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COMUNICADO CORONAVÍRUS – Nº 12, DE 21 DE JUNHO DE 2021. 

 

Considerando que o Decreto nº 64.862, de 13 de março de 2020, determinou a suspensão das 

aulas no âmbito do Centro Paula Souza como medida temporária e emergencial de prevenção de 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus); 

Considerando o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 2.493, de 

30 março de 2020, e pelo Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020; 

Considerando o que dispõe a Deliberação CEE nº 177, de 18 de março de 2020, quanto à 

reorganização dos calendários escolares frente ao surto global do Coronavírus, devendo 

“assegurar que os objetivos educacionais de ensino e aprendizagem previstos nos planos de cada 

escola, para cada uma das séries (anos, módulos, etapas ou ciclos), sejam alcançados até o final 

do ano letivo”;  

Considerando, ainda, que referida Deliberação CEE reforça que “as atividades escolares não se 

resumem ao espaço de uma sala de aula”, podendo as instituições de ensino adotar “formas de 

realização de atividades escolares não presenciais”; 

Considerando a medida de quarentena instituída pelo Decreto n. 64.881, 22 de março  de 2020, e 

decretos de prorrogações;  

Considerando a Portaria Cetec; nº 1884, de 04 de  maio de 2020 que regulamenta os 

procedimentos e critérios de atribuição de aulas nas Escolas Técnicas Estaduais do Centro 

Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, nas condições que especifica, para atendimento 

à excepcional demanda decorrente do surto global do COVID-19;  

Considerando a Deliberação CEETEPS nº 48/2018, consolidada pela Deliberação CEETEPS nº 

52/2019, que estabelece normativas de ampliação de aula para os procedimentos e critérios de 

atribuição de aulas nas Faculdades de Tecnologia do Centro Estadual de Educação Tecnológica 

Paula Souza; 

Considerando a quantidade de consultas das Unidades de Ensino quanto aos procedimentos a 

serem adotados em relação às aulas disponíveis no Quadro de Aulas das Etecs e das Fatecs para 

o segundo semestre de 2021; 

Considerando o término da suspensão dos Processos Seletivos Simplificados das Etecs e Fatecs 

que possibilitou às Unidades de Ensino dar andamento aos certames em curso, com os respectivos 

encaminhamentos de solicitações de publicações de editais junto ao Sistema de Gerenciamento e 

Execução de Certames Públicos; 
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Abaixo algumas orientações com a finalidade de auxiliar a Direção das Unidades de Ensino no 

cumprimento dos currículos e atribuição dos componentes curriculares e das disciplinas sem 

docente, na seguinte ordem de providências: 

 

PARTE I - Caberá ao Diretor de Etec: 

Item I - Para as aulas livres disponíveis (não possuem professores titulares): 

1. divulgar as aulas em conformidade com os trâmites estabelecidos na Deliberação Ceeteps nº 

23/2015; 

2. verificar junto a Unidade de Recursos Humanos, a possibilidade de aproveitamento de 

candidatos remanescentes dos Processos Seletivos Simplificados de sua Unidade de Ensino, 

bem como de outras Etecs, por meio do Sistema de Gerenciamento e Execução de Certames 

Públicos, informando no Anexo ao presente Comunicado, o número do protocolo que o Sistema 

aqui citado gerou ao realizar a pesquisa;  

3. divulgar e atribuir as aulas livres ou em substituição que se encontram sem professor, em 

conformidade com a Portaria Cetec nº 1884, de 04 de maio de 2020; 

4. na ausência de docente habilitado, verificar a possibilidade de solicitação de Autorização para 

Lecionar no Sistema Integrado de Gestão – URH, conforme orientações da área de Gestão de 

Pessoal do Grupo de Supervisão Educacional – GSE/Gepes; 

5. esgotadas as providências anteriormente elencadas, solicitar o pagamento em caráter 

excepcional acima das 200 horas mensais, nos moldes da PARTE III do presente Comunicado, 

bem como providenciar a abertura de Processo Seletivo Simplificado, conforme os 

procedimentos e orientações já expedidas pelo Departamento de Gestão de Seleção de 

Docentes e Auxiliares de Docente – DGSDAD da Unidade de Recursos Humanos. 

