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Introdução 

Este Tutorial tem como objetivo orientar os usuários sobre o módulo Descola Trabalho 

da Plataforma SED – Secretaria Escolar Digital (https://sed.educacao.sp.gov.br/). 

O módulo permitirá que as empresas se cadastrem e recebam as solicitações de 

orçamentos, baseados em suas atividades e relacionadas com as atividades do produto 

ou serviço solicitados pelas escolas. 

Neste guia descrevemos os procedimentos e indicamos a utilização de cada 

funcionalidade. 

Público-alvo 

Este manual é destinado aos usuários com o seguinte perfil:  

 Empresas (perfil Empresa) 

Obter Acesso 

 A Empresa Fornecedora deverá acessar a através da URL 

https://sed.educacao.sp.gov.br/ 

 O usuário deverá clicar na opção “Obter Acesso como Empresa”, o 

mesmo fica localizado na opção de Acesso Rápido, conforme imagem 

abaixo: 

 

 
 

Após acessar a opção “Obter Acesso Empresa” o sistema deverá exibir a mensagem, conforme 

exemplo abaixo. 

 
Após fechar a tela, o sistema apresentará a tela conforme exemplo abaixo. 

https://sed.educacao.sp.gov.br/
https://sed.educacao.sp.gov.br/
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Todos os campos acima são de preenchimentos obrigatórios. Exceto caso o usuário escolha a 

opção “RNE”, o digito do RG e o campo UF não serão obrigatórios. 

 

Para preencher automaticamente os campos Latitude e Logitude, é possível preencher os dados 

do endereço e clicar em Confirmação de Endereço no Mapa. 

 

Abrirá uma janela com o endereço no mapa e será necessário confirmar o endereço. 

 

Após a finalização do preenchimento, o usuário deverá clicar no botão “Enviar”. 

 

O FDE validará as informações do cadastro da empresa e caso aprovado, a empresa 

receberá um link com o acesso (login e senha). 

Caso não seja aprovado, a empresa receberá um email com a negativa do cadastro. 

Primeiro Acesso 

Após receber a senha, acesse a plataforma SED e realize o login. 

 

 

 

Dentro da SED, abra o menu Descola Trabalho e a funcionalidade Fornecedor – Perfil 

Empresa. 

 

  
 

Conforme imagem acima, após clicar na opção Fornecedor – Perfil Empresa, o sistema deverá 

exibir a tela conforme imagem abaixo: 

 

https://sed.educacao.sp.gov.br/
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O usuário poderá editar/inserir informações complementares, clicando no botão Editar, conforme 

imagens abaixo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Abrirá um formulário de cadastro da empresa. 

 

 
 

A edição do cadastro da empresa só poderá ser realizada antes de iniciar uma oferta. 

 

Abaixo, algumas informações complementares da tela “Fornecedor” que poderão ser 

inseridas. 

 

Dados da empresa  

Nome fantasia Inserir o nome fantasia da empresa 

Natureza Jurídica (tipo) Selecionar o tipo da natureza jurídica da 
empresa 

Natureza Jurídica (cód.) Selecionar o cód. da natureza jurídica da 
empresa 

E-mail Inserir o e-mail da empresa 
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Site Inserir o site da empresa 

Contato  

Nome Inserir o nome de um contato de referencia 

Telefone Inserir o telefone de uma referencia 

Atividade   

Atividade Atividade principal da empresa 

Endereço  

CEP Inserir o CEP de localização da empresa 

Tipo Logradouro Inserir o tipo de logradouro da empresa 

Número Inserir número 

Complemento  Inserir o complemento da empresa 

Bairro Inserir o bairro da empresa 

Estado Selecionar o estado da empresa 

Cidade Selecionar a cidade da empresa 

Referência da empresa  

CNPJ Inserir o CNPJ da empresa para referência 

Nome do responsável  Inserir o nome do responsável para contato de 
referência 

Razão social Inserir a razão social para referência  

Contato Inserir o contato para referência 

Cadastro de Oferta 

Essa funcionalidade deverá permitir que empresa possa cadastrar uma oferta. O usuário terá 

que seguir as informações abaixo. 

 

Dentro da SED, abra o menu Descola Trabalho e a funcionalidade Cadastro de Oferta. 

 

 

 

Conforme imagem acima, após clicar na opção “Cadastro de Oferta” o sistema deverá exibir a 

tela conforme imagem abaixo: 
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O sistema carregará a razão social (travado) e os campos CNPJ e status habilitados para 

seleção. 

 

O sistema apresentará dois status. 

 

Aguardando Orçamento: São os orçamentos que ainda não foram finalizadas pela empresa 

(estão em aberto). 

Orçamento Informado: São os orçamentos finalizados pela empresa. 

 

Após selecionar o status e clicar no botão Pesquisar, o sistema carrega as informações do(s) 

orçamento(s) vinculadas à empresa, conforme exemplo abaixo. 

 
  

O ícone Editar informa que um orçamento ainda poderá ser modificado, pois a data de oferta 

ainda está vigente. 

 

Caso a data de uma oferta seja fechada, o sistema não permitirá que o mesmo seja editado, 

conforme exemplo abaixo. 

 

 
 

Após clicar no ícone Editar, o sistema apresentará a tela conforme exemplo abaixo. 
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O sistema carregará alguns campos travados e outros para edição, conforme exemplo acima. 

 

Informações da tela: 

 

Incluir item para manutenção Ao clicar na seta “incluir”, o sistema incluirá o item que será 

usado para manutenção.  

Tirar item para manutenção Ao clicar na seta “retirar”, o sistema retirará o item que seria 

usado para manutenção. 

 

Após preencher todos os campos e clicar no botão Ofertar, o sistema apresentará a tela 

conforme exemplo abaixo e atualizará o orçamento. 

 


