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Ofício Circular n.º 365/2018 – GESTOREMREDE/SEDUC Recife, 14 de novembro de 2018. 

 

Senhores 

GESTORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 

EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE  

 

Na última sexta-feira (09/11/2018) o Nare realizou um encontro com os gestores escolares para 

tratar das ações para o SAEPE 2018 e neste, comprometemo-nos a enviar alguns arquivos e 

informações que estarão anexos a este Ofício Circular e no decorrer dele. Desde já 

agradecemos a presença das representações das escolas que compareceram ao encontro e 

passamos a informar que o site para a INSCRIÇÃO DE APLICADORES 

(www.sia.caedufjf.net/saepe/inscricao/?cargo=colaborador) já se encontra acessível. 

Salientamos que todos os aplicadores saibam da necessidade de clicar em “ALTERAR” ou 

“GRAVAR”, ao concluírem sua respectiva inscrição; e ainda de confirmar sua inscrição no e-

mail que será enviado imediatamente após a inscrição. 

As escolas que contemplam o ensino das turmas atendidas pelo SAEPE (2º, 5º e/ou 9º anos do 

Ensino Fundamental) que não enviaram um representante para a reunião devem se dirigir ao 

NARE (Núcleo de Avaliação do Recife), localizado no Centro Administrativo Pedagógico 

(CAP), no térreo, bloco A, para receber o seu mapa de prédio e proceder com as ações 

necessárias ao bom andamento da aplicação. 

Para melhor compreensão, segue, em anexo, a carta convite para os estudantes (sugestão) e a 

apresentação utilizada no dia da reunião. 

Informamos, ainda, que, em caso de dúvidas, entrem em contato conforme indicado no quadro 

abaixo: 

RECIFE NORTE (MUNICIPAL) RECIFE SUL (MUNICIPAL) 

ROBERTA SANTOS FLÁVIO CODECEIRA 

9 99253162 9 95484950 

RPA 1, 2 e 3 RPA 1, 4, 5 e 6 

saepe.18@gmail.com 

 

Na certeza do compromisso e envolvimento de toda a comunidade escolar, apresentamos nossas 

cordiais saudações. 

 

Atenciosamente. 

 

 

ROGÉRIO DE MELO MORAIS 
Diretor Executivo de Gestão Pedagógica 

Secretaria de Educação 
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