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AMOSC
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 15/03/2021 Realizado troca de HD, atualização do Windows e instalado drives. Maquina da Tatiane Kelly Pontel
Terras.

S/P 16/03/2021 Realizado a produção de um banner para reunião: Encontro Semanal do Colegiado de Educação da
AMOSC

S/P 19/03/2021 Orientado Especialista de Educação a acesso e realizar reuniões pelo Teams.

S/P 19/03/2021 Auxiliado Acessos de Tributos a resolver um problema de um documento que não estava abrindo
corretamente. Entendido o problema e ajustado.

S/P 25/03/2021 Fazer levantamento dos municípios que assinaram o termo de responsabilidade do escolaweb para
Especialista em Educação.

S/P 25/03/2021 Verificado problema no pacote Office.

S/P 11/04/2021 Criação de banner para Transmissão de webnário.

S/P 03/05/2021 Publicação no Dom

S/P 04/05/2021 Criado banners em homenagem a chacina em Saudades/SC

S/P 04/05/2021 Publicação no Dom

S/P 04/05/2021 Arrumardo compudador do Flávio, problema na memória

S/P 05/05/2021 Criação de Banner para Webnário.

S/P 05/05/2021 Feito oçamento para a compra dos smartwatch para o Fernando e a Vera

S/P 05/05/2021 Criação de Banner para Webnário da Educação

S/P 06/05/2021 Programado a postagem automática dos banners da AMOSC

S/P 06/05/2021 Removido banners de aniversários dos municipios referente a abril/2021

S/P 06/05/2021 Criado banner para o dia do Pedagogo

S/P 06/05/2021 Ajustado cadastro dos novos funcionários pois não estava gravando o numero da instituição sendo assim
não gerava certo os numeros de projetos, pareceres e oficios

S/P 06/05/2021 Criação de e-mail e sigaweb para funcionário novo.

S/P 06/05/2021 Inclusão de Reunião do Colegiado de Cultura na agenda

S/P 06/05/2021 Criado banner para o dia do Assistênte social

S/P 06/05/2021 Criado Banner para homenagear o profeito de Águas de Chapecó que está de aniversário dia 09/05

S/P 06/05/2021 Criado banner para o dia internacional de combate ao abuso e à exploração intanto juvenil

S/P 06/05/2021 Criação do Cartão de dia das mães

S/P 06/05/2021 Liberação de acesso e-mail e siga, novo funcionário

S/P 06/05/2021 Inclusão de Reunião do Colegiado de Cultura na agenda

S/P 10/05/2021 Criado e impresso os cartões de despedida da AMOSC para a Vera e o Fernando

S/P 11/05/2021 Auxiliado na Assembleia de Prefeitos, em relação a troca de slides e apresentações

S/P 12/05/2021 Atualizado página da AMOSC na parte de equipe tecnica, alterada todas as fotos dos colaboradores e
incluidos os novos

S/P 12/05/2021 Ajustado problema de comprovante de inscrições no sistema SIE

S/P 12/05/2021 Atualizado as Folhas de pagamento na página da AMOSC
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S/P 13/05/2021 Criado a transmissão ao vivo para o Webinário: Adaptação curricular na Educação Especial, que ocorrerá
dia 14/05

S/P 14/05/2021 Ajustado no sistema EscolaWEB para que este transfira as notas digitadas dos alunos quando ele for
trocado de turma.

S/P 14/05/2021 Excluido a solicitação 7657 do sistema SigaWeb

S/P 17/05/2021 Auxiliado Jorge para a inclusão de assinaturas em um documento PDF, para isso precisamos instalar um
novo software Adobe PDF Reader DC

S/P 17/05/2021 Criado banner para curso de eSocial para orgãos públicos que ocorrerá nos dias 24 e 25 de maio

S/P 17/05/2021 Auxiliado na transmissão para o Youtube do Webnário sobre Educação Especial

S/P 17/05/2021 Criado Nota de Pesar para o Casildo Malder que faleceu na noite de segunda (17/05)

