
 
 

JÁ POSSUI LOGIN, MAS ESQUECEU A SENHA 

 

1º PASSO: Caso o candidato já tenha o perfil no site Portal Net 

(http://portalnet.educacao.sp.gov.br/login.aspx) e tenha esquecido a senha, clicar em “esqueci 

a senha” e solicitar uma nova senha, a qual será encaminhada para o e-mail cadastrado. 

 

 

 

2º PASSO: Depois é só acessar o seu perfil no site com o LOGIN e SENHA recebidos por e-mail. 

O LOGIN terá sempre a seguinte estrutura: rg(NÚMERO DO RG, INCLUSIVE COM DÍGITO)UF DO 

RG, sem espaços ou pontos. Exemplo: rg457401235pr . 

 

3º PASSO: Caso o e-mail cadastrado esteja errado, procurar o Núcleo de Frequência e 

Pagamento – NFP da Diretoria de Ensino Região Assis. 

 

Pronto! Você terá acesso aos dados de sua inscrição e poderá solicitar “recurso”, no prazo a 

ser definido em portaria e publicada no site posteriormente, caso encontre alguma 

divergência entre a documentação entregue no ato da inscrição e o que consta no sistema. 

Favor verificar os dados pessoais, a habilitação acadêmica (campos de atuação e disciplina), a 

pontuação SEE/SP e a titulação. 

 

NÃO POSSUI LOGIN E NEM A SENHA 

 

1º  PASSO: Acessar o site: https://sed.educacao.sp.gov.br/ 

http://portalnet.educacao.sp.gov.br/login.aspx
https://sed.educacao.sp.gov.br/


 
 

 

2º PASSO: Clicar em: “ Não possui cadastro? Obtenha seu primeiro acesso” 

 

 

 

3º PASSO: Preencher os dados solicitados e clicar em “enviar” 

 

 

 

https://sed.educacao.sp.gov.br/obtenha-seu-acesso


 
 

4º PASSO: Caso os dados e o e-mail informados no ato da inscrição, serão enviados o LOGIN e a 

SENHA para o e-mail do candidato. Caso não esteja, procurar o Núcleo de Frequência e 

Pagamento da Diretoria de Ensino Região Assis para acerto dos dados pessoais. 

 

5º PASSO: Acesse o site http://portalnet.educacao.sp.gov.br/login.aspx e utilize o LOGIN e a 

SENHA recebidos por e-mail. ATENÇÃO: Verifique para que os dados estejam iguaizinhos aos 

recebidos no e-mail, caso contrário não gerará o acesso. 

  

 

 

Pronto! Você terá acesso aos dados de sua inscrição e poderá solicitar “recurso”, no prazo a 

ser definido em portaria e publicada no site posteriormente, caso encontre alguma 

divergência entre a documentação entregue no ato da inscrição e o que consta no sistema. 

Favor verificar os dados pessoais, a habilitação acadêmica (campos de atuação e disciplina), a 

pontuação SEE/SP e a titulação. 

 

Caso não apareça o “perfil - INSCRIÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS”, você deverá 

retornar à tela inicial do site Portal Net e clicar em “obter acesso ao sistema”, preencher os 

dados solicitados e selecionar o perfil “INSCRIÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS”. 

Depois retorne ao LOGIN e SENHA e acesse novamente o seu perfil. 

 

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

