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1. Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Paulista, para que 

possam planejar a volta às aulas segura da educação 

 

COMUNICADO EXTERNO SUBSECRETARIA/COFI/CISE 2020.-Nº128  

 

Conforme anunciado pelo Secretário em coletiva de imprensa no Palácio Bandeirantes, as Escolas 

Estaduais irão receber um aporte de  50 milhões, através do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 

Paulista, para que possam planejar a volta às aulas segura da educação. 

  

O primeiro repasse, regulamentado pela Resolução SEDUC nº 66/20, é de aproximadamente R$ 

25 milhões, dividido entre as Associações de Pais e Mestres - APMs devidamente habilitadas, e deverá ser 

exclusivamente destinado para aquisição dos produtos e serviços necessários ao combate e prevenção do 

contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19),  definidos pela Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços 

Escolares - CISE, no Anexo 9, publicado na Secretaria Escolar Digital -SED. Os critérios e valores para o 

segundo repasse de até  R$ 25 milhões serão apresentados oportunamente. 

  

Ressaltamos a importância da utilização deste recurso para a garantia dos protocolos, divulgados 

dentro do escopo do Plano São Paulo e também através da resolução SEDUC  nº 61/2020, em caráter de 

complementação e/ou reposição dos itens  adquiridos e entregues pela Administração Central. 

  

Para separar este recurso daquele repassado anteriormente em 2019, foi criada  para cada APM 

uma nova conta corrente do Banco do Brasil, a ser utilizada para Projetos Especiais, que deverá ser ativa-

da antes do uso seguindo o mesmo procedimento da conta aberta em 2019. Recomendamos que as APMs 

ativem a conta corrente com urgência. 

  

A prestação de contas deste novo recurso, por consequência, também será realizada separada-

mente, mas seguirá os mesmos moldes, sendo  regulamentada pelo Decreto nº 64.644/2019 e Resolu-

ção SEDUC  nº 49/2020. 
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2. Onde encontrar orientações sobre o PDDE Paulista 

Senhores Gestores e responsáveis pela APM, 

Para acessar os manuais e orientações sobre o PDDE Paulista, basta acessar o Mural de 

Avisos do Sistema SED. Abaixo segue print screen da tela “Mural de Avisos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Mural de Avisos podem ser encontrados todos os manuais, links das videoconferências, 

consolidação das respostas das principais dúvidas, cartilha do Banco Brasil, além de vídeos ins-

truindo como operar o Gerenciador Financeiro. O conteúdo é bem detalhado, separado por temas 

e é atualizado periodicamente, inclusive há um novo Manual, lançado esta semana, que versa so-

bre Aquisição de Insumos Necessários à Adoção das Diretrizes Sanitárias do Plano São Paulo. A 

leitura e estudo dos materiais são obrigatórios a todos que estão envolvidos no processo de pla-

nejamento e execução dos recursos do PDDE Paulista, a fim de que a verba seja utilizada corre-

tamente. Cabe ressaltar que o Programa PDDE Paulista também tem objetivos pedagógicos, sen-

do importante divulgar as orientações a todos os integrantes da Equipe Pedagógica. 

 

 

 

GABINETE 

https://sed.educacao.sp.gov.br/Inicio
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3. PLANO DE TECNOLOGIA – GUIA PARA AS ESCOLAS 

Considerando as urgências decorrentes da pandemia e a necessidade de melhoria da co-

nectividade nas escolas para a retomada das aulas presenciais, a Secretaria de Educação do Es-

tado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Informação, Tecnologia e Matrícula (CITEM), 

elaborou uma proposta de melhoria para as escolas, com foco na manutenção da infraestrutura 

física. A proposta leva em consideração os recursos repassados através do PDDE Paulista. Este 

documento orientador Plano de Tecnologia – Guia para as escolas, visa apoiar os gestores edu-

cacionais na utilização de tais recursos, dando um direcionamento em relação 

ao levantamento das necessidades de infraestrutura das escolas para que ela 

estejam preparadas para a volta às aulas presenciais. Contudo, reforça-se que ele tem caráter 

sugestivo, pois entende-se que a comunidade escolar é quem melhor conhece as necessidades 

de cada escola. 

