ORIENTAÇÕES – ACESSO AO PORTALNET
Para emitir o Comprovante de Inscrição, a fim de se verificar se todas as informações inseridas
estão corretas e posteriormente consultar a classificação para o processo de atribuição de
classes e aulas, os candidatos devem acessar o endereço eletrônico:
http://portalnet.educacao.sp.gov.br
Para acessar, o usuário deve utilizar a mesma senha obtida na Secretaria Escolar Digital - SED.
Quando o candidato não conseguir acessar o PORTALNET, deverá seguir os seguintes
procedimentos:
Acessar a plataforma SED através do link https://sed.educacao.sp.gov.br e clicar em:
1 - Obtenha seu primeiro acesso: nos casos dos candidatos que nunca tiveram acesso ao
sistema.
2 - Esqueci a senha: nos casos nos quais os candidatos já tiveram acesso ao sistema, mas que
não lembram a senha.

1 - Para obter acesso ao sistema o candidato deverá clicar em “Obtenha seu primeiro acesso”.

O candidato deverá preencher todos os dados e clicar em enviar:

Será encaminhado para o e-mail cadastrado o usuário e a senha. O candidato deverá acessar a
plataforma da Secretaria Escolar Digital com os dados e redefinir a senha.

2 – Para os candidatos que já acessaram o sistema, mas esqueceram a senha, também deverão
acessar a plataforma SED através do link https://sed.educacao.sp.gov.br e clicar em “Esqueci
a senha”

Deverá ser selecionada a opção “Servidor da Rede Estadual”.

Preencher os dados e clicar em Enviar.

Será encaminhada nova senha para o e-mail cadastrado e o candidato deverá acessar a
plataforma da Secretaria Escolar Digital com os dados enviados no e-mail e redefinir a senha.

O candidato deverá acessar o endereço eletrônico http://portalnet.educacao.sp.gov.br e inserir
o mesmo usuário e senha utilizados na Secretaria Escolar Digital.

Após conseguir o login e a senha, pode ser que o Portalnet indique que você não tem “perfil ou
não tem acesso” é preciso então obter acesso. Clique em Obter acesso ao Sistema.

Após o preenchimento de todos os dados, o candidato deverá clicar na opção “Continuar”.

Aparecerá uma tela com os acessos. Selecionar a opção “Inscrição para Atribuição de Classes e
Aulas” e em seguida clicar em “Gerar Acesso”:

Após esse procedimento o candidato deverá retornar ao endereço eletrônico
http://portalnet.educacao.sp.gov.br, acessar o sistema > Inscrição para Atribuição de Classes e
Aulas> Consulta > Emissão de Comprovante.

