
COMUNICADO 12/2019 
 
 
Data: 4/2/2019 
Assunto: Cadastro para Candidatos à Contratação já inscritos em outras Diretorias de Ensino 
Destinatário: todas as unidades escolares 
A/C: Diretor de Escola / GOE / Docentes e Candidatos à Contratação 
 

Prezados Senhores: 

 
A Comissão de Atribuição de Classes e Aulas da Diretoria de Ensino Norte 1 informa que estão 

abertas as inscrições para cadastramento de docentes inscritos e candidatos à contratação, que tenham 
participado do Processo Seletivo Simplificado no ano de 2019, de acordo com disposto no §1º do artigo 
28, da Resolução SE 71/2018. 

 
Os docentes e candidatos à contratação que optarem por realizar esta inscrição na Diretoria de 

Ensino Norte 1, estarão aptos a participarem das Sessões de Atribuição de Classes e Aulas, nesta 
Diretoria de Ensino, após a publicação da classificação.  

 
Período de Inscrição: 04/02 a 08/02/2019, no Portalnet. 
 
Disciplinas: Arte, Educação Especial, Filosofia, Geografia, Matemática, Física, Linguagem Brasileira de 

Sinais (Libras), Química e Sociologia.  
 

Instruções para “CADASTRAMENTO EM OUTRA Diretoria de Ensino”:  

• acessar o PORTALNET: http://portalnet.educacao.sp.gov.br/; 

• após efetuar o acesso (login = rgxxxxxxsp e senha = a mesma usada para acesso à Secretaria Escolar 

Digital), o interessado deverá localizar no menu Cadastro – o ícone Cadastramento em outra 

Diretoria de Ensino – CGRH; 

• clicar no ícone cadastrar; 

• entrar no ícone “Adicionar Diretoria de Ensino”; 

• aparecerá nova janela para que seja selecionada a Diretoria de Ensino em que pretende efetuar o 

cadastro; 

• será disponibilizada uma barra de rolagem que conterá todas as Diretorias de Ensino; 

• o docente deverá fazer opção pela Diretoria Região Norte 1; 

• clicar no ícone “Adicionar” para que a Diretoria fique adicionada na sua lista. 
 

 
Obs.: caso não tenha efetuado o primeiro acesso ao Portalnet, o passo-a-passo para criar o login e 
senha se encontra na página inicial do site da Diretoria de Ensino Norte 1. 

 
 

Atenciosamente 
Comissão de Atribuição  

DER Norte 1           

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