S/P 18/05/2021 Testado projeto na sala de Engenharia para curso de Revit que será mistrando pelo colaborador Flávio

S/P 18/05/2021 Atualizado a galeria de presidentes no site da AMOSC

S/P 20/05/2021 Comprado licença da Autodesk Revit para a Engenharia

S/P 20/05/2021 Comprado 2 smartwatch para dar de presente ao Fernando e para a Vera

S/P 20/05/2021 Feito orçamento dos Smartwatches para comprovação da compra

S/P 21/05/2021 Auxiliado Marta com a criação de link para transmissão da reunião via Meet

S/P 24/05/2021 Prestado apoio no treinamento sobre e-Social que ocorreu de forma presencial.

S/P 24/05/2021 Feito levantamento de informações sobre ajustes que devem ser feitos no sistema APROV, para inclusão
da Consulta Prévia

S/P 25/05/2021 Arrumado a central telefônica que havia caido.

S/P 25/05/2021 Auxiliado a Marta para a impressão da lista de presença do curso eSocial.

S/P 27/05/2021 Concluida a ordem de compra para a aquisição de novos computadores

S/P 28/05/2021 Recebido computadores novos e dado os encaminhamentos como instalação dos programas para a
utilização da mesma

S/P 28/05/2021 Feito a compra de 2 kits de teclado de mouse sem fio para as maquinas que foram compradas

S/P 01/06/2021 Criação de banner para webnário da educação

S/P 01/06/2021 Obtenção e instalação de certificado do Cidema na maquina da Marta

S/P 01/06/2021 Criação de banner para webnário da educação

S/P 01/06/2021 Obtenção e instalação de certificado do Cidema na maquina da Marta

S/P 02/06/2021 Ajuste relogio ponto

S/P 02/06/2021 Exclusão de arquivo no SigaWeb

S/P 02/06/2021 Ajuste relogio ponto

S/P 02/06/2021 Exclusão de arquivo no SigaWeb

S/P 07/06/2021 Auxilio a palestrante para projeção da apresentação

S/P 07/06/2021 Instalação dos novos monitores e relocação dos antigos

S/P 07/06/2021 Postagem noticia, reunião nutricionistas

S/P 07/06/2021 Orinetação para gravação de video pelo streamyard a Diretora Administrativa

S/P 07/06/2021 Auxilio a palestrante para projeção da apresentação

S/P 07/06/2021 Instalação dos novos monitores e relocação dos antigos
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S/P 07/06/2021 Postagem noticia, reunião nutricionistas

S/P 07/06/2021 Orinetação para gravação de video pelo streamyard a Diretora Administrativa

S/P 08/06/2021 Postagem dos balancetes referente ao mês de maio no site

S/P 08/06/2021 Auxlio criação de formulario Marta

S/P 08/06/2021 Ponstagem reunião fecam na redes sociais

S/P 08/06/2021 Auxilio a Secretário Executivo

S/P 08/06/2021 Postagem dos balancetes referente ao mês de maio no site

S/P 08/06/2021 Auxlio criação de formulario Marta

S/P 08/06/2021 Ponstagem reunião fecam na redes sociais

S/P 08/06/2021 Auxilio a Secretário Executivo

S/P 09/06/2021 Configuração do onedrive arquitetura para aquitetura

S/P 09/06/2021 Organização do auditório e conexões de rede para reunião

S/P 09/06/2021 Atulização de negativas no site

S/P 09/06/2021 Configuração de formulário para RH

S/P 09/06/2021 Verificação de problema em impressões no computador da Claudete

S/P 09/06/2021 Tranferencia de aluno da rede estadual para escola Bairro Antena

S/P 09/06/2021 Postagem de banner no site e redes socias

S/P 09/06/2021 Criado novo link para vizualização dos editais postados

S/P 09/06/2021 Alterado direcionamento antroweb para escolaweb, conforme solicitado pelo colegiado de nutrição

S/P 09/06/2021 Instalação de windows central mobile para conecção com dispovel movel no computador novo da
agrimensura

