
COMUNICADO CONJUNTO COPED E CGRH 
 

06 de janeiro de 2020 
 
A Coordenadoria PEdagógica (COPED) e a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos 
(CGRH) apresentam algumas informações acerca do Programa Ensino Integral (PEI): 
 

1. Ampliação do prazo de inscrição 
 

● O prazo de inscrição para credenciamento fica ampliado para 08/jan/2020. 
● Assim, o cronograma que fica valendo é o seguinte: 

 
Data Dia da semana Ação Observações 

04/01/2020 08/01/2020 Sábado - Quarta 

Inscrição dos Candidatos (Docentes)    
no sistema SED 

O credenciamento online   
acontecerá para preencher as    
possíveis vagas existentes nas    
unidades escolares ingressantes   
no programa em 2020 e nas      
unidades escolares que já fazem     
parte do Programa. 

07/01/2020 08/01/2020 Segunda - Quarta As DEs farão a parametrização das      
vagas necessárias no sistema  

09/01/2020 Quinta DEs executam a etapa de     
pré-classificação  

10/01/2020 - 12/01/2020 Sexta - Domingo 
Candidatos (docentes) postam a    
Atividade de Sala de Aula no sistema       
SED (poderão preencher desde o dia      
04/jan) 

Na próxima semana será    
encaminhada a Atividade de Sala     
de Aula e os docentes     
interessados já poderão começar    
o seu preenchimento. 

13/01/2020 14/01/2020 Segunda - Terça 

DEs registram a avaliação da     
Atividade de Sala de Aula, nota da       
ficha 100 (assiduidade) e executam a      
pré-classificação final  

15/01/2020 Quarta 

As DEs registram no sistema a      
pontuação da atribuição de classes e      
aulas caso haja empate entre os      
profissionais. 
 
As DEs executam a classificação     
final, publicam no site da DE e       
encaminham para publicação no    
Diário Oficial. 

As DEs deverão dar publicidade     
a lista de credenciados via site.      
O candidato que se sentir     
prejudicado pode procurar a DE     
nesta data. 

16/01/2020 Quinta Sairá a publicação no Diário Oficial da        



classificação final 

16/01/2020 17/01/2020 Quinta - Sexta DEs fazem chamamento dos    
profissionais para alocação 

 
 

20/01/2020 Segunda Início da atribuição de classes e aulas       
da rede   

 
 

2. Parametrização do credenciamento e Módulo 
 

● A etapa de parametrização do sistema será aberta na terça-feira, 07/jan/2020.  
● Para este momento, devem ser considerados os módulos que serão enviados em 

07/jan/2020. Nestes quadros haverá ajustes em relação aos compartilhados em 
27/dez/2019. Os ajustes foram realizados a partir de retornos da rede. 

 
3. Atividade de Sala de Aulas 

 
● Seguem em anexo documento com título "Atividade de Sala de Aula" que reproduz as 

questões que serão disponibilizadas na SED no dia 09/jan/2020 como continuidade ao 
processo de credenciamento. O envio prévio permite que os candidatos já preparem as 
respostas que deverão ser postadas no sistema nesta data. 
 

4. Perguntas e Respostas 
 

● Segue em anexo documento com título "Perguntas e Respostas - Credenciamento 
2020" que compila respostas para perguntas sobre o processo de credenciamento. 

 
5. Modelo de Adesão ao Programa 

 
● Os professores que quiserem continuar atuando na unidade que se tornará PEI não 

precisarão fazer o credenciamento online. Basta assinarem um Termo de Adesão ao 
Programa. Todos os profissionais serão avaliados ao longo de 2020 a partir da 
Avaliação 360. 

● Segue em anexo documento com título "Modelo de Termo de Adesão" que poderá ser 
usado como modelo para estes casos. 

● Caso haja mais interessados em permanecer na escola do que vagas disponíveis, o 
critério de desempate será a classificação da atribuição. 