 

 

GABINETE 

Clique para visualizar 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/10/plano-de-tecnologia-guia-para-escolas-v-2_ada.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2020/10/plano-de-tecnologia-guia-para-escolas-v-2_ada.pdf
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EE Geraldo Pecorari se prepara para receber nossos alunos nas ati-

vidades presenciais 
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NÚCLEO PEDAGÓGICO 

Abertas as Inscrições dos JESV- Jogos Escolares Virtuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1 

 

A etapa 1 será a inscrição das escolas participantes, interessadas na Fase interescolar.  

As inscrições acontecerão de 07/10/2020 a 26/10/2020, com preenchimento do formulário 

e envio para o e-mail indicado: roseane.mattos@educacao.sp.gov.br 

A UE deve enviar uma ficha de inscrição para cada categoria.  

Serão disputadas as seguintes categorias: 

 

I - Pré-Mirim até 12 anos (nascidos em 2008, 2009 e 2010);  

II - Mirim até 14 anos (nascidos a partir de 2006);  

III - Infantil até 17 anos (nascidos a partir de 2003);  

 

Etapa 2: Fase Escolar 

 

A etapa 2 será a fase escolar, “interclasses”, onde os professores divulgarão e organizarão 

com seus alunos as inscrições e/ou participações, as orientações, os recebimentos dos vídeos e 

as seleções para a fase interescolar (fase Diretoria de Ensino).  

Somente poderá passar para a fase Diretoria de Ensino 1 aluno do sexo masculino e 1 do 

mailto:roseane.mattos@educacao.sp.gov.br
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sexo feminino, por categoria e modalidade, selecionados por seu professor como o campeão e 

representante da escola naquela categoria e modalidade. Essa etapa acontecerá de 02/11/2020 a 

20/11/2020. 

 

Etapa 3- Fase Diretoria de Ensino 

 

De 23 a 30 de novembro as escolas enviarão para o mesmo e-mail

(roseane.mattos@educacao.sp.gov.br) o campeão de cada categoria e modalidade( feminina e 

masculina) para concorrer a fase Diretoria de Ensino, o vídeo deve conter o nome da unidade Es-

colar, modalidade, categoria e o estudante:  

Exemplo: EE Fleurides Futsal I Mirim João Silva. 

A partir de 1 de dezembro será marcada uma conferência com os alunos e professores pa-

ra divulgação dos campeões e entrega de certificados 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

mailto:roseane.mattos@educacao.sp.gov.br
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Orientação sobre a operacionalização da Contratação Docente refe-

rente ao Comunicado Externo Subsecretaria/CGRH2020.2 – Nº 118 

de 29 de setembro de 2020.  

Tendo em vista a abertura do cadastramento de novos contratos de docentes, quando comprova-

da a necessidade, e a implicação de docentes novos no sistema de atribuição online, que está 

sendo implementado, informamos:  

 

1) O sistema de atribuição online está sendo adequado para permitir o acesso dos docentes sem 

vínculo à SED – Atribuição Online, para manifestação de interesse no saldo de aulas, a partir 

das inscrições realizadas no Portalnet, tanto na inscrição regular quanto na inscrição realizada 

no Cadastro Emergencial;  

2) Visto que estes docentes não possuem vínculo, as escolas não conseguirão associar os do-

centes novos na SED – Associação, portanto, deverá utilizar a funcionalidade de “Reserva”, 

que está sendo desenvolvida, para permitir que o docente fique com as aulas reservadas até o 

procedimento de abertura de contrato e inclusão de vínculo, bem como para que as aulas 

saiam do saldo nas atribuições subsequentes;  

3) Após a inserção do contrato e consequente vínculo funcional, será necessário remover a aula 

da reserva, para então proceder com a associação manualmente na SED Associação (Aba 

2).  

4) Haverá também a funcionalidade de tornar sem efeito a reserva e retornar as aulas para o sal-

do, caso o contrato não seja concretizado;  

5) Uma vez que os candidatos à contratação são atendidosjuntamente com os contratados ati-

vos, em listão, a nota do processo seletivo terá que ser computada para todos, portanto, o 

sistema buscará novamente, na lista de classificação do Portalnet, os pontos da parte A e par-

te B da inscrição realizada no Portalnet;  

6) Caso tenham acertos a serem feitos na pontuação, as Diretorias de Ensino deverão enviar 

novamente as correções, para a CITEM, conforme feito anteriormente.  