S/P 09/06/2021 Configuração do onedrive arquitetura para aquitetura

S/P 09/06/2021 Organização do auditório e conexões de rede para reunião

S/P 09/06/2021 Atulização de negativas no site

S/P 09/06/2021 Configuração de formulário para RH

S/P 09/06/2021 Verificação de problema em impressões no computador da Claudete

S/P 09/06/2021 Tranferencia de aluno da rede estadual para escola Bairro Antena

S/P 09/06/2021 Postagem de banner no site e redes socias

S/P 09/06/2021 Criado novo link para vizualização dos editais postados

S/P 09/06/2021 Alterado direcionamento antroweb para escolaweb, conforme solicitado pelo colegiado de nutrição

S/P 09/06/2021 Instalação de windows central mobile para conecção com dispovel movel no computador novo da
agrimensura

S/P 10/06/2021 Compactação de pdf para serem enviados por e-mail para o secretário executivo

S/P 10/06/2021 Publicação de evento na agenda

S/P 10/06/2021 Educação - colocado cabeçalho e rodapé personalizado com a logo da amosc em todas as abas de duas
planilhas solicitas

S/P 10/06/2021 Compactação de pdf para serem enviados por e-mail para o secretário executivo

S/P 10/06/2021 Publicação de evento na agenda
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S/P 10/06/2021 Educação - colocado cabeçalho e rodapé personalizado com a logo da amosc em todas as abas de duas
planilhas solicitas

S/P 05/11/2021 Testado problema de internet referente a problema de lentidão nos sistemas internos.

S/P 03/12/2021 Treinamento para utilização do e-ciga

S/P 03/12/2021 Postagem dos banner aniversário Prefeitos de dezembro

S/P 06/12/2021 Publicação de matéria em site e redes socias

S/P 06/12/2021 Criação de arter para datas comemorativas de dezembro

S/P 07/12/2021 Rotacionar PDF

S/P 07/12/2021 Acompanhamento da implementação Questor Sistemas

S/P 07/12/2021 Postagem dos sálario refetes a meses 11 e 10, décimo terceiro

CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO ALEGRE
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 18/03/2021 Realizado suporte por contato telefônico, onde uma turma indevida estava aparecendo. A turma do ano
de 2017 estava em aberta, finalizada a turma e resolvido o problema.

MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 18/03/2021 Realizado atendimento telefônico referente a um problema no acesso de uma professora da escola
Nossa Senhora das Graças, onde a mesma não estava aparecendo nas turmas. Constado problema no
usuário e ajustado via banco.

S/P 29/03/2021 Realizado exclusão de itens errados no plano de ensino CEIM Cinderela.

S/P 06/04/2021 Auxiliado na criação de usuário com permissão de diretor. CEIM CINDERELA.

S/P 06/04/2021 Corrigido acesso de professora que estava em duplicidade como solicitado por contato telefônico.

S/P 07/04/2021 Exclusão de atividade solicitada por telefone.

S/P 12/04/2021 Auxiliado na questão de um usuario funcionário do EscolaWeb em duplicidade, excluído o que não estava
sendo mais utilizado.

S/P 03/05/2021 Ajustado erro na situação dos alunos em todas as turmas na EM ROSINA SCHEFFER HERMES, pois
não estavam conseguindo gerar o atestado de frequência.

S/P 07/06/2021 Exclusão de video em atividade escolar

S/P 07/06/2021 Exclusão de video em atividade escolar

S/P 05/11/2021 Ajustado plano lançado para faixa etária errada.

S/P 06/12/2021 Criação de banners para aniversário dos municipios

S/P 06/12/2021 Criação de banners para aniversário dos municipios

S/P 08/12/2021 Transferência de aluna do segundo ano para o primeiro

MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 13/05/2021 Estava com problemas para editar os Planos de Ensino no sistema EscolaWEB, o mesmo não estava
salvando os dados.

