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1- INTRODUÇÃO 

 

O presente Manual tem a intenção de proporcionar um instrumento que possibilite o pronto 

acesso às informações precisas e atualizadas sobre coleta de vagas Concurso de Remoção 

na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.  

Encontram-se definidas as áreas envolvidas e respectivas competências, bem como 

procedimentos a serem seguidos. 

O Concurso será realizado via web, site: http://portalnet.educacao.sp.gov.br , no Link – 

Concurso de Remoção /Coleta de vagas iniciais . 

 

1. COMPETÊNCIA 

1.1. Levantamento de Vagas: 

1.1.1. Diretor de Escola:  

- Identificar as vagas iniciais em sua unidade escolar da classe de docentes e funcionários 

do Quadro de Apoio Escolar, as quais serão ratificadas pela Diretoria Regional de Ensino. 

 

1.1.2. Dirigente Regional de Ensino: 

- Identificar as vagas para a classe de Suporte Pedagógico e ratificar levantamento de vagas 

do Quadro de Apoio Escolar e docentes, realizado pela Unidade Escolar. 

 

1.1.3. Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos: 

- Gerenciar os procedimentos de Coleta de Vagas, assim como, publicar em Diário Oficial a 

Relação de Vagas a serem oferecidas nos Concursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portalnet.educacao.sp.gov.br/


2- LEGISLAÇÃO 

 

QUADRO DO MAGISTÉRIO: 

►Lei Complementar nº444/85 - Estatuto do Magistério. 

►Decreto nº 60.649/2014- altera dispositivos do Decreto nº 55.143/2009. 

►Decreto nº 59.447/2013- define normas relativas para remoção do Quadro do Magistério 

►Decreto nº 55.143/2009- regulamenta Concurso de Remoção para o Quadro do 

Magistério 

►Resolução SE nº 95/2009- define critérios e procedimentos para realização de Concurso 

de Remoção para o Quadro do magistério 

►Lei Complementar nº 1.207/2013 - Dispõe sobre Concursos públicos 

Cursos: 

►Resolução SE nº 58/2011  

►Deliberação CEE nº108/2011- artigo 5º 

QUADRO DE APOIO ESCOLAR: 

►Lei nº 7.698/1992- Cria Quadro de Apoio Escolar e dá providências correlatas. 

►Lei Complementar 1.144/2011 - Institui Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os 

integrantes do Quadro de Apoio Escolar, da Secretaria da Educação, e dá providências 

correlatas. 

►Decreto nº 58.027/2012- regulamenta Concurso de Remoção para o Quadro de Apoio 

Escolar. 

►Resolução SE nº 79/2012 - Define critérios e procedimentos para Concurso de Remoção 

para o Quadro de apoio Escolar. 

Coleta de Vagas- QAE e QM: 

► Decreto nº 52.630/2008 - módulo das unidades escolares alterada pela Resolução SE 

nº27/2008, alterada pela Resolução SE nº25/2010. 

►Resolução SE 77/2011 e Resolução SE nº 31/2013- CEEJA  

►LC 1164/2012 alterada pela LC 1191/2012, Resolução SE 12/2012 - Escola Estaduais de 

Ensino Médio Integral 

►Resolução SE 12/2017 – Dispõe sobre módulo e movimentação dos integrantes do 

Quadro de Apoio Escolar. 

►Resolução SE 06/2016 alterada pela Resolução SE nº23/2016 – Dispõe sobre módulo 

para QAE, QSE e Diretor de Escola em Escolas de Tempo Integral - ETI 

►Resolução SE 55/2008- Dispõe sobre módulo de Supervisor de Ensino. (A Resolução 

SE 24/2014, embora revogue a anterior, somente será utilizada quando houver novo 

provimento deste cargo) 

 

 



3- ACESSO AO SISTEMA 

 

SISTEMA GDAE — Endereço eletrônico — http://portalnet.educacao.sp.gov.br 

Página inicial — “Autenticação”:  

3.1-informar o “Usuário (login)”, a “Senha”  

3.2- clicar em “Entrar”. 

3.3-Na eventualidade do funcionário da Diretoria de Ensino não ter login e senha, contatar o 

administrador de segurança do GDAE da Diretoria de Ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insira o “usuário”. 

Digite a senha. 

Após digitar o usuário e senha, clique em “ENTRAR”. 

http://portalnet.educacao.sp.gov.br/


4- CONFIRMAÇÃO DE VAGAS 

 

4.1 — Confirmação da vaga: 

 

4.1.1 – Através da guia “Cadastro” a Unidade Escolar deve acessar a opção “Confirmação 

de Vagas”, conforme imagem abaixo. 

