
Códigos Educação Especial 
Data: 8 de abril de 2014 14:50 

Assunto: Re: DESIGNAÇÃO ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS E TRANSTORNOS GLOBAIS DE 

DESENVOLVIMENTO / TGD 

Senhor(a) Coordenador(a) SISAP, 

 Complementando o e-mail abaixo, para inclusão das funções de PEB atuando na educação especial, 
esclarecemos a V.Sa. e Equipe SISAP que o procedimento para inserção de dados no SISAP deve ser: 

1. incluir a designação na natureza 7.7 , se CARGO VAGO, e 7.35, se SUBSTITUIÇÃO, com a sitex 20, se 
funções natureza 34.25 34.26 e 34.27, informando o código de matéria 99900 - METODOLOGIA FUNÇÕES 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 

2. se PEB efetivo, alterar CH informando natureza 11.61 com esta matéria 

3. posteriormente, incluir a função, alterando a sitex para 21 

4. no caso da natureza 34.28 - PROFESSOR INSTRUTOR DE LIBRAS , com a sitex 8, vcs devem incluir a 
designação com a sitex 7, e no momento da inclusão da função alterar para 8. 

A matéria 99900 está liberada para todos os níveis, 2 3 e 4, com a modal 3. 

Qualquer problema apresentado, essa SRE deve nos encaminhar e-mail, colando a tela com a mensagem, 
como o exemplo da mensagem abaixo, que provavelmente vai ser exibida se carreira diferente de PEB1. 
Cole a tela com todos os dados 

0344 - Natureza incompativel com sit.exerc./cargo/unidade adm . 

Com relação a incompatibilidade com a verba ( sitex incompatível com verba ) a SEPLAG já está verificando. 

Em 13 de fevereiro de 2014 14:19, fatima lima <fatima.lima@educacao.mg.gov.br> escreveu: 
Senhor(a) Coordenador(a) SISAP, 

Tendo em vista as orientações do Ofício Circular SG nº 01/2014, de 10.02.2014, em anexo, sobre as 
alterações no SISAP decorrentes da resolução de pessoal, esclarecemos: 

1. designados para atender aos alunos com deficiências e Transtornos Globais de Desenvolvimento/TGD 
devem ser designados na natureza 7.7 ou 7.35, conforme o caso, e, posteriormente, incluída uma das 
naturezas: 

34.25 - PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS  
34.26 - PROFESSOR GUIA INTÉRPRETE  
34.27 - PROFESSOR DE APOIO À COMUNICAÇÃO... , com sitex 21 
34.28 - PROFESSOR INSTRUTOR DE LIBRAS , com sitex 8 
 
2. para a natureza 34.11 - SALA DE RECURSO a sitex continua sendo a 47 
3. para efetivos/efetivados a inclusão é somente da natureza. 
 
3. Observar as novas naturezas de dispensa de extensão 47.12 e 47.13 ( ver ofício anexo ) 
Qualquer problema fineza repassar através deste e-mail. 

Atenciosamente, 
Fátima Lima   SISAP CENTRAL / SG  Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos / SG - SEE -  Cidade 
Administrativa de Minas Gerais (CAMG)  11º ANDAR - 3915.3360 3915.3393 


