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Ofício Circular n.º 047/2021 – GESTOREMREDE/SEDUC            Recife,   30  de abril de 2021. 
 
 

Senhoras e Senhores,   
 
GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DO RECIFE. 
 

 
Pelo presente, solicitamos a colaboração de V. Sa. para ampla divulgação deste Ofício Circular, a 
fim de dar conhecimento aos(às) 656 professores(as) do Grupo Ocupacional do Magistério, 
constantes da relação em anexo, da convocação para o agendamento prévio para o recebimento 
do Modem Wifi. 
 
Na oportunidade, informo que o referido agendamento deverá ser realizado por meio do Portal da 
Educação (http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/content/realize-o-seu-agendamento-
clicando-no-dia-hor-rio-desejado), endereço correspondente ao banner Agendamento Suporte 
Técnico, onde deverá ser selecionado o dia e horário desejado para o comparecimento, observado 
o limite de 10 atendimentos por horário, a fim de que haja uma distribuição dos quantitativo de 
professores(as) entre as datas e horários disponíveis, evitando assim aglomerações. 
 
Na oportunidade, informo, ainda, que o período de entrega dar-se-á entre os dias 03 a 07/05 e 10 
a 12/05, no CETEC - Centro de Educação, Tecnologia e Cidadania, situado à Rua Oliveira Lima, 824 
- 1º andar - Sala 13, no bairro da Soledade - Recife/PE (antigo Colégio Nóbrega). 

Salientamos que os(as) professores(as) que já possuem o Modem Wifi e Chip VIVO e não constem 
da relação em anexo, não deverão realizar o agendamento ou comparecer ao local de retirada 
do equipamento, uma vez que o serviço continuará normalmente ativo até a conclusão de um 
novo processo licitatório.  
 
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e, na oportunidade, apresentamos 
nossas cordiais saudações.  

 

Dúvidas e informações podem ser obtidas por meio do e-mail cetec.selecaointerna@educ.rec.br.  
 
Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos.  
 

Atenciosamente, 
 
 

LIGIA STOCCHE 
Secretária Executiva de Projetos, Tecnologia Inovação 

Secretaria de Educação 
 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/content/realize-o-seu-agendamento-clicando-no-dia-hor-rio-desejado
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/content/realize-o-seu-agendamento-clicando-no-dia-hor-rio-desejado
mailto:cetec.selecaointerna@gmail.com

