e revisão de aposentadoria e pensão
Incorporação de Tempo de Serviço, Averbação de Tempo de Serviço
Adicional por Tempo de Serviço
Certidão/declaração de tempo de serviço
Contagem de tempo de serviço
Demonstrativo de Tempo de Serviço para concessão de Aposentadorias
Abono de Permanência

 

mailto:sugep@edu.se.df.gov.br
mailto:dicaf.sugep@edu.se.df.gov.br


Diretoria de Acompanhamento e Apoio ao Servidor – DISER

(61) 3901-1856

diser.sugep@edu.se.df.gov.br

Implementação e construção de ações de promoção de bem estar e qualidade de vida do servidor em
sua integralidade
Acolhimento de servidores em situação de conflito
Orientações e adoções de procedimentos cabíveis, em consonância com os Princípios da Mediação de
Conflitos
Propiciar, estimular e facilitar diálogos entre servidores, promover e disseminar o uso de mecanismos
pacíficos
Resolução das controvérsias e restabelecimento das relações profissionais
Ações de promoção de bem estar e qualidade de vida do servidor
Servidores em situação funcional específica: servidores readaptados e em restrição, servidores PCDs,
disciplinas extintas, terceirizados, contrato temporário

 

Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários – DISET

 (61) 3901-1864

diset.sugep@edu.se.df.gov.br

Procedimento de Remanejamento Interno e Externo - 2020/2021
Modulação das Unidades Administrativas e Unidades Escolares
Professores substitutos
Estagiários
Movimentação de servidor
Licença para Interesse Particular; para Acompanhar Cônjuge; Adotante
Afastamento para Atividade Política
Cessão e Disposição
Declaração de Lotação
Posse em cargos em comissão, funções gratificadas escolares e cargos efetivos
Exoneração e vacância de cargo efetivo
Concurso Público
Provimento

 

Diretoria de Pagamento de Pessoas – DIPAE

(61) 3901-3651

dipae.sugep@edu.se.df.gov.br

Pagamento de ativos, aposentados e pensionistas (vitalício e temporários) por óbito do servidor
Regularização Funcional e Financeira por óbito do servidor
Folha de Frequência
Pagamento de licença-prêmio
Pagamento de pensão alimentícia judicial
Consignações em folha de pagamento
Alteração de conta bancária de aposentados e pensionistas
Auxílios: alimentação, transporte, saúde, funeral, natalidade, creche
Penhora de salário por ordem judicial
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Imposto de Renda retido na Fonte
Recolhimento de Seguridade Social
Ressarcimento ao erário

Importante: Declaração de imposto de renda, fichas financeiras e contracheques somente serão emitidas
pelo Portal do Servidor.

 

 

ANEXO II

 

ATRIBUIÇÃO DE PROCESSO SIGILOSO

UNIDADE Matrícula
Gabinete, ASGEP, AJL, ACOM, Ouvidoria, UCI, Corregedoria, ASPAR, ASTEC,

Secretaria Executiva, Conselhos – CEDF, CAE, CACS-FUNDEB
20.323-8

Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB) 20.323-8
Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (SUPLAV) 20.323-8

Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional (SIAE) 241.736- 7
Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral (SUBIN) 241.736- 7

Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação
(EAPE)

241.736- 7

Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP) 300.342-6
Subsecretaria de Administração Geral (SUAG) 300.342-6

Subsecretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SEPT) 300.342-6

 

 

Documento assinado eletronicamente por IDALMO SANTOS - Matr. 00451142, Subsecretário(a)
de Gestão de Pessoas, em 22/10/2020, às 18:30, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 49429141 código CRC= A07BD7A8.
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