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COMUNICADO AOS CANDIDATOS QUE REALIZARAM O 

PRÉ CADASTRO 
 
Se você realizou o Pré-Cadastro é necessário que você acompanhe na SED 
(sed.educacao.sp.gov.br) qual o Status da sua inscrição: 

 Se constar o Status Pré-Cadastro em Análise, você deverá aguardar a análise pela 
Diretoria de Ensino. Prazo para a Diretoria de Ensino analisar: 21/08/2017 

 Para aqueles que constam o Status: Pré-Cadastro Devolvido, deverá providenciar as 
correções descritas pela Diretoria de Ensino. Prazo para corrigir: 21/08/2017 

 Para aqueles que constam o Status: Pré-Cadastro Aceito, deverá seguir para a segunda 
etapa: INSCRIÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE AULAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDA ETAPA: INSCRIÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE AULAS 
 
Atenção docentes que fizeram a inscrição para o pré-cadastro e tiveram suas inscrições 
Deferidas (Pré-Cadastro Aceito): 
Começa agora a segunda etapa: Inscrição para Atribuição de Classes e Aulas 2018. 
Estes docentes deverão acessar o  GDAE (portalnet.educacao.sp.gov.br - sistema “Inscrição 
para Atribuição de Classes e Aulas), de 15/08 à 11/09, conferir a pontuação e todas as 
disciplinas que ele poderá ministrar. 
Caso apareça a mensagem “DOCENTE SEM FORMAÇÃO CURRICULAR”, solicitamos que 
aguardem a Comissão de Atribuição de Aulas inserir sua formação. Previsão de inserção no 
sistema: até 25/08/2017. 
 
Os pontos que o candidato possui são obtidos da seguinte forma: 
Cada dia trabalhado na Secretaria Estadual da Educação vale: 
- 0,002 ponto de Magistério. 
- 0,005 ponto de Função. 
Cada certificado de aprovação em concurso público para professor da Secretaria Estadual da 
Educação: 1 ponto. 
Cada título de Mestrado: 5 pontos. 
Cada título de Doutorado: 10 pontos. 
Caso o docente faça jus a alguma pontuação descrita acima, deverá clicar em “Solicitar acerto” 
e descrever do que se trata, além de enviar os documentos comprobatórios para o email 
debatese@educacao.sp.gov.br 
 
Sobre a Formação Curricular, ou seja, as disciplinas que o docente poderá ministrar, fica de sua  
responsabilidade conferir se está correto. 
Basicamente, ele poderá ministrar as disciplinas específicas do Diploma, ou seja, aquelas 
disciplinas que ele pode prestar concurso. Essas são suas Habilitações. 
Também é autorizado ao docente ministrar as disciplinas não específicas do Diploma, ou seja, 
aquelas que constam no Histórico Escolar 160 horas. Essas são as suas Qualificações. 

2ª ETAPA 

Inscrição para Atribuição de Aulas 

2018 

(de 15/08 a 11/09/2017) 

3ª ETAPA 

 

Prova do Processo Seletivo 

 (previsto para outubro/2017) 

1ª ETAPA 

 

Pré Cadastro 

 (de 04/08 a 14/08/2017) 
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Por exemplo: Licenciatura em Química: terá a disciplina Química como Habilitação, e poderá 
ministrar Matemática, caso seja comprovado pelo Histórico Escolar anexado no Pre Cadastro 
que ele estudou 160 horas de Matemática. 
Assim vale para todas as disciplinas: Constatou 160 horas de alguma disciplina, ele poderá 
ministrá-la. 
Mas atenção! Para o docente ter direito a ministrar as disciplinas, precisa constar nessa 
inscrição e ele precisa confirmar. Caso o docente confirme a inscrição sem tais disciplinas, no 
próximo ano não poderá ministrá-la. 
 
Qualquer dúvida, favor entrar em contato no email debatese@educacao.sp.gov.br, ou pelo 
telefone 3321-0110 com a Comissão de Atribuição de Aulas. 
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