 

 

 

4.2.2—Selecionar o Concurso 

 

 

 

 

Clique em “cadastro”. 

Clique em “confirmação de vaga”. 

Selecione o Concurso. 

Selecione a Diretoria 

Selecione a escola. 

Clique em “pesquisar”. 



4.3- Acessar a página de confirmação 

4.3.1- Apresentação da Tela de Confirmação de Vagas 

 

1 – CONCURSO 

2 – CARGO 

3 – DIRETORIA DE ENSINO 

4 – ESCOLA  

DADOS PARA CONFIRMAÇÃO: 

5 – MÓDULO/QAE – AULAS/CARGO – QM 

6 – AULAS ATRIBUÍDAS/ CARGOS OCUPADOS 

7 – VAGA INICIAL A SER CONFIRMADA OU RETIFICADA 

8 – BOTÕES DE CONFIRMAÇÃO – SIM/NÃO 

 

 

 

QAE: Registro do módulo da unidade escolar calculado pelo sistema, realizado pelo 

cruzamento de critérios estabelecidos em legislação. 

 

SUPORTE PEDAGÓGICO: Registro do módulo da unidade escolar para Diretor de Escola e 

da Diretoria Regional de Ensino para Supervisores de Ensino. 

 

DOCENTES: registrará a quantidade de aulas livres existentes ou número de classe /classe 

(PEB I) existentes na unidade escolar, calculado pelo cruzamento do quadro de aulas. 
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Aulas Atribuídas/ Cargos ocupados 

QAE: Registro do número do contingente efetivo da unidade escolar por Cargo. 

 

SUPORTE PEDAGÓGICO: Registro do número contingente efetivo da Unidade Escolar 

para Diretor de Escola e da Diretoria Regional de Ensino para Supervisor de Ensino. 

 

DOCENTES: Para docentes, além do contingente efetivo virá registrado o número de aulas 

que constitui sua Jornada.  

 

Vaga Inicial Levantada: 

Vaga inicial a ser oferecida para o Concurso de Remoção na respectiva Unidade 

Escolar/Diretoria de Ensino: 

QAE- Unidade Escolar–total de cargos livres, calculado pelo cruzamento de critérios 

estabelecidos em legislação X contingente efetivo X cadastro funcional.  

Obs. No cálculo do Módulo Escolar do Cargo de Agente de Serviços Escolares, as escolas 

que vierem com a vaga inicial zerada, deverão ser revistas e calculadas manualmente. 

Suporte Pedagógico– Unidade Escolar para Diretor de Escola e Diretoria Regional de 

Ensino para Supervisor de Ensino, calculado pelo cruzamento de critérios estabelecidos em 

legislação X contingente efetivo X cadastro funcional.   

Docentes: total de aulas livres/classes existentes na unidade escolar, calculada pelo 

cruzamento de aulas digitadas no Quadro de Aulas X contingente efetivo X carga horária. 

 

4.5- Para RATIFICAR vaga levantada pelo sistema 

4.5.1- Clicar em SIM: confirma vaga 

 



 

4.5.2 – Confirmar a quantidade de vaga, clicando em OK. 

 

 

 

4.5.3- Aparecerá a tela “Confirmado pela Escola”. 

 

Verifique todas as informações e clique em “sim”. 

Clique em “OK”. 



 

 

4.6—Para RETIFICAR a vaga inicial levantada  

4.6.1- Clicar em NÃO. 

 

 

4.6.2 – Aparecerá a tela para lançar nova vaga e justificar a alteração. 

4.6.2.1- Lançar nova vaga em “VAGA NICIAL CONFIRMADA”. 

4.6.2.2 – Lançar em “JUSTIFICATIVA”: o motivo da alteração. 

4.6.2.3 - CONFIRMAR 

 

Após a confirmação, aparece o status de “confirmado pela escola”. 

Caso o levantamento não esteja correto, clique e “não” para retificar. 



 

 

4.7- Para RETIFICAR a confirmação efetuada erroneamente e excluir vaga apontada 

restituindo-se o levantamento do sistema: 

4.7.1 - Clicar em Excluir  

4.7.2- Clicar em ‘CONFIRMA A EXCLUSÃO”: OK 

 

-  

 

4.7.3 – A tela anterior retornará para recomeçar a confirmação, de acordo com a tela abaixo: 

 

Confirme o total de vaga inicial. 

Justifique a alteração. 

Clique em “confirmar”. 

Para excluir a vaga, clique em “excluir”. 

Clique em “OK” para confirmar a exclusão. 



 

 

 

 

 

 

 

 