 

Por todo o exposto, orientamos:  

 

a) O sistema de atribuição online considerará a manifestação de interesse dos docentes candida-

tos à contratação a partir de 14/10/2020;  

b) As Diretorias de Ensino, por meio de seus pontos focais, caso tenham correções na pontua-

ção, devem encaminhar à CITEM até o dia 08/10/2020;  
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c) O Diretor de Escola, ao consultar a situação funcional e constatar que o docente indicado pelo 

sistema de atribuição online é um docente candidato à contratação, deve contatar o candidato 

e orientar com relação aos documentos a serem entregues para celebração do contrato. A Di-

retoria de Ensino deve orientar e assistir a Unidade Escolar com relação aos procedimentos e 

fluxo de encaminhamento dos documentos;  

d) Após o docente novo ter seu contrato celebrado, entrará no fluxo normal de participação de 

atribuição, devendo o Diretor de Escola insistir na participação desse docente nas manifesta-

ções de interesse no sistema de atribuição online, quando estiver com menos de 19 aulas atri-

buídas, de acordo com o §4º do Artigo 29 da Resolução SE 71/2018.  

 

Aproveitamos também para adequar o cronograma de atribuição online para a semana de 

12/10/2020, devido ao feriado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS:  

 

1) Posso atribuir manualmente antes do dia 13/10/2020?  

R: O ideal é que todos façam em sistema, como sempre acordado entre as Diretorias de Ensino. 

Caso a Diretoria de Ensino encontre uma maneira de atribuir considerando o saldo do sistema on-

line e a atribuição manual na D.E., sem prejuízo aos docentes ativos, seguindo a legislação, pode 

realizar manualmente. Porém, insistimos para que todos façam de forma uniforme, no sistema de 

atribuição online, para maior transparência e isonomia, sem aumentar o fluxo de pessoas na Dire-

toria de Ensino.  

 

2) Quando esses docentes receberão?  

R: Os contratos e carga horária serão encaminhados de acordo com o cronograma da SEFAZ. 

Portanto, se a atribuição e celebração for após o fechamento do cronograma de Outubro/2020, 

receberão somente em Dezembro/2020.  

 

CENTRO DE RECURSOS HUMANOS 

13/10 Conferência de saldo  

14/10 Conferência de saldo até 13:40 h  

14/10 Manifestação de interesse a partir das 14:00 h  

15/10 Manifestação de interesse  

16/10 Atribuição e Atribuição em Reserva aos docentes candidatos  

19/10 Tornar sem efeito a reserva, se necessário, para conferência de saldo  
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3) Quanto aos professores que tiveram aulas atribuídas em reserva, já poderão ter seus 

contratos abertos e assumir as aulas que lhe foram atribuídas nessa condição (em reser-

va)?  

R: Sim.  

 

4) O que faremos com as aulas que estavam em reserva e acabamos de atribuir à professo-

res que estão com vínculo ativo? Será necessário aguardar pelo menos 30 dias?  

R: As aulas deverão ser retornadas ao docente que estavam com essas aulas em reserva, confor-

me constou na observação do campo do saldo de aulas. Esse procedimento foi acordado antes, e 

sabiam que estas aulas estavam reservadas. Não é necessário aguardar.  

 

5) Haverá número limite para contratação? Somente presencial ou on line também?  

R: As Diretorias de Ensino devem seguir os limites distribuídos no início do ano, e caso necessá-

rio, devem contatar o CEMOV/CGRH para liberação de contratos, mediante justificativa, após oti-

mização da atribuição aos docentes vinculados. A atuação para contratação como “O” poderá ser 

tanto para presencial quanto para teletrabalho.  

 

6) E quanto à atuação dos eventuais (V e S) eles poderão atuar em teletrabalho nas aulas 

regulares?  

R: O docente da Categoria “V” somente poderá atuar em teletrabalho se tiver aulas atribuídas, e 

consequentemente ter o contrato “V” suspenso e aberto o contrato “O”, não podendo atuar em te-

letrabalho enquanto permanecer como “V”. Quanto ao eventual “S”, não pode atuar em teletraba-

lho.  

 

7) Podemos abrir os contratos de PA das decisões judiciais?  

R: Para decisões judiciais já podiam ser celebrados.  

