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Circular N° 098 / 2021 

GESTÃO DE PESSOAS 

APOSENTADORIA: Encaminhamos anexa, Portaria nº 50.019/2021, em complementação às 

informações referentes à aposentadoria, contidas na Circular nº 019/2021, de 02 de março de 

2021. Ressaltamos a necessidade de dar ampla divulgação a todos os servidores. Dúvidas 

poderão ser esclarecidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos. 

 

ABONADAS 2021: Seguem orientações acerca do preenchimento / entrega do Requerimento de 

Abonadas:  

1. O Gestor e/ou responsável deverá apresentar junto com o requerimento de abonadas, 

lista com o nome dos profissionais do magistério que prestam serviços na unidade escolar, em 

ordem alfabética e com a respectiva função;  

2. No requerimento de abonadas deverá constar o período - outubro a dezembro/2021 -, 

carimbo da unidade escolar, carimbo e assinatura do gestor/responsável, ciência do funcionário, 

os atestados médicos em anexo e inutilizar os espaços em branco com um traço; 

3. Mesmo que o servidor do quadro do magistério não tenha gozado de abonadas, 

licenças e outros, o requerimento deverá ser devidamente preenchido e encaminhado conforme 

as orientações previstas; 

4. O Setor de Gestão de Pessoas, antes de receber os requerimentos de abonadas, 

realizará a conferência dos mesmos e, não estando de acordo com as orientações, serão 

devolvidos para as devidas correções; 

5. O Setor de Gestão de Pessoas não receberá os requerimentos de abonadas que não 

constem na lista e/ou que não estejam sendo entregues, mesmo que o gestor se comprometa a 

fazê-lo no mesmo dia;  

6. Não serão aceitos requerimentos de abonadas com rasuras e sem a ciência do servidor;  

7. Deverá ser registrado no requerimento de abonadas, observando-se as orientações 

citadas acima, os casos que se tratarem de servidor afastado pelo INSS, em licença gestante, 

afastado pelo INSS, licença saúde, ou licença sem remuneração, com data de início e final, etc ; 

8. O gestor e/ou responsável pela unidade escolar será responsável pelas anotações 

constantes no requerimento de abonadas de todos os docentes lotados na referida unidade 

escolar, no decorrer do ano letivo de 2021, inclusive daqueles encaminhados pela Secretaria 

(professores em disponibilidade remunerada - PDR), sem local de exercício; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal de Educação 
 
 

 

 
 

Página 2 de 2 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

CONVOCAÇÃO – Convocamos um representante da gestão escolar para reunião de 

alinhamento em conjunto com o Departamento Jurídico para tratar sobre a Avaliação de 

Desempenho, conforme segue: 

 

Local: Sala de Aula do Núcleo Pedagógico - Virtual  

Data: 15 de dezembro 

Horário: 15 h 

Acesso: https://meet.google.com/lookup/ekixa2ibjk?authuser=0&hs=179  

 

ANEXOS 

• Portaria nº 50.019/2021 

 

Arujá, 13 de dezembro de 2021 

 

Professora Elaine Cristina Gentil Baptista dos Santos 

Secretária Municipal de Educação 

 9. A entrega dos requerimentos de abonadas 2021, devidamente preenchido, deverá ser 

realizada, no período de 20 a 23 de dezembro de 2021, sob pena de responsabilidade por parte 

do gestor. 
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