6. Identificada a ausência de docentes em Processo Seletivo na Unidade (subitem 2), caberá à 

Direção providenciar imediatamente a abertura de Processo Seletivo Simplificado. 

 

Item II - Para as aulas em substituição aos docentes em cargo de confiança: 

1. aplicam-se os dispositivos elencados no item I. 

 

Item III - Para as aulas disponíveis em substituição (possui professor titular):  

1. divulgar as aulas em conformidade com os trâmites estabelecidos na Deliberação Ceeteps nº 

23/2015; 

2. verificar junto a Unidade de Recursos Humanos, a possibilidade de aproveitamento de 

candidatos remanescentes dos Processos Seletivos Simplificados de sua Unidade de Ensino, 

bem como de outras Etecs, por meio do Sistema de Gerenciamento e Execução de Certames 

Públicos, informando no Anexo ao presente Comunicado, o número do protocolo que o Sistema 

aqui citado gerou ao realizar a pesquisa;  
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3. divulgar e atribuir as aulas livres ou em substituição que se encontram sem professor, em 

conformidade com a Portaria Cetec nº 1884, de 04 de maio de 2020; 

4. identificar os docentes afastados para projetos com HAE, sem substituto habilitado e verificar a 

possibilidade dos titulares retornarem para as aulas às quais estão afastados, conciliando HAE 

e hora-aula, respeitando o limite a que alude o parágrafo único do artigo 22 da Lei 

Complementar nº 1.044, de 13 de maio de 2008; 

5. identificar os docentes afastados para projetos com HAE, sem substituto habilitado e 

providenciar o retorno dos docentes titulares para as aulas às quais estão afastados, reduzindo 

HAE e mantendo a hora-aula, respeitando o limite a que alude o parágrafo único do artigo 22 

da Lei Complementar nº 1.044, de 13 de maio de 2008. Caso haja necessidade de redução de 

HAE, orientamos entrar em contato com a Cetec HAE. 

 

Item IV - Curso de Enfermagem – Componentes de Estágio Supervisionado: 

Havendo autorização para retorno das aulas presenciais, e após identificação da necessidade de 

pagamento acima das 200 horas mensais, a Direção deverá encaminhar preliminarmente para o e-

mail pessoal.supervisao@cps.sp.gov.br, cronograma das aulas a serem repostas, contendo as 

seguintes informações: 

• Identificar os docentes titulares das aulas; 

• Identificar o motivo pelo qual os docentes titulares não podem ministrar as aulas em 

reposição; 

• Identificar turma, período, componentes curriculares e carga horária a ser reposta; 

• Identificar os docentes que realizarão as reposições das aulas. 

 

Item V - Orientações gerais: 

 

1. Não há previsão para pagamento em caráter excepcional acima das 200 horas em substituição 

à docentes afastados para funções com HAE sem professor substituto habilitado. 

 

2. Não há previsão para pagamento em caráter excepcional acima das 200 horas em substituição 

a docentes que se afastam para mestrado ou doutorado (vide Deliberação Ceeteps nº 04/1997). 

 

3. Apenas poderão ministrar as aulas acima das 200 horas em caráter excepcional, os docentes 

habilitados em conformidade com o Catálogo de Requisitos de Titulação para Docência – CRT. 

 

4. Não é permitido o docente habilitado se afastar para funções com HAE e ser substituído por 

docente não habilitado (vide Deliberações Ceeteps que tratam das funções com HAE). 
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5. O professor não poderá ministrar, em caráter de substituição ou reposição, as aulas das quais 

se encontre afastado, exceto nos afastamentos previstos em lei (exemplos: licença‐saúde, 

gestante, nojo, gala). 