CENTRO DE RECURSOS HUMANOS 
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 CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E 

GESTÃO DA REDE ESCOLAR 

Resolução Seduc-69, de 5-10-2020 

 

Estabelece critérios e procedimentos para a implementação do Programa de Matrícula An-

tecipada/ Chamada Escolar - 2021, com vistas ao pleno atendimento à demanda do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, na rede pública de ensino do Estado de São Paulo 

 

O Secretário da Educação, tendo em vista o que lhe representou a Coordenadoria de Informação, 

Tecnologia, Evidência e Matrícula - Citem, e considerando: 

  

- o esforço empreendido pelo Governo do Estado de São Paulo e Municípios Paulistas no cumpri-

mento do que estabelecem os artigos 208 e 211 da Constituição Federal - CF/1988, mediante mú-

tua colaboração, para assegurar a universalização do ensino obrigatório; 

- o disposto no artigo 249 da Constituição do Estado de São Paulo - CE/1989;  

- o disposto no inciso III do artigo 5º da Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional; 

- o contido no Plano Estadual de Educação de São Paulo, aprovado pela Lei 16.279/2016;  

- o que aduz a Lei 13.068/2008 que dispõe acerca do excesso de faltas de alunos; 

- a Resolução SE 36/2016, que institui, no âmbito dos Sistemas Informatizados da Secretaria da 

Educação, a plataforma "Secretaria Escolar Digital" - Sed; 

- a Deliberação CEE 2/2000, que dispõe sobre o cadastramento geral dos alunos da Educação 

Básica no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo;  

- a Deliberação CEE 166/2019, Indicação CEE 173/2019 e o Parecer CEE 137/2019, que regula-

mentam o corte etário para ingresso na Educação Infantil/Pré-Escola e no Ensino Fundamental; 

- a Resolução SE 74/2012, que dispõe sobre a realização do Censo Escolar, no âmbito do Estado 

de São Paulo; 

- a Resolução SE 4/2017, que versa acerca da modalidade de Educação de Jovens e Adultos - 

Eja mantidos pelas escolas da rede estadual de ensino;  

- a Resolução SE 27/2011, que disciplina sobre a concessão de transporte escolar; 

- a Resolução SE 63/2019, que dispõe sobre atendimento a estudantes estrangeiros na rede esta-

dual de ensino; - o disposto na Lei 17.252/2020, que versa sobre a carteirinha de vacinação; 

- a formação da Rede Pública de Ensino, composta pela integração das redes estadual e munici-

pal, visando a atender e acomodar integralmente a demanda escolar do Ensino Fundamental e 

Médio; 

- o uso racional dos recursos financeiros e materiais na organização das unidades administrati-
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vas, inclusive no que se refere à formação de classes de alunos; 

- o estabelecimento de critérios e procedimentos que garantam o adequado atendimento à de-

manda escolar do Ensino Fundamental e Médio; 

e  

- a importância da continuidade do processo de planejamento antecipado, para o adequado aten-

dimento da demanda escolar na Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo, Resolve: 

 

Artigo 1º - As ações que visam à implementação do processo de atendimento à demanda escolar 

do Ensino Fundamental e Médio, para o ano letivo de 2021, inclusive na modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos - Eja, deverão observar a seguinte ordem de prioridade de atendimento:  

 

I - garantir o atendimento dos estudantes já matriculados, em continuidade de estudos;  

II - a estudantes concluintes do Ensino Fundamental de escolas públicas, estaduais, municipais e 

de escolas da rede Sesi - Serviço Social da Indústria/SP; 

III - a candidatos ao ingresso no Ensino Fundamental, Ensino Médio ou a cursar qualquer dos 

anos/séries que os integram, de acordo com a legislação pertinente; 

IV - realizar a chamada escolar e a matrícula antecipada de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos - Eja, candidatos ao Ensino Fundamental e Médio na rede pública;  

V - efetuar o cadastramento e o atendimento das situações de transferência.  

 

§ 1º - Todas as escolas públicas (estaduais e municipais) e os Postos do Poupatempo constituem

-se postos de inscrição e de informações ao responsável e interessados que procuram por uma 

vaga em escola pública para participar do processo de matrícula.  

§ 2º - Para os efeitos desta Resolução, considera-se que o estudante com 18 anos completos ou 

mais responde por seus atos e resultados decorrentes deles. 

§ 3º - Para fins de atendimento aos estudantes com defasagem de idade/série, estudantes com 

quinze anos completos no Ensino Fundamental e com dezoito anos ou mais no Ensino Médio, po-

derão ser criadas Classes de aceleração.  