S/P 06/12/2021 Unificação de aluna

S/P 06/12/2021 Criação de banners para aniversário dos municipios
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MUNICIPIO DE ARVOREDO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 06/12/2021 Repassado acesso ao sistema Base RH

S/P 07/12/2021 Esclarecimento de duvida sobre o sistema

S/P 14/12/2021 Orientação a secretária de educação sobre o fechamento de turma e as novas turmas para o proximo ano
eletivo

MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 06/05/2021 Alteração das atividades solicitadas para as professoras atuais conseguirem visualizar as atividades
lançadas anteriormente pela outra prof. - Escolaweb

S/P 06/05/2021 Alteração das atividades solicitadas para as professoras atuais conseguirem visualizar as atividades
lançadas anteriormente pela outra prof. - Escolaweb

S/P 09/06/2021 Tranferencia de aluno da rede estadual para escola Bairro Antena

S/P 09/06/2021 Tranferencia de aluno da rede estadual para escola Bairro Antena

S/P 06/12/2021 Criação de banners para aniversário dos municipios

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 15/04/2021 Ajustado acesso da secretária de educação ao Escola Web

S/P 02/06/2021 Unificação de Aluno duplicado

S/P 02/06/2021 Unificação de Aluno duplicado

S/P 09/09/2021 Treinamento as professoras

S/P 13/12/2021 Esclarecimento de várias duvidas no telefone, fechamento de ch, lançamento de diário entre outras

S/P 14/12/2021 Identificação de lançamentos no diário com turma errada e correção.

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 04/05/2021 Criação usuario EscolaWeb Nutricionista

S/P 06/05/2021 Incluido no cadastro da nutricionista dentro do sistema EscolaWeb mais 3 escolas para que ela possa
lançar as avaliação antropométricas

S/P 18/05/2021 Ajustado hitórico escolar do aluno Luis Otávio Bernier que havia sido transferico para a escola Clube do
bolinha e não estava aparecendo as notas no 3º ano

S/P 21/05/2021 Ajustado historico escolar de 3 alunos que estavam com a notas trocadas

S/P 25/05/2021 Ajustado diretamente no banco de dados o cadastro de mais de 60 alunos que estavam com a situação
"ATIVO" sendo que deveriam estar como "MATRICULADO"

S/P 08/12/2021 Idetificado cadastro errado das cargas horarias da discplinas, causando reprovação no boletim

S/P 09/12/2021 Transferência de diários entre as turmas antigas das escolas clube do bolinha e dozallina

S/P 14/12/2021 Escola Ines Tassoneiro, transferencia de diários lançados no semestre indevido para o semestre correto

S/P 14/12/2021 Orientação a respeito da avalição descritiva

S/P 15/12/2021 Identificação de motivo de diário não estar gerando em artes
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MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 29/03/2021 Suporte sobre duvida referente ao lançamento de notas no EscolaWeb.

S/P 04/05/2021 Auxilio para ajuste ao formulário de vacinação para os professores.

S/P 04/05/2021 Auxilio para ajuste ao formulário de vacinação covid - educação

S/P 11/06/2021 Entrega de peças para concerto da maquina de perfuração de poços do CIDEMA

MUNICIPIO DE GUATAMBU
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 12/05/2021 Aluno Stefany Gosch Lorenzetti não estava aparecedo na disciplina de inglês, para a professora digitar
sua presença ou falta.

S/P 06/12/2021 Criação de banners para aniversário dos municipios

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 22/03/2021 Prestado auxilio telefônico sobre duvidas relacionado ao escolaweb.

S/P 23/03/2021 Auxilio referente ao escolaweb via telefone.

S/P 05/04/2021 Auxilio prestado sobre duvidas do sistema EscolaWEB.

