
Ofício Circular nº. 151/2019 – GESTOREMREDE/SEDUC   

Recife, 07 de junho de 2019. 
  
Senhores 
GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO DO RECIFE 
  
ORIENTAÇÕES SOBRE REGISTRO DE AUSÊNCIA DO SERVIDOR AO TRABALHO 

  
A partir de JUNHO/2019, o registro de ausência dos servidores, no Mapa de Absenteísmo, deverá seguir as 

indicações abaixo:  
  

1. FORMAÇÕES: de acordo com o calendário disponibilizado pela SEDUC, as unidades 

educacionais deverão fazer constar na folha de ponto a palavra “FORMAÇÃO”. 
Após entrega da declaração, que deverá acontecer na exata semana em que o servidor se ausentou 

do trabalho, as unidades deverão acrescentar anotação da palavra “DECLARAÇÃO”, devendo o 

registro ser finalizado como: FORMAÇÃO-DECLARAÇÃO. No Mapa online de Absenteísmo, 

deverão ser usados os códigos 16 (GOM cadeira efetiva e CTD), 24 (ADM) e 87 

(GOM acumulação). 
  

OBS: Caso o servidor não apresente declaração, as unidades deverão registrar a ausência; lembramos 

que a qualquer tempo a SEDUC poderá requerer os originais de DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO de 

ausência dos servidores (GOM/CTD/ADM) ao trabalho. 
  

1. AFASTAMENTOS LEGAIS: deverão ser registrados na folha de ponto de cada servidor com a 

devida descrição da situação; 
  

2. ATIVIDADES CONVOCADAS PELOS SINDICATOS: deverão ser igualmente registradas na 

folha de ponto de cada servidor com a indicaçãodas seguintes situações: “GREVE, PARALISAÇÃO, 

PLENÁRIAS, REUNIÕES DE DELEGADOS DE BASE MESA SETORIAL” (aguardando 

orientações da SEDUC quanto à reposição); ou “ASSEMBLÉIA” (declaração correspondente deverá 

ser apresentada em até 48h, sob pena do registro de ausência do servidor ao trabalho); 
  

3. FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: deverão ser registradas, sempre que não atendidos os motivos 

supracitados: FORMAÇÃO, AFASTAMENTO LEGAL ou ATIVIDADE SINDICAL. 
  

Esclarecemos que as informações referentes ao mês de MAIO/2019, a serem prestadas no período de 03 a 11 

de junho, deverão ser inseridas, no Mapa de Absenteísmo, seguindo os parâmetros contidos neste ofício e 

anexos. E nas folhas de ponto dos servidores, a partir de JUNHO/2019. 
  
Ressaltamos a indispensabilidade da folha de ponto ser completamente preenchida com: nome, 

matrícula e carga-horária do servidor; além de período com data, mês e ano, sem RASURAS. 
  
Para mais informações, entrar em contato com a DDAR pelos telefones: 3355-5928/5943/5976 ou através do 

email: ddar@rec.educ.br. 
  
Solicitamos ampla divulgação destas informações, bem como das 03 (três) tabelas anexas contendo motivos de 

ausência dos servidores (GOM/CTD/ADM) ao trabalho. 
 

Na oportunidade, renovamos nossos votos de respeito e consideração e colocamo-nos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos. 
Atenciosamente, 
 SANDRA SERRALVA 
Gerente Geral de Gestão de Pessoas 
Secretaria de Educação 



 
 

 

 







 