 

Artigo 2º - Todas as etapas do processo de matrícula antecipada para os Ensinos Fundamental e 

Médio serão realizadas pela rede estadual e pelas redes municipais de ensino, em conjunto e arti-

culadamente, por meio da plataforma "Secretaria Escolar Digital" - Sed, na conformidade do que 

estabelece a Resolução SE 36/2016.  

 

Artigo 3º - O processo de matrícula antecipada compreenderá as etapas de: 

 

I - consulta aos estudantes: 

CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR 
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a) da última etapa da pré-escola da Educação Infantil, da rede pública, sobre seu interesse em 

permanecer, no ano letivo de 2021, na rede pública de ensino; 

b) do 5º ano, do Ensino Fundamental, da rede pública, sobre seu interesse em permanecer, no 

ano letivo de 2021, na rede pública de ensino;  

c) concluintes do 9° ano, do Ensino Fundamental, em escola pública (municipal ou estadual), ou 

em escola da rede Sesi /SP, sobre seu interesse em cursar, no ano letivo de 2021, o Ensino Mé-

dio em unidade escolar da rede pública de ensino;  

d) concluintes da 3º série, do Ensino Médio, das escolas estaduais, interessados em cursar a 4ª 

Série, do Ensino Médio, em 2021.  

 

II - preenchimento e atualização, completa, da ficha cadastral de todos os estudantes demandan-

tes de vaga no Ensino Fundamental e Médio, da rede pública, para o ano de 2021; 

III - definição e rematrícula dos estudantes: 

  

a) da última etapa da pré-escola da rede pública, candidatos à vaga no 1º ano, do Ensino Funda-

mental, público; 

b) oriundos do 5º ano, do Ensino Fundamental, público, candidatos à vaga no 6º ano, do Ensino 

Fundamental, público;  

c) concluintes do Ensino Fundamental em escola pública ou no Sesi, inclusive na modalidade Eja, 

que confirmarem, após consulta, o interesse em cursar o Ensino Médio em escola pública, obser-

vadas, neste caso, as disposições da Resolução SE 4/2017.  

IV - inscrição dos candidatos que não frequentaram escola pública paulista em 2020, demandan-

tes de vagas em qualquer ano/série do Ensino Fundamental e Médio, inclusive na modalidade 

Eja;  

V - programação conjunta da oferta de vagas em escolas públicas (estaduais e municipais), para 

o ano letivo de 2021;  

VI - compatibilização entre a demanda e as vagas disponíveis;  

VII - efetivação da matrícula dos estudantes em continuidade, definidos e dos candidatos cadas-

trados;  

VIII - divulgação dos resultados;  

IX - cadastro permanente de candidatos ao Ensino Fundamental e Médio da rede pública, no de-

correr do período estabelecido para a chamada escolar durante todo o ano letivo de 2021; 

X - inscrição por Deslocamento, por Transferência e por Intenção de Transferência.  

§ 1º - No que se refere ao inciso IV do "caput" deste artigo, a inscrição de estudantes fora da rede 

poderá ser realizada das seguintes formas: 

1. Presencial, realizada na unidade escolar, Diretorias de Ensino e nos postos do Poupatempo;  

CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR 
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2. Pré - inscrição on-line, por meio da Plataforma Sed. 

§ 2° - Não se aplica ao município de São Paulo o disposto nos itens "b", dos incisos I e III, do 

"caput" deste artigo.  

 

Artigo 4º - Para efeito do que dispõe esta Resolução, entende-se por: 

I - Inscrição por Deslocamento - o procedimento utilizado para registro da solicitação de mudança 

de escola, efetuada por aluno com matrícula ativa em escola pública, inclusive na modalidade Eja, 

antes do início do ano letivo, podendo ocorrer por: 

  

a) alteração de endereço residencial, quando essa alteração inviabilizar a permanência do estu-

dante na mesma unidade escolar;  

b) interesse do próprio estudante, ou de seus responsáveis, não sendo necessário haver mudan-

ça de endereço para se efetivar a inscrição na escola pretendida, sendo que, mesmo se efetivan-

do a inscrição, o estudante deverá permanecer frequente na escola de origem, aguardando a co-

municação ou resultado na consulta on-line, pela escola de destino, sobre a disponibilidade da 

vaga solicitada.  

