
PROCEDIMENTOS PARA ACESSAR A CLASSIFICAÇÃO. 

 

Os candidatos à contratação inscritos no  Processo Seletivo Simplificado, com inscrições deferidas, que não possuem acesso aos sistemas, deverão seguir os 

seguintes passos para consultar sua inscrição, consulta sua classificação e imprimir o comprovantes ou realizar os pedidos de acerto/recurso: 

1 – Deverão acessar o site da Secretaria Escolar Digital <https://sed.educacao.sp.gov.br/> e solicitar acesso ao sistema clicando em “Obtenha seu primeiro 

acesso”. 

 

https://sed.educacao.sp.gov.br/


2 – Deverão informar o seu CPF e data de nascimento e clicar no botão “ENVIAR” em vermalho. 

 

3 – O sistema enviará o LOGIN e SENHA PROVISÓRIA ao e-mail cadastrado no sistema (aquele que foi informado na ficha de inscrição). 



4 – Com os dados de LOGIN e SENHA PROVISÓRIA, deverão acessar o site da Secretaria Escolar Digital <https://sed.educacao.sp.gov.br/>. O sistema 

solicitará que seja realizada a atualização da senha, neste momento o candidato poderá escolher a senha que desejar. 

5 – Com os dados de LOGIN e SENHA (agora atualizada), o candidato deverá acessar o site < http://portalnet.educacao.sp.gov.br/> para consultar sua 

consultar sua inscrição, consulta sua classificação e imprimir o comprovantes. Clique no botão “ENTRAR”. 

 

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


6 – Para consultar a classificação, navegar pelas abas: Classificação, Classificação 2019/2020 e Classificação Individual. Clique em “Classificação Individual”. 

 

 

 

 



7 – Na opção “Concurso”, selecione “INSCRIÇÃO 2020”. Clique em “PESQUISAR”. 

 



8 – Clique em “Ver Classificação”. 

 

 



9 –  Ao clicar em “Ver Classificação” o abrirá a sua inscrição com as informações pessoais, campo de atuação, pontuação, classificação, etc. Se for de seu 

interesse, o candidato poderá imprimir o comprovante da inscrição. 

 

 

 

 



10 – Caso o candidato verifique alguma divergência de informações na inscrição e deseje solicitar recurso para correções, deverá navegar pelas abas: 

Inscrição, Acerto/Recuso, Solicitar Recurso. Clique em “Solicitar Recurso”. 

 

 



11 – Cliquem “PESQUISAR”. Após o sistema realizar a busca, clique em “Solicitar”. 

 

 



12 – A página para solicitar o recurso abrirá. Selecione em qual área está o erro: 

• Pessoal – para divergência nas informações pessoais; 

• Disciplina – para divergência nas informações sobre a formação escolar, área de atuação; 

• Pontuação – para divergências nas informações sobre tempo de experiência, pontos de concurso, pós-graduação, etc. 

Clique em “CONFIRMAR” para realizar a solicitação. Quando for necessária a apresentação de documentos comprobatórios, os candidatos deverão 

seguir as orientações que constam na Portaria CGRH 2, publicada no site desta Diretoria de Ensino < https://desantos.educacao.sp.gov.br/>. 

 

https://desantos.educacao.sp.gov.br/

