
 

Parec Téc Curso Turma Alunos Valor R$

CONFERE:

__________________________________

Apoio Pedagógico Supervisor de Unidade de Ensino

________________________

Coordenador

_________________________

Subtotal 

Total a ser pago ao Curso de  :

(xxxx  REAIS)

REFERENTE A SERVIDORES ATIVOS DO(A) POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO

DISCIPLINA - CARGA HORÁRIA: 40H/A - VALOR UNITÁRIO: R$ 20,00

Posto/Grad Matrícula INSTRUTOR TITULAR
Movimentação

H/A previstas H/A  a pagar

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

ACADEMIA INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL - ACIDES

CAMPUS DE ENSINO METROPOLITANO I

CURSO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO CORPORATIVA

AUTORIZAÇÃO DA SAD: Parecer Técnico nº 125/2015 e 172/2015

SAQUE DE HORAS/AULAS (PERÍODO: 02 de MAIO a 06 de MAIO de 2016)

VISTO
 

Encaminhe-se à GGAIIC para apreciação.
 

 

Em _____/_____/_____
 

 
 

Comandante do CEMET-

 

I

 

ACIDES
Formando Pacificadores Sociais

PREENCHIMENTO DO SAQUE DE HORAS AULA

Período de aulas 
ministradas para contagem 
de horas aula. por extenso.

referência à Instituição dos docentes que 
serão inseridos. Deve ser feito  uma planilha 

de saque por instituição dos docentes

Carga horária da disciplina 

O nome completo da disciplina que o 
docente ministrou. Ver no Projeto.

Brasão atualizado do estado

Visto do Cmt ou 
diretor do Campus 
resposável  pelo 
andamento do curso 
encaminhando à 
ACIDES.

Campus 
responsável 
pelo curso

Número do Parecer Técnico, fornecido pela 
SAD autorizando a realização do curso.

Valor de 1(uma) hora 
aula. Ver no projeto os 
valores e tipo.

Parecer técnico de 
autorização da docência 
fornecido pela setor de 
publicações da ACIDES

Numero de 
seqüencial  da 
turma (1, 2...)

Horas de aulas 
previstas para 
disciplina.(ver projeto)

Horas que o docente 
realizou. Aquelas que serão 
efetivamente pagas.

Valor a ser pago: 
H/A a pagar X Valor 
Unitário da aula

Valor a ser pago a 
todos os docentes 
lançados na 
planilha (Subtotal)

Posto/ Grad/ cargo 
do Docente

Tipo de Docência 
exercida:Titular ou 
secundário.Fazer 

planilhas separadas

O nome completo do curso. Ver projeto

Sigla do Curso

Qtd de alunos que 
foram matriculados.
(portaria de Mat)

Assinatura do coordenador. 
Obrigatório identificação 

através de carimbo. Se não 
houver, fazer manualmente 

com nome e matrícula.

Valor total da planilha. 
em algarismos

Valor total da planilha. por extenso

Matricula do Docente

Nome completo do Docente

Chefe da Div. de Ensino (DE) do 
Campus ou responsável. 
Obrigatório identificação através 
de carimbo. Se não houver, fazer 
manualmente com nome e 
matrícula.

Colocar  esta célula ao final 
da planilha, após lançar 

todos os docentes da mesma 
disciplina e instituição. ela 

apresentará o valor total da 
planilha em reais.

Funcionário da Sup. de ensino, 
Corpo de Alunos (CA) ou 
responsável. Obrigatório 
identificação através de 

carimbo. Se não houver, fazer 
manualmente com nome e 

matrícula.

Citar o amparo legal que 
oficializa o docente e o 

pagamento.

Base de cálculo: Dec. nº 30.517, de 06 de junho de 2007
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