Tutorial
Retificação de Concluintes
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Introdução
Este tutorial apresenta o passo a passo para a realização de retificação de Concluintes na
plataforma Secretaria Escolar Digital (www.educacao.sp.gov.br/sed).
O órgão de supervisão poderá corrigir os seguintes dados do Concluinte que já foi publicado:








Documento do aluno (RG/RNE/RA)
UF do RG, Nacionalidade
Nome do aluno
UF de Nascimento
Local de Nascimento
Data de Nascimento
Opção de revalidação inserida indevidamente.

Todas as alterações acima podem ser realizadas pelo Diretor do Núcleo de Vida Escolar ou pelo
Supervisor de Ensino e em seguida deverá ser homologado pelo Dirigente.
Para os casos em que o aluno foi publicado indevidamente, a publicação deverá ser tornada sem
efeito, porém essa ação também deverá ser homologada pelo Dirigente.
Os perfis que possuem acesso a esse módulo são:
 Coordenador de Sistema
 Supervisor de Ensino (ou equivalente para: Centro Paula Souza, CEFOR, Sistema S e Rede
Municipal com Supervisão Própria)
 Dirigente de Ensino (ou equivalente para: Centro Paula Souza, CEFOR, Sistema S e Rede
Municipal com Supervisão Própria)

Coordenador de
Sistema ou
Supervisor de
Ensino altera os
dados do
Concluinte/torna
sem efeito a
publicação

Dirigente aprova
as alterações
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1. Retificação de Concluintes Publicados
1.1. Alteração dos dados do Concluinte
Passo 1 – Clique no menu SC – Sistema Concluintes e em seguida Fluxo/Retificar Concluinte.

Passo 2 – Digite o número do visto confere da publicação que deseja retificar ou tornar sem
efeito e clique em Pesquisar.

Passo 3 – Clique em editar.
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Passo 4 – Atualize o campo que necessita ser retificado e clique em Confirmar.

A atualização será gravada e enviada para aprovação do Dirigente.
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1.2. Tornando uma publicação sem efeito
Passo 1 – Clique no menu SC – Sistema Concluintes e em seguida Fluxo/Retificar Concluinte.

Passo 2 – Digite o número do visto confere da publicação que deseja retificar ou tornar sem
efeito e clique em Pesquisar.

Passo 3 – Clique no ícone da lixeira (Tornar sem efeito).

Passo 4 – Digite o motivo da exclusão e clique em Tornar sem efeito.
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Pronto! A exclusão será gravada e enviada para aprovação do Dirigente.

2. Aprovação das alterações efetuadas na publicação do Concluinte
2.1. Aprovação da alteração dos dados do Concluinte
Passo 1 – Clique no menu SC – Sistema Concluintes e em seguida Aprovar/Retificar Concluinte.

Passo 2 – Selecione os filtros ou digite o número do visto confere e clique em Pesquisar para
localizar os alunos com publicações pendentes de alteração.
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Passo 3 – Clique no lápis para aprovar ou rejeitar a alteração.

Passo 4 – Serão exibidos os dados atuais e os dados alterados do Concluinte. Clique em Aprovar
ou Rejeitar.
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Pronto!

2.2. Aprovação da publicação sem efeito
Passo 1 – Clique no menu SC – Sistema Concluintes e em seguida Aprovar/Retificar Concluinte.
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Passo 2 – Selecione os filtros ou digite o número do visto confere e clique em Pesquisar para
localizar os alunos com publicações pendentes de alteração.

Passo 3 – Clique na lixeira para aprovar ou rejeitar a publicação sem efeito.
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Passo 4 – Serão exibidos os dados do aluno. Clique em Tornar sem efeito para aprovar a exclusão
ou clique em Reprovar.

Pronto!

Esperamos que esse tutorial tenha auxiliado!
Porém, se possuir outra dúvida ou encontrar alguma
dificuldade, encaminhe um e-mail para
sed.suporte@educacao.sp.gov.br nos detalhando a situação.
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