
COORDE NADORI A DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  

Portari a CGRH- 09, de 22- 11- 2018  - DOE 23/11/2018 

Estabel ece cr onograma par a a di vul gação da cl assificação dos i nscritos 

no pr ocesso i ni ci al de atri bui ção de cl asses e aul as de 2019 O 

Coor denador  da Coor denadori a de Gestão de Recursos Hu manos, 

consi derando a necessi dade de estabel ecer  datas e pr azos par a a 

di vul gação da cl assificação dos i nscritos,  no r ef eri do pr ocesso,  expede a 

pr esent e Portari a:  

 Arti go 1º -  A di vul gação da cl assifi cação dos i nscrit os estará di sponí vel, 

excl usi va ment e no endereço htt p://portal net. educacao. sp. gov. br,  na 

segui nte conf or mi dade:  

 I. Docent es Titul ares de Cargo e Categori as “P”, “N”, “F”:  

a) 03- 12- 2018 - di vulgação da cl assifi cação na WEB, a partir das 10 horas;  

 b)  03 a 05- 12- 2018 -  prazo para i nterposição de recursos,  be m co mo para 

al teração de opção de j ornada e Artigo 22,  no endereço el etrôni co 

htt p://portal net. educacao. sp. gov. br, até às 18 horas;  

c)  03- 12 a 06- 12- 2018 -  def eri ment o/indef eri ment o dos  recursos no 

endereço aci ma pel a DE, até às 18 horas;  

d)  12- 12- 2018 -  di vulgação da Cl assifi cação Fi nal  pós recursos,  a parti r das 

14 horas.  

II.  Docent es Contratados e m 2016,  2017,  2018 e candi dat os à contratação 

ori undos do Processo Sel eti vo Si mplifi cado para Docent es 2018/2019;  

a) 07 a 09- 01- 2019:  

 a. 1)  al unos de úl ti mo ano i nscritos no Processo de Atri bui ção de Cl asses e 

Aul as – entrega na Di ret ori a de Ensi no onde se i nscreveu dos docu ment os 

compr obat óri os de concl usão do Curso,  Di pl oma ou Certifi cado de 

Concl usão aco mpanhado do hi stóri co escol ar  com dat a de col ação de 

grau,  excet o o al uno de úl ti mo ano do curso de Educação Fí si ca,  que 

soment e poderá compr ovar  a concl usão do curso medi ante di pl oma, 

sendo o r egi stro no Consel ho Regi onal  de Educação Fí si ca – CREF exi gi do 



soment e na contratação.  O al uno de Li cenci atura Pl ena e m Pedagogi a, 

para at uar  no ca mpo de at uação CLASSE,  deverá,  obri gatori a ment e, 

apresentar  o Di pl oma ou Certifi cado de Concl usão aco mpanhado de 

hi stóri co escol ar com data de col ação de grau.  

a. 2)  al unos i nscritos do penúl ti mo ano – entrega na Di ret ori a de Ensi no 

onde se i nscreveu do compr ovant e de matrí cul a no úl ti mo ano,  para 

at uali zação no si stema, a fi m de sere m cl assifi cados.  

 b)  07 a 11- 01- 2019 – regi stro pel a Di retori a de Ensi no da atuali zação dos 

docent es que entregara m docu ment os compr ovando concl usão ou 

matrí cul a no úl ti mo ano de curso;  

c) 15- 01- 2019 – di vulgação da cl assifi cação na WEB, a partir das 14 horas;  

 d)  15 a 17- 01- 2019 – prazo para i nterposi ção de recursos no ender eço 

el etrôni co http://portal net. educacao. sp. gov. br, até às 18 horas;  

e)  15 a 18- 01- 2019 – def eri ment o/i ndeferi ment o recursos no ender eço 

el etrôni co http://portal net. educacao. sp. gov. br, até às 18 horas;  

f)  22- 01- 2019 – di vulgação da cl assifi cação fi nal  pós recursos,  a parti r das 

14 horas.  

Arti go 2º -  Os  docent es e candi dat os à contratação,  poderão i nt er por 

recurso ref erent e à pont uação,  habilitação/  qualifi cação e dados pessoai s, 

devendo apresentar docu ment ação comprobat óri a na Di ret oria de Ensi no.  

 Parágraf o úni co -  Os recursos soli citados e não f unda ment ados serão 

i ndef eri dos pel a Di retori a de Ensi no.  

Arti go 3º -  A Di retori a de Ensi no deverá regi strar  a at ualização dos 

docent es no si stema Portal net  -  Cont agem de Te mpo ( para pont uação), 

For mação Curri cul ar ( para habilitação/ qualifi cação),  e Dados Pessoai s 

( para dados pessoai s),  conf or me perí odos esti pul ados no Arti go 1º,  para 

fi ns de cl assifi cação.  

Arti go 4º - Esta Portari a entrará em vi gor na data de sua publi cação.  


