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Instrução nº 003/2020 - NPP
São Paulo, 03 de agosto de 2020.

Assunto: Orientações Folha de Pagamento Agosto /2020.

Considerando a Atribuição de Aulas para os docentes das Escolas Técnicas e a Grade Horária
para os docentes das Faculdades de Tecnologia do CEETEPS, as Coordenadorias – CETEC e CESU,
estabeleceu diretrizes expedindo os documentos:
Memorando Circular nº 023/2020 – CETEC/GSE/GEPED.
Memorando Circular CESU nº 32/2020
Memorando Circular CESU nº 33/2020
Diante disso, o Núcleo de Pagamento de Pessoal do Departamento de Gestão de Folha de
Pagamento da URH, orienta:

1. ACERTOS DE CARGA HORÁRIA NA FOLHA DE AGOSTO/2020.
Para os acertos de carga horária (implantação, exclusão e alteração) em folha de pagamento,
a Unidade de Ensino tem como base as datas estabelecidas por cada Coordenadoria.
2. Cronograma.
O cronograma de folha de pagamento da competência de agosto de 2020, foi adaptado
visando atender a demanda das alterações de carga horária para o segundo semestre de
2020, segue anexo.
Ressalto que os prazos estabelecidos nas demais competências permanecem inalterados.

Dúvidas referente ao contido nesta instrução poderão ser dirimidas junto ao assessor
responsável pela conferência e acompanhamento da folha de pagamento da Unidade de Ensino.

Cássia Sinesia Oliveira Camara
Diretora Substituta
Respondendo pelo Expediente do NPP
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Item 1
Data inicio para lançamentos de atrasados e eventuais em folha (Ex. ATS, faltas e adicionais
noturno) sem alterações de carga horaria, e anexar documentos no SIG.
Data inicio para lançamentos no arquivos de folha-SIG
Data limite para envio de Informações a Unidade Sede referente ao item 1
Data Fim para lançamentos no arquivo de folha no sistema integrado de gestão - SIG
Data Fim para anexar documentos no Sistema Integrado de Gestão - SIG

Agosto
29/07/2020
04/08/2020
05/08/2020
05/08/2020

Item 2
Data inicio para lançamentos das alterações decorrente das Atribuição de Aula/ Grade horária,
nesta etapa não será permitido anexos para folha.
Data início para lançamentos nos arquivos de folha-SIG
Data limite para envio de informações a Unidade Sede referente ao item 1
Data Fim para lançamentos no arquivo de folha no Sistema Integrado de Gestão – SIG Até as 15
horas

Agosto
14/08/2020
14/08/2020
17/08/2020

Observação: as demais datas do cronograma vigente seguem
inalteradas
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