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    PARA AS  S.R.Es 

 

ATUALIZAÇÃO BANCO DE DADOS DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA – RP1 E OUTRAS 
INFORMAÇÕES

 

1 - ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS RP1 – REINICIALIZAÇÃO DE SENHA

 

Tendo em vista a necessidade de atualização do Banco de Dados do Relatório de Frequência – RP1, 
informamos que a partir do dia 19  de março de 2012, todas as senhas de acesso ao RP1 serão 
reinicializadas. 

Portanto, todos os usuários (Escola e S R E) deverão acessar novamente com a senha: 123. Após 
este acesso, deverá ser feita a alteração de senha conforme procedimentos constantes no “Manual de 
Procedimento para Alteração de Senha” encaminhado via e-mail às Escolas e às S R Es em 
03/02/2012.

Caso ocorram problemas com a senha, o servidor da escola responsável pela emissão do RP1 deverá 
entrar   em contato com o Coordenador de Pagamento da sua SRE, que a partir de 06 de fevereiro 
passou a ser o responsável pela liberação de acesso das escolas estaduais de sua jurisdição, 
conforme Instrução DIGE/SNP nº 002/2012, de 03/02/2012.

 

 

 

2 – OUTRAS INFORMAÇÕES

 

Esclarecemos que as informações constantes no Relatório de Frequência – RP1, são aquelas 
encaminhadas pela Escola, via Quadro Informativo (Q.I.) e  Guias de Ocorrência, para o setor de 
Pagamento da S R E e alimentadas pelo mesmo no SISAP dentro do período da taxação.



As divergências detectadas pela Escola no Relatório RP1, nas informações de cargo, carga horária, 
opção de vencimento, situação funcional, situação de exercício, situação de afastamento, remoção, 
mudança de local de exercício, etc, deverão ser comunicadas ao setor de Pagamento da S R E, que é 
o responsável pela conferência, análise e inserção dos dados no SISAP.

Abaixo alguns exemplos de análises importantes que devem ser cuidadosamente observadas, pela 
Escola e S R E,  durante o processo de conferência do RP1:

Carga Horária – matéria, nível de atuação, modalidade de ensino, tipo de CH, nº de aulas, data 
inicio e data fim, etc;

Situação de exercício – Na Biblioteca, Eventual, Excedência, Ajustamento Funcional, na Docência 
e Fora da Docência, etc;

Situação de Afastamento –  Licença Tratamento Saúde, Gestação, Casamento, Paternidade, luto,  
etc;    

Cargo – Comissão (Diretor, Secretário Escola), Vice Diretor, Coordenador Escola, Apostilamentos , 
etc;

Opção de Vencimento – se o código informado está de acordo com a opção feita pelo servidor e 
pelo qual está recebendo seu pagamento, etc.

Solicitamos aos Coordenadores de Pagamento que analisem os questionamentos acerca de 
divergências no Relatório de Frequência – RP1, que são relatadas pelas Escolas.

Caso seja verificado que , no SISAP, as informações estão corretas e que foram incluídas em tempo 
hábil, como ilustrado no exemplo abaixo, então o problema deverá ser reportado a esta Diretoria.

Exemplo de informações incluídas no SISAP , na taxação Fev/2012.:

As informações incluídas no SISAP após 16/02/2012 (último dia da taxação de Fev/2012), NÃO 
CONSTARÃO NO RP1 IMPRESSO A PARTIR DE 27/02/2012. As mesmas só constarão no 
relatório liberado a partir de 27/03/2012 .

Solicitamos aos Coordenadores de Pagamento especial atenção à Instrução DIGE/SNP Nº 
002/2012, encaminhada via e-mail em 03/02/2012, quanto à liberação de senha para servidor 
autorizado na escola estadual de sua jurisdição, para emissão do Relatório de Frequência – RP1, 
procedimento este descentralizado para a S R E a partir de 06/02/2012.

 

 

Atenciosamente,

 

Águida Cristina Barbosa Moraes

Diretora da DIGE/SNP/SG                    

 

Tarcísio de Castro Monteiro

Diretor da SNP/SG