S/P 06/04/2021 Alteração da professora que fez o lançamento dos trabalhos curriculares realizado das turmas solicitadas.
C.E.I.VALMOR DOMINGOS ALBERTI

S/P 10/05/2021 Ajustado matricula de uma aluno que estava aparecendo em duas turmas, no sistema EscolaWEB

S/P 19/05/2021 Auxiliado operadora do sistema EscolaWeb a criar novos usuarios para gerenciamento do sistema. Com
o perfil de secretário de educação

S/P 25/05/2021 Foi orientado por telefone e auxiliado via acesso remoto operadora do sistema escolar sobre a
configuração de carga horaria das turmas

S/P 26/05/2021 Auxiliado operadora do sistema EscolaWeb a mudar os lançamentos de faltas pra os diarios escolares
que estavam divergentes

S/P 31/05/2021 Usuário ainda estava com dificuldades no entendimento das cargas horarias das turmas, então foi feito
uma ligação e acesso remoto para esclarecimento desta questão

S/P 08/06/2021 Auxiliado em duvida referente a escolaweb

S/P 08/06/2021 Auxiliado em duvida referente a escolaweb

MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 20/05/2021 Ajustado a parte de exibição dos trabalhos curriculares no qual estava ficando misturado entre as turmas

S/P 07/06/2021 Ajuste no EscolaWeb de matricula de aluno e realizado transferencia de outros que foram solicitados para
a escola

S/P 07/06/2021 Ajuste no EscolaWeb de matricula de aluno e realizado transferencia de outros que foram solicitados para
a escola

S/P 06/12/2021 Trasferencia de notas de Porguês (não puxou na mudança de turma)

MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA
Protoc. Data Descrição do atendimento
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S/P 19/03/2021 Ajustado via Banco problema constatado na matricula de dois alunos no Núcleo de Ensino Fundamental
Nova Itaberaba.

S/P 04/05/2021 Unificação de alunos que foram cadastradados várias vezes

S/P 13/05/2021 Unificado um aluno que havia sido matriculado mais de uma vez

S/P 18/05/2021 Arrumado notas dos alunos do 3º ano que estava trocadas.

S/P 19/05/2021 Ajustado cadastro da operadora Fernanda Fioreze para ela ter acesso a escola municipal sonho infantil

S/P 09/06/2021 Esclarecimento de duvidas referente a lançamentos no diário (Escolaweb)

S/P 09/06/2021 Esclarecimento de duvidas referente a lançamentos no diário (Escolaweb)

S/P 04/11/2021 Localizar aluno e gerar histórico

MUNICIPIO DE PAIAL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 14/07/2021 Esclarecimento de duvida referente a impressão do diário.

MUNICIPIO DE PINHALZINHO
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 13/05/2021 Ajustado manualmente o histórico escolar de um aluno que havia sido lançado errado, pois o mesmo
estava na grade escolar antiga, porém no histórico escola estava com a grade nova

S/P 06/12/2021 Criação de banners para aniversário dos municipios

MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 18/03/2021 Alterado conforme solicitado por contado telefônico as cargas aula hora das escolas: Alegria de Viver e
Cantinho do Saber para 45 min a aula.

S/P 11/05/2021 Ajustado o sistema Publioteca pra o municipio de Planalto Alegre, pois o mesmo não estava conseguindo
inserir alguns livros ao seu acervo

S/P 17/05/2021 Auxiliado no cadastro de alguns livros que não tinha identificação, no sistema Publioteca

S/P 18/05/2021 Auxiliado no cadastro de alguns livros que não tinha identificação, no sistema Publioteca

S/P 25/05/2021 Auxiliando a operadora da bilbioteca municipal na classificação dos livros

S/P 06/12/2021 Criação de banners para aniversário dos municipios

MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 24/03/2021 Realizado suporte via contato telefônico, do sistema escolaweb.

S/P 17/12/2021 Aluno reprovado por frequencia baixa em uma disciplina

MUNICIPIO DE SÃO CARLOS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 06/05/2021 Ajustado a tela de preenchimento do Diario on-line no sistema EscolaWeb o mesmo não estava listando
todos as turmas do professor

S/P 10/05/2021 No sistema EscolaWeb arrumado pois estava parecendo as turmas do 3º ano de 2020 para a professora
digitar as notas.