 

II - Inscrição por Transferência - o procedimento semelhante ao previsto na alínea "a", do inciso I, 

do "caput" deste artigo, para registro da solicitação de mudança de escola, revestida das mesmas 

características, exceto no que se refere ao momento da solicitação, que, nesse caso, se verifica 

após o início do ano letivo; 

 

III - Inscrição por Intenção de Transferência - o procedimento semelhante ao previsto na alínea 

"b", do inciso I, do "caput" deste artigo, para registro da solicitação de mudança de escola, revesti-

da das mesmas características, exceto no que se refere ao momento da solicitação, que, nesse 

caso, se verifica após o início do ano letivo.  

 

Artigo 5º - Para a inscrição dos estudantes/candidatos demandantes de vagas no Ensino Funda-

mental e Médio, pelo Programa de Matrícula Antecipada, serão realizadas as ações que caracteri-

zam as seguintes fases: 

 

I - Fase de Definição do estudante que já frequentam a rede pública paulista e pretendem continu-

ar seus estudos, identificados na seguinte conformidade: 

a) estudantes que frequentam a última etapa da pré-escola na rede pública, candidatos ao in-

gresso no 1º ano, do Ensino Fundamental público; 

b) estudantes oriundos do 5º ano da rede pública, candidatos ao ingresso no 6º ano do Ensino 

Fundamental público e estudantes oriundos do 9° ano da rede pública, bem como da rede Sesi /

SP, candidatos ao ingresso na 1º série do Ensino Médio. 

CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR 



 

- 27 - 

 

Texto do Título 

  

II - Fase de Inscrição para crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontram fora da es-

cola pública e são candidatos à matrícula em escolas públicas (estadual ou municipal) abrangen-

do as:  

 

a) crianças que não frequentam a pré-escola na rede pública, candidatas ao ingresso no Ensino 

Fundamental, em escola públicas (estadual ou municipal), com idade a partir de 6 anos, comple-

tos ou a se completar até 31-3-2021, observados os termos da Deliberação CEE 166/2019, Indi-

cação CEE 173/2019 e o Parecer CEE 137/2019; 

b) crianças, adolescentes, jovens e adultos, que se encontram fora da rede pública e são candida-

tos à matrícula em escola pública (estadual ou municipal), em todos os anos ou séries, do Ensino 

Fundamental ou Ensino Médio, inclusive na modalidade Eja, nos segmentos correspondentes aos 

Anos Iniciais e aos Anos Finais, do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, observado, nesse 

caso, o disposto na Resolução SE 4/2017.  

 

§1º - Na hipótese da alínea "b" do inciso II, do "caput" deste artigo, a matrícula na modalidade de 

Ensino para Jovens e Adultos - Eja, inicial ou em continuidade, em qualquer termo, se dá median-

te critério de idade:  

1. para os quatro anos finais do Ensino Fundamental, mínimo de 15 anos completos;  

2. para as três séries do Ensino Médio, mínimo de 18 anos completos.  

 

§2º - Para a efetivação das ações relacionadas nos incisos I e II do "caput" deste artigo, bem co-

mo para as demais ações relativas à implementação do processo de matrícula antecipada, obser-

var-se-á o Cronograma de Atendimento à Demanda, constante do Anexo I que integra a presente 

Resolução.  

§3º - Em relação ao inciso II, alínea "b", do "caput" deste artigo, a inscrição do aluno que se en-

contra fora da rede pública, poderá ser realizada, durante todo o ano letivo, presencialmente nas 

unidades escolares públicas, postos do Poupatempo, bem como por meio digital, na plataforma 

Secretaria Escolar Digital - Sed, no seguinte link https://sed.educacao.sp.gov.br/preinscricao 

§4º - O candidato que perder os prazos de inscrição, relativos aos períodos estabelecidos no cro-

nograma, poderá se inscrever a qualquer tempo, durante todo o ano letivo de 2021, observados 

os dispositivos legais. 

 

Artigo 6º - No ato do cadastramento, a escola ou o responsável pelo aluno deverá obrigatoriamen-

te proceder: 

  

I - ao preenchimento da ficha cadastral completa de candidatos sem RA (registro de aluno);  

II - às atualizações de endereço e geolocalização do aluno;  

III - apresentar cópia da carteira de vacinação do candidato e/ou declaração emitida pela unidade 
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básica de saúde, atestando a regularidade da vacinação, nos termos da lei 17.252/2020;  

IV - à atualização de telefone e e-mail do aluno, quando houver; 

V - ao cadastro do responsável, quando ainda não efetivado, com inclusão obrigatória de nome, 

C.P.F, R.G, data de nascimento, assim como, e-mail e telefone para contato, quando houver;  

VI - ao preenchimento do campo da ficha cadastral que contém o questionamento sobre o interes-

se do estudante/candidato em educação de tempo integral, ensino médio noturno, educação téc-

nico profissionalizante (Novotec) e para os concluintes da 3º Série, do Ensino Médio, que desejam 

cursar, em 2021 a 4ª Série, do Ensino Médio;  

VII - ao preenchimento dos campos necessários para a emissão da carteirinha escolar aos estu-

dantes que não a possuem. 