 

6. Não há previsão para pagamento em atraso em caráter excepcional acima das 200 horas 

mensais, portanto, a Unidade deverá atender ao cronograma de envio das informações. 

 

7. Somente a Unidade Sede do docente deverá encaminhar a solicitação de pagamento. Desta 

forma, as Unidades de ampliação deverão encaminhar à Unidade Sede, em tempo hábil, as 

informações para pagamento. Sendo assim, todas as informações enviadas pelas Unidades de 

ampliação devem ser reunidas pela Unidade Sede e encaminhadas à Supervisão Educacional 

via São Paulo Sem Papel numa única planilha até a data limite estabelecida. 

 

8. O limite máximo estabelecido para pagamento acima das 200 horas mensais é de 20 horas-

aula por mês, para cada docente, o qual não deverá ser ultrapassado em nenhuma hipótese. 

 

9. A Unidade Sede deverá encaminhar dentro do cronograma estabelecido, apenas a planilha de 

pagamento anexa preenchida. Caso seja necessário, a Supervisão Educacional irá solicitar 

documentos complementares, os quais deverão ser encaminhados dentro dos prazos 

solicitados. 

 

PARTE II - Caberá ao Diretor de Fatec: 

Item I - Para as ampliações de carga horária de disciplinas em substituição ou livre 

decorrentes de afastamentos temporários de docentes, nos termos da Deliberação CEETEPS 

nº 48/2018 e suas alterações, é obrigatório, em conformidade com as normas vigentes, 

realizar os procedimentos na seguinte ordem: 

 

a) Oferecimento por edital interno, cuja atribuição não exceda a 200 horas mensais;  

b) Não havendo interessado / candidato com inscrição deferida no edital interno, 

realizar oferecimento por edital externo, cuja atribuição não exceda a 200 horas mensais; 

c) Não havendo interessado /candidato com inscrição deferida no edital externo, 

poderá verificar junto à Unidade de Recursos Humanos a possibilidade de aproveitamento 

de candidatos remanescentes dos Processos Seletivos Simplificados (PSS) de sua Unidade 

de Ensino, bem como de outras Fatecs, por meio do Sistema de Gerenciamento e Execução 

de Certames Públicos, informando no Anexo ao presente Comunicado, o número do 

protocolo que o Sistema aqui citado gerou ao realizar a pesquisa; 



 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

 

 

www.cps.sp.gov.br 
Administração Central 

Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300 

 

 

d) Não preenchido o item “c” deve ser identificada a possibilidade do Chefe de 

Departamento/Coordenador de Curso reduzir as HAEs e assumir as disciplinas de sua 

titularidade ou ter atribuição de aulas conforme normas estabelecidas de ampliação de 

aulas, seguindo procedimentos na ordem descrita no presente documento;  

e) Não havendo disponibilidade daqueles mencionados no item “d”, identificar os 

docentes afastados para projetos de HAEs, sem substituto no momento, e verificar a 

possibilidade dos titulares retornarem para as aulas das quais estão afastados, reduzindo 

HAEs e mantendo a hora-aula, respeitando os termos da legislação vigente;  

f) Persistindo a indisponibilidade daqueles mencionados no item “e”, identificar na 

matriz curricular as disciplinas do próximo semestre com docentes disponíveis e propor 

antecipação, permitindo a formação de nova turma para que os alunos não fiquem sem aula. 

Para tal providencia solicitar prévia autorização da CESU, encaminhando via SP Sem Papel 

Memorando do(a) Diretor(a) informando o nome da disciplina/ Curso/ professor que 

ministrará as aulas/ justificativa para antecipação; 

g)   Após, adotados todos os procedimentos acima descritos, e na hipótese de ainda não 

dispor de docente para ministração de aulas, providenciar a abertura de Processo Seletivo 

Simplificado;  

h)  Esgotadas todas as providências anteriormente elencadas, oferecer, por meio de edital 

interno, com excepcionalidade de atribuição acima das 200 horas mensais; 

i)  Não havendo interessado/ candidato com inscrição deferida no edital interno oferecer 

edital externo,  com excepcionalidade de atribuição acima das 200 horas mensais. 

