CLASSIFICAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE RECURSOS EFETIVOS, CATEGORIAS P, N, F, DOCENTES
CATEGORIA O E CANDIDATOS À CONTRATAÇÃO
Docentes Titulares de Cargo e Categorias “P”, “N”, “F”
a) 04-12-2018 - divulgação da classificação na WEB, a partir das 10 horas;
b) 04 a 06-12-2018 - prazo para interposição de recursos, bem como para alteração de opção de jornada e Artigo 22, no endereço
eletrônico http://portalnet.educacao.sp.gov.br, até às 18 horas;
c) 04-12 a 07-12-2018 - deferimento/indeferimento dos recursos no endereço acima pela DE, até às 18 horas;
d) 13-12-2018 - divulgação da Classificação Final pós recursos, a partir das 14 horas.

Docentes Contratados em 2016, 2017, 2018 e candidatos à contratação oriundos do Processo Seletivo
Simplificado para Docentes 2018/2019 (cat. O)
a.1) 07 a 09-01-2019: alunos de último ano inscritos no Processo de Atribuição de Classes e Aulas – entrega na Diretoria de Ensino onde se
inscreveu dos documentos comprobatórios de conclusão do Curso, Diploma ou Certificado de Conclusão acompanhado do histórico
escolar com data de colação de grau, exceto o aluno de último ano do curso de Educação Física, que somente poderá comprovar a
conclusão do curso mediante diploma, sendo o registro no Conselho Regional de Educação Física – CREF exigido somente na contratação.
O aluno de Licenciatura Plena em Pedagogia, para atuar no campo de atuação CLASSE, deverá, obrigatoriamente, apresentar o Diploma ou
Certificado de Conclusão acompanhado de histórico escolar com data de colação de grau.
a.2) alunos inscritos do penúltimo ano – entrega na Diretoria de Ensino onde se inscreveu do comprovante de matrícula no último ano,
para atualização no sistema, a fim de serem classificados.
b) 07 a 11-01-2019 – registro pela Diretoria de Ensino da atualização dos docentes que entregaram documentos comprovando conclusão ou
matrícula no último ano de curso;
c) 15-01-2019 – divulgação da classificação na WEB, a partir das 14 horas;
d) 15 a 17-01-2019 – prazo para interposição de recursos no endereço eletrônico http://portalnet.educacao.sp.gov.br até às 18 horas;
e) 22-01-2019 – divulgação da classificação final pós-recursos, a partir das 14 horas.

ATENÇÃO
Processo Seletivo Simplificado Docente (Avaliação de títulos e experiência profissional para docentes
Categoria “O” contratados dos anos de 2016, 2017 e 2018).
A Unidade Escolar não poderá efetivar acréscimos de Formação Curricular e Pontuação ao Categoria “O”
2015, pois já foi efetivado no Processo Seletivo Simplificado pela Comissão de Atribuição.

De: 04 a 06/12/2018
Os docentes deverão entregar na escola os seguintes documentos:
Declaração de Tempo de Serviço fora da Secretaria de Estado de Educação (federal, municipal,
particular)
Currículo Acadêmico: Diplomas:
Doutor: 5 pontos
Mestre: 3 pontos
Especialização: 2 pontos
Aperfeiçoamento: 1 ponto