 

§ 1º - Em todas as etapas do processo de matrícula e especialmente nas inscrições por desloca-

mento com alteração de endereço e por transferência, para possibilitar melhor alocação da matrí-

cula do estudante, é recomendável a apresentação de certidão de nascimento, RG, carteirinha de 

vacinação e comprovante de endereço. 

§ 2º - Para o atendimento aos alunos estrangeiros observar-se-á o disposto na Resolução SE 

63/2019.  

§ 3º - Caberá à escola, obrigatoriamente, proceder à entrega, ao estudante/candidato ou a seus 

responsáveis, do comprovante de inscrição, assim como do comprovante de Inscrição por Deslo-

camento, por Transferência e por Intenção de Transferência da matrícula, por meio de correspon-

dência digital. 

  

Artigo 7º - A programação de vagas de todas as escolas públicas (estaduais e municipais) será 

feita com base na demanda registrada na Plataforma Sed, após planejamento conjunto do atendi-

mento escolar para o ano letivo de 2021, assegurando- -se a continuidade de estudos dos estu-

dantes já matriculados em 2020, com observância ao Cronograma de Atendimento, a que se refe-

re o § 1º, do artigo 5º, desta Resolução.  

 

Artigo 8º - A compatibilização entre a demanda e as vagas existentes será realizada automatica-

mente observados os critérios definidos, em conjunto, pelo Estado e pelos Municípios, com res-

ponsabilidade compartilhada, inclusive o critério de proximidade, avaliado com base na geolocali-

zação do endereço cadastrado dos candidatos.  

 

§1º - As Diretorias de Ensino e Órgãos Municipais de Educação, após a compatibilização automá-

tica entre a demanda e as vagas existentes, realizada na plataforma Secretaria Escolar Digital - 

Sed, deverão efetuar as análises e os ajustes necessários, em período específico, respeitados os 

critérios definidos pela Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Evidência e Matrícula - Citem, 

de forma a garantir a efetivação de todas as matrículas.  

§2º - As reuniões regionais, entre as equipes estadual e municipal deverão ocorrer sempre que 
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necessário e sob a supervisão dos órgãos centrais de ambas as redes, para fins de acompanha-

mento do processo de matrícula e atendimento à totalidade da demanda. 

§3º - A compatibilização a que se refere o "caput" deste artigo não contempla a demanda de va-

gas para noturno, Eja, Ceeja, Educação Prisional, Educação Indígena, Quilombola, em área de 

Assentamento e Ensino Profissionalizante. 

  

Artigo 9º - A coleta de classes e de vagas do Ensino Fundamental e Médio, inclusive na modalida-

de educação de jovens e adultos - Eja, para o ano letivo de 2021, será realizada na Plataforma 

Secretaria Escolar Digital - Sed, sob a supervisão e validação dos responsáveis nas respectivas 

Diretorias de Ensino e órgãos Municipais de Educação, assegurando-se a continuidade de estu-

dos dos estudantes já matriculados em 2020 e o atendimento à demanda cadastrada, consideran-

do-se a geolocalização do endereço fornecido pelo responsável.  

 

Artigo 10 - É obrigatória a efetivação de todas as matrículas da demanda existente na Plataforma 

Sed, em todas as etapas do processo de matrícula antecipada para o ano de 2021, com exceção 

da etapa de Inscrição por Intenção de Transferência.  

 

§1º - Para os estudantes que se encontra em continuidade de estudos, a rematrícula será garanti-

da após a atualização cadastral e confirmação de interesse. 

§2º - Os responsáveis que já possuem cadastro na Plataforma Sed poderão proceder com a atua-

lização cadastral e confirmação de interesse para rematrícula na própria plataforma Sed ou no 

Aplicativo Minha Escola SP.  

§3º - Os responsáveis que ainda não possuem cadastro na Plataforma Sed poderão proceder 

com a atualização cadastral, conforme artigo 6º desta Resolução, e confirmação de interesse na 

unidade escolar pública de rematrícula do estudante.  

