
 

 

   
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

Largo do Arouche, 302 – 6º andar – Sala 602 – CEP 01219-010  
 

Departamento de Informação e Monitoramento 
 

Comunicado 012/2019 

 

Data: 24/04/2019  

Assunto: Sistema de Cadastro de Alunos-SED - Profissional Escolar em Sala 

de Aula - Outras Redes 

 

Senhor (a) Dirigente Regional e    

Diretor (a) do Centro de Informação Educacional e Gestão da Rede Escolar 

Diretor (a) do Núcleo de Gestão da Rede Escolar e Matrícula 

Diretor (a) do Núcleo de Vida Escolar  

Diretor (a) do Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia  

 

Informamos que está disponível na Plataforma SED a digitação dos dados do 
Profissional Escolar em Sala de Aula (dados pessoais, vínculo funcional e 
formação curricular) para as outras redes (municipal, privada, federal e 
Estadual - Outras). Essas informações são pré-requisitos para o cadastro de 
profissional em sala de aula que será liberado em breve. 
   
As digitações destas informações são imprescindíveis para migração do Censo 
Escolar 2019. 
  
Considerando-se os diferentes procedimentos do Censo Escolar, o prazo de 
término de digitação desta ação será impreterivelmente até: 24/05/2019. 
 
Recomendamos seguir as instruções do tutorial anexo.  
 
Assista também os vídeos tutoriais: 
 
Dados Pessoais: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MXflqqmafFU 
 
Cadastro Funcional: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=E-OmzMsQf_Q&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=MXflqqmafFU
https://www.youtube.com/watch?v=E-OmzMsQf_Q&feature=youtu.be


 

 
 
 
 
Formação-Curricular:  
 
https://youtu.be/ev6xsbPJe7A 
  
Solicitamos encaminhar as informações para as Secretarias Municipais. 
 
Para a rede estadual, vale ressaltar que as informações devem estar 
atualizadas por meio dos sistemas disponíveis no Portalnet (Dados pessoais, 
Cadastro Funcional, Formação Curricular), sugerimos acompanhamento junto 
as equipes do CRH.  
  
Em caso de dúvida ou dificuldade, entre em contato com o técnico responsável 

pelo atendimento da Diretoria de Ensino no DEINF. 

 

Clique aqui para acessar o - FAQ - CADASTRO PROFISSIONAL ESCOLAR 

- SED 

 

Clique aqui para acessar o - Tutorial Dados Pessoais (Outras Redes) e 

Funcional  

 

 

Atenciosamente, 

DEINF - Departamento de Informação e Monitoramento 

CIMA - Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional 

 
 

https://youtu.be/ev6xsbPJe7A
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/faq-cadastro-profissional-escolar-sed.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/faq-cadastro-profissional-escolar-sed.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/2019-03-27-tutorial-dados-pessoais-outras-redes-e-funcional.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/04/2019-03-27-tutorial-dados-pessoais-outras-redes-e-funcional.pdf