S/P 12/05/2021 Orientado professor de uma escola municipal a como inserir as observações no diario on-line no sistema
EscolaWeb
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S/P 17/05/2021 Arrumado aluno que não estava aparecendo na turma correta. Sistema EscolaWEB

S/P 21/05/2021 Criado novos usuarios para uso da ferramenta Google Meet

S/P 31/08/2021 Corrigido acesso do publioteca de são carlos

S/P 22/09/2021 Turma sem o cadastro de todas as disciplinas.

S/P 14/12/2021 Re-matriculação dos alunos devido erro causado pelo operador

S/P 16/12/2021 Histórico com disciplina s/n

MUNICIPIO DE SERRA ALTA
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 05/04/2021 Auxilio prestado via telefone a prof que estava com dificuldade no plano de ensino do EscolaWEB.

S/P 19/04/2021 Auxiliado via telefone a criação de usuário de Diretora e atualização dos dados da instituição. EscolaWeb
Cie Primeiros Passos.

S/P 09/06/2021 Instrução de como criar usuario de professor

S/P 09/06/2021 Instrução de como criar usuario de professor

S/P 30/08/2021 Correção de acesso e orientação para trocar professores de turma

S/P 16/12/2021 Histórico não aparecendo as notas

MUNICIPIO DE SUL BRASIL
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 07/04/2021 Auxilio para alterar a carga horária da instituição no EscolaWeb

MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 29/03/2021 Suporte ao sistema EscolaWeb referente ao uma transferência de aluno.

S/P 04/05/2021 Incluido no sistema EscolaWeb a opção de turmas Semi-integral conforme solicitação do municipio

S/P 06/05/2021 Auxiliado acesso ao sigaweb, senha estava com problema

S/P 19/05/2021 Unificado matricula de alunos, foi repassado uma listagem com 9 alunos.

S/P 26/05/2021 Ajustado manualmente o histórico escolar de 5 alunos que vieram de transferencia

S/P 15/12/2021 Oreitação de como cadastrar alunos do exterior no sistema

TODOS OS MUNICIPIOS
Protoc. Data Descrição do atendimento

S/P 16/03/2021 Realizado postam de noticia no site da AMOSC referente a Reunião: Colegiado de Culturais da AMOSC
realiza primeira reunião anual.

S/P 29/03/2021 Postagem de noticia referente a reuniões ocorridas.

S/P 03/05/2021 Ajustado erro no salvamento das informações da avaliação antropométrica no Escolaweb.

S/P 13/05/2021 Ajustado no sistema EscolaWEB para que este transfira as notas digitadas dos alunos quando ele for
trocado de turma.

S/P 14/05/2021 Ajustado no sistema EscolaWEB para que este transfira as notas digitadas dos alunos quando ele for
trocado de turma.

S/P 31/05/2021 Atualização dos numeros covid

S/P 07/06/2021 Criação ou liberação de acesso ao escolaweb para as nutricionistas que estavam com problema nos
acessos
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S/P 07/06/2021 Atualização dos numeros covid e postagem no site/whatsapp

S/P 07/06/2021 Criação ou liberação de acesso ao escolaweb para as nutricionistas que estavam com problema nos
acessos

S/P 07/06/2021 Atualização dos numeros covid e postagem no site/whatsapp

S/P 22/09/2021 4 cadastros de alunos em duplicidade

S/P 23/09/2021 Aluno transferido mas aparecendo na listagem da turma ainda.

S/P 28/09/2021 Ajuste sistema escolarweb referente as notas que não estavam sendo transferidas quando o aluno
trocava de turma

S/P 18/10/2021 Disponibilizado histórico escolar de ex aluno, solicitação feita via telefone

S/P 10/11/2021 Aluna saindo reprovada por frequência a baixo de 75%

S/P 01/12/2021 Atualização dos numeros covid e postagem no site

S/P 07/12/2021 Trasferencia de dois alunos via banco

S/P 07/12/2021 Criação de nova cidade no escola web e vinculação no histórico do aluno

S/P 10/12/2021 Aumentado tempo limete no servido para uso da memória compartilhada do nginx

S/P 15/12/2021 Reinicialização dos serviços no servidor devido lentidão


