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Ofício Circular nº. 355/2018 – GESTOREMREDE/SEDUC         Recife, 01 de novembro de 2018. 

 

Senhores  

GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

 

Cumprimentando-os cordialmente, a Secretaria de Educação informa que mediante o Decreto nº 

31.689/2018, a Secretaria de Administração, está realizando o RECADASTRAMENTO de todos os 

servidores titulares de cargos efetivos, empregados públicos, servidores ocupantes de cargos 

comissionados, professores de contratos temporários e servidores à disposição do Município do 

Recife. 

 

Considerando que até o momento o percentual de participação dos servidores da secretaria, ainda é 

pequeno, estamos reforçando a importância de que todos precisam estar atentos ao prazo, que é o dia 

14 de dezembro.  

 

Lembramos que o servidor lotado na Secretaria de Educação do Recife, advindo de outro órgão 

também participará do recadastramento referente à sua cessão, para tanto, é necessária a certidão - 

Anexo III, preenchida pelo órgão de origem do servidor cedido, como também, a criação de nova 

matrícula na Prefeitura do Recife referente à essa Cessão, ação essa, que deve ser realizada antes da 

data do recadastramento. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Gerência Geral de Gestão de 

Pessoas, no telefone 3355-5946. 

 

Lembramos também, que para a realização do recadastramento, o servidor deverá realizar a 

conferência e atualização dos dados, bem como o agendamento com data e horário de atendimento 

pelo site HTTP://censo.sisprevweb.com.br/esocialrecife. 

 

Reforçamos a necessidade de realizar o agendamento o quanto antes, visto que as vagas são 

limitadas por dia.  

 

Vale ressaltar que o servidor que não se recadastrar no prazo determinado, de acordo com §1º do 

Art. 1º do referido Decreto, o pagamento será suspenso mês posterior ao término deste processo.  

 

 

Atenciosamente, 

 

SANDRA SERRALVA RODRIGUES DE MACÊDO 

Gerente Geral de Gestão de Pessoas 

Secretaria de Educação 

http://censo.sisprevweb.com.br/esocialrecife