 

Item II - Para ampliação de carga horária de disciplina em substituição ou livre, decorrente de 

afastamento temporário de docente, em virtude de licença saúde a partir do décimo sexto 

dia, nos termos da legislação vigente, devem ser realizados procedimentos na seguinte 

ordem: 

 

a) Oferecer edital interno por tempo determinado, em virtude da licença saúde e 

vinculado ao tempo do seu gozo, cuja atribuição não exceda a 200 horas mensais;  

b) Não havendo interessado/ candidato com inscrição deferida no edital interno, 

oferecer edital externo por tempo determinado, em virtude da licença saúde e vinculado ao 

tempo do seu gozo, cuja atribuição não exceda a 200 horas mensais; 
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c) Não havendo interessado /candidato com inscrição deferida no edital externo, 

verificar junto à Unidade de Recursos Humanos a possibilidade de aproveitamento de 

candidatos remanescentes dos Processos Seletivos Simplificados (PSS) de sua Unidade 

de Ensino, bem como de outras Fatecs, por meio do Sistema de Gerenciamento e Execução 

de Certames Públicos, informando no Anexo ao presente Comunicado, o número do 

protocolo que o Sistema aqui citado gerou ao realizar a pesquisa; 

d) Não preenchido o item “c” deve ser identificada a possibilidade do Chefe de 

Departamento/Coordenador de Curso reduzir as HAEs, se for o caso, e assumir as 

disciplinas de sua titularidade ou ter atribuição de aulas conforme normas estabelecidas de 

ampliação de aulas, seguindo dos procedimentos na ordem descrita no presente 

documento;  

e) Não havendo disponibilidade daqueles mencionados no item “d”, identificar, se for 

o caso, os docentes afastados com projetos de HAE, sem substituto no momento, e verificar 

a possibilidade dos titulares retornarem para as aulas das quais estão afastados, reduzindo 

HAE e mantendo a hora-aula, respeitando os termos da legislação vigente;  

f) Esgotadas todas as providências anteriormente elencadas, oferecer, por meio de 

edital interno por tempo determinado, em virtude da licença saúde e vinculado ao tempo do 

seu gozo, com excepcionalidade de atribuição acima das 200 horas mensais; 

g) Não havendo interessado/candidato com inscrição deferida no  edital interno, 

oferecer edital externo por tempo determinado, em virtude da licença saúde e vinculado ao 

tempo do seu gozo, com excepcionalidade de atribuição acima das 200 horas mensais. 

Item III - É permitida a ampliação para os docentes geograficamente distantes, nos termos da 

Instrução-CESU relativa ao certame. 

Item IV - A excepcionalidade de pagamento acima das 200 horas mensais não se aplica aos 

Chefes de Departamentos, Coordenadores de Curso e docentes em Regime de Jornada 

Integral – RJI. 

Item V - Para o pagamento em caráter excepcional acima das 200 horas mensais, a Direção 

da Unidade de Ensino deverá encaminhar todos os documentos comprovando o 

cumprimento de todos os subitens descritos no item I e no item II da PARTE II deste 

instrumento, conforme a pertinência, sendo necessário, no caso do item II, o envio da cópia 

da  licença saúde do docente. 

Item VI - Aos docentes admitidos por Processo Seletivo Simplificado que terão seus 

contratos vencidos antes do término do segundo semestre letivo de 2021, deverá ser 
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realizado cronograma de ministração de aulas, antecipando seu oferecimento aos alunos, de 

forma a concluírem os conteúdos antes do término do contrato de trabalho, sempre que 

possível em face do lapso temporal restante para o término deste. Na hipótese do 

cronograma significar pagamento acima das 200 horas mensais, este deverá ser aprovado 

previamente pela CESU/GDS, para posterior encaminhamento à URH, visando o lançamento 

em folha de pagamento. 

