ESCLARECIMENTO Nº 003/2021

PROGRAMA EDUCATEC SÃO SEBASTIÃO

SUGESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS:

Programa
EducaTec São
Sebastião

Quais equipamentos podem ser adquiridos?
Podem ser adquiridos equipamentos tecnológicos que possam ser qualificados como
"computadores pessoais".

Não podem ser adquiridas peças separadamente para montagem de um computador.
E o que são “computadores pessoais”?
Considera-se “computador pessoal” os Computadores de mesa (Desktop) com ou sem monitor,
Notebooks e Tablets.

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/

Recomendações Importantes

No caso de aquisição de computadores de mesa (desktops), como os mesmos podem ser
utilizados conectados com monitores de TVs já existentes, esses podem ser adquiridos sem
monitor. Nesse caso, o valor do subsídio poderá ser aplicado na compra de um equipamento
mais robusto (uma configuração melhor: processador, memória, disco, etc.) pelo fato de se
economizar o valor que seria pago na aquisição do monitor também.

Necessário que o equipamento possua teclado, mouse, sistema de som, webcam, seja
interno ou como periférico

Para quem deseja adquirir um notebook, observar se o modelo possui webcam interna, caso
negativo, a webcam deverá ser adquirida separadamente, por ser um periférico indispensável
para as ações de videoconferência.

Para quem deseja adquirir um tablet, verificar se o modelo a ser comprado possui conectividade
para uso com teclado externo, o que facilita o trabalho de digitação de textos maiores.

Sugestão de configuração:
Dê preferência para computador com SSD (é preferível um computador com um SSD de 250GB
do que um com HD de 1TB).
Você sabe o que é um SSD?
O SSD é uma nova tecnologia de armazenamento considerada uma evolução do HD. Uma das
principais vantagens é que o SSD permite usar de forma mais intensa o processador e a memória
RAM do computador, também é 10x mais veloz que um HD comum, além de ser mais resistente
e duradouro.
http://www.saosebastiao.sp.gov.br/

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CPU:
PROCESSADOR:
- Processador: Intel Core i5 650 3.20Ghz
- Rede: 10/100/1000 Mbps
ARMAZENAMENTO:
- SSD 250gb
CONEXÕES:
- Pelo menos duas (02) Portas USB frontais (Portas USB frontais facilitam bastante
o uso)
- uma (01) porta VGA
- uma (01) porta HDMI
- seis (06) portas USB
- uma (01) porta RJ-45 de rede (10/100/1000)
- Conectores (Jacks) de Áudio HD: Linha / Alto falante / Microfone
MEMÓRIA RAM:
Tamanho: 8GB

Base Legal
Lei Municipal 2798/2021
Decreto 8208/2021
Edital 0008/2021 – Seduc
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