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Para saber mais sobre as ações de formação ofertadas pela EFAP, acesse: www.escoladeformacao.sp.gov.br

Curso Introdução à Gestão Democrática e Participativa: Diálogos e Inclusão 
Educacional – 1ª Edição/2017: Aumento no número de vagas!

Prezados(as),

Temos uma novidade para vocês! As 4.000 vagas ofertadas inicialmente para o curso Introdução à Gestão 
Democrática e Participativa: diálogos e inclusão educacional – 2ª Edição/2017 foram preenchidas por 
completo! No entanto, devido ao grande interesse e à procura pelo curso, este número foi ampliado! 

As inscrições permanecerão abertas até o dia 11 de setembro de 2017, próxima segunda-feira. Aproveitem 
essa oportunidade e inscrevam-se!

O que vocês precisam saber!
Período de realização do curso: de 21 de setembro a 31 de outubro de 2017;
Carga horária: 40 horas;
Modalidade: a distância, no Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAP (AVA-EFAP);
Público-alvo: servidores da SEE-SP em exercício em quaisquer categorias, cargos ou funções dos se-
guintes quadros da SEE-SP: Quadro do Magistério (QM), Quadro de Apoio Escolar (QAE) e Quadro da 
Secretaria da Educação (QSE), conforme a base da CGRH de julho/2017.
Hotsite: www.escoladeformacao.sp.gov.br/cursogestaodemocratica.

Dica importante!
Ao realizar a inscrição no curso, recomendamos que vocês informem um e-mail pessoal, válido e ativo, 
preferencialmente o e-mail Institucional. Não informem o e-mail da escola, de colegas de trabalho e/ou 
familiares. Todos os comunicados e boletins eletrônicos sobre o curso são enviados ao e-mail indicado 
no formulário de inscrição. Consultem sempre o e-mail pessoal e mantenham-se informados(as)!

Como realizar a inscrição?

Acessem o hotsite do curso www.escoladeformacao.sp.gov.br/cursogestaodemocratica, leiam na íntegra o 
Regulamento e, no menu lateral, cliquem no link correspondente ao formulário de inscrição.

No campo “Usuário”, utilizem o CPF (com 11 dígitos, sem pontos ou hífen) e, no campo “Senha”, o RG (sem 
pontos ou hífen) ou senha pessoal utilizada em outras ferramentas da Rede do Saber/EFAP.

Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a equipe do curso pelo “Fale Conosco”. 

Contamos com a participação de todos!

Atenciosamente,

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo 
“Paulo Renato Costa Souza”