PARTE III – Do Pagamento acima de 200 horas – Disposições Gerais:  

III.a - Enquanto perdurar o período de suspensão parcial das aulas presenciais, por medida de 

prevenção de contágio pelo COVID-19, e para que o corpo discente não venha sofrer prejuízos no 

processo de ensino aprendizagem, ficam estabelecidos no âmbito das Faculdades de Tecnologia – 

Fatecs e das Escolas Técnicas Estaduais – Etecs, os procedimentos e critérios para o pagamento 

das horas-aula que excedam o limite a que alude o parágrafo único do artigo 22 da Lei 

Complementar nº 1.044, de 13 de maio de 2008. 

III.b - Para o pagamento das horas, em caráter de absoluta excepcionalidade, deverá a direção da 

Fatec ou da Etec demonstrar que após o fiel cumprimento dos instrumentos legais relativos ao 

oferecimento e atribuição de aulas, bem como das demais medidas contidas na PARTE I em relação 

às Etecs e PARTE II em relação às Fatecs do presente Comunicado, não houve docente cuja 

atribuição não excedesse o limite a que se refere o item “III.a”, interessado em ministrá-las. 

III.b.1 – O disposto no item “III.b” supra, aplica-se para as aulas livres ou em substituição. 

III.b.2 - A documentação comprobatória das medidas adotadas na forma do item “III.b”, deverá 

permanecer de posse da Fatec ou Etec correspondente, para ser apresentada quando requisitada 

pelas Unidades especificadas no item “III.d” do presente Comunicado. 

III.c - Para o pagamento das aulas a que se refere a PARTE III do presente Comunicado, cuja 

quantidade mensal excedente por docente não poderá ultrapassar a 10% (dez por cento) do limite 

estabelecido no parágrafo único do artigo 22 da LC 1.044/2008, ou seja, 20 (vinte) horas-aula, 

caberá ao Diretor da Unidade de Ensino: 

III.c.1 - verificar a correta atribuição e efetiva ministração das aulas excedentes que serão objeto do 

pagamento, considerando também as situações de acúmulo de cargo e o período mínimo de 11 

(onze) horas consecutivas para descanso entre duas jornadas de trabalho previsto no artigo 66 da 

CLT, bem como atender todas as exigências contidas no Anexo ao presente Comunicado. 

 

III.c.2 – Encaminhar o Anexo por meio do SP Sem Papel , até o 2º dia útil do mês subsequente a 

ministração das aulas excedentes, na seguinte conformidade: 
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III.c.2.1 - Para as Fatecs: encaminhar o Anexo devidamente preenchido, à Unidade do Ensino 

Superior de Graduação – Cesu; 

III.c.2.2 – Para as Etecs : encaminhar o Anexo devidamente preenchido, ao Grupo de Supervisão 

Educacional, Área de Gestão de Pessoal – GSE/Gepes da Unidade do Ensino Médio e Técnico – 

Cetec.  

 

III.d - A Cesu ou Cetec validarão e aprovarão as informações contidas no(s) Anexo(s) recebidos das 

Unidades de Ensino destinados ao pagamento das horas-aula excedentes, encaminhando-o(s) por 

meio do SP Sem Papel para o Núcleo de Pagamento de Pessoal – NPP, do Departamento de 

Gestão de Folha de Pagamento – DGFP da Unidade de Recursos Humanos - URH, para efeito de 

inserção na folha de pagamento.  

III.d.1 - Para a inclusão na folha de pagamento, o(s) Anexo(s) aludidos no item “III.d” deverão ser 

enviados ao DGFP até 5º dia útil do mês subsequente a ministração das aulas excedentes. 

III.e - Durante a vigência deste Comunicado, ficam suspensas as aplicações das disposições 

contidas nos Ofícios Circulares URH nºs 28/2014, 44/2016 e 22/2018. 

O presente Comunicado entra em vigor na data de sua expedição, revogando-se as disposições em 

contrário, em especial o COMUNICADO Nº 16/2020 – URH. 

 

Profª Laura Laganá 

Diretora Superintendente 

 