§4º - A efetivação da matrícula de toda a demanda que não for automaticamente realizada pelo 

responsável na Plataforma Sed, será realizada pelas escolas, mediante supervisão das Diretorias 

de Ensino. 

  

Artigo 11 - Em qualquer momento do ano, é vedada a exclusão de matrícula de estudantes que 

não comparecerem às aulas ou abandonarem a escola, sendo obrigatório o lançamento desses 

registros nas opções específicas, disponibilizadas na Plataforma Sed .  

 

§1º - Na hipótese de haver aluno que não tenha comparecido às aulas no período de 15 dias con-

secutivos, contados a partir do primeiro dia letivo imediatamente subsequente ao do registro de 

sua matrícula, sem apresentar justificativa para as ausências, a escola deverá efetuar o lança-

mento de "Não-Comparecimento" (NCom) na Plataforma Sed, de forma a liberar sua vaga.  

§2º - Quando a sequência de ausências consecutivas não justificadas, a que se refere o §1º deste 

artigo, for permeada por período de recesso e/ou de férias escolares, a contagem dos 15 dias de-

verá ser interrompida, tendo continuidade somente a partir do primeiro dia letivo subsequente ao 
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do término do referido período. 

§3º - A opção para lançamento do "Não-Comparecimento" (NCom), na Plataforma Sed, é disponi-

bilizada à escola por 5 dias consecutivos, imediatamente subsequentes ao término do período a 

que se referem os §§ 1º e 2º deste artigo.  

§4º - Excedido o prazo de 5 dias, ainda será possível à escola efetivar o registro da situação dos 

alunos que realmente se enquadrem nessa opção, sendo considerado um "Não- -

Comparecimento" fora de prazo (NFP).  

§5º - Para as matrículas efetivadas até a primeira quinzena do mês de referência do Censo Esco-

lar de 2021, o lançamento do "Não-Comparecimento" (NCom) e "Não-Comparecimento" fora de 

prazo (NFP), para os casos em que se aplica, deve ser registrado até a "Data Base do Censo Es-

colar".  

 

Artigo 12 - Com relação às definições, inscrições ou mesmo matrículas, realizadas no processo 

de matrícula antecipada para o ano de 2021, serão disponibilizadas opções de cancelamento au-

tomático para os registros referentes a estudantes/candidatos que tenham apresentado, no ano 

de 2020, posteriormente à sua definição/inscrição/matrícula antecipada, uma das seguintes situa-

ções:  

 

I - transferência;  

II - abandono ou lançamento de "Não-Comparecimento" (NCom);  

III - retenção. 

 

§1º - Ao se registrar qualquer uma das situações a que se referem os incisos I a III do "caput" 

deste artigo, será automaticamente cancelada a definição, a inscrição ou mesmo a matrícula do 

estudante/candidato para o ano de 2021.  

§2º - Para os casos a que se refere o inciso II do "caput" deste artigo, havendo interesse em retor-

nar à rede pública de ensino, posterior ao cancelamento de sua definição/matrícula, será neces-

sário que o estudante/candidato efetue nova inscrição em qualquer escola pública.  

§3º - Nas situações a que se refere o §2º deste artigo, a unidade escolar estadual deverá obser-

var as disposições da Lei 13.068/2008, com o devido acompanhamento do supervisor de ensino 

da unidade.  

Artigo 13 - Os estudantes com matrícula ativa em 2021, que mudarem de residência, com altera-

ção de endereço para bairro/ distrito/município diverso ou que venham apresentar motivo de pre-

ferência, após a divulgação dos resultados da matrícula, mas antes do início do ano letivo, carac-

terizando deslocamento, deverão comparecer a qualquer escola pública próxima da nova residên-

cia, para formalizar a solicitação de deslocamento da matrícula.  

 

§1º - Os estudantes que, por interesse próprio ou de seus responsáveis, tiverem a intenção de 

mudar de escola, antes do início do ano letivo, deverão comparecer à escola pretendida para re-
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gistrar essa intenção. 

§2º - Nas situações referidas neste artigo, a escola deverá, obrigatoriamente:  

1. registrar na Plataforma Sed a solicitação de deslocamento da matrícula, com ou sem alteração 

de endereço; 

2. proceder às atualizações do endereço residencial completo, anexando comprovante de resi-

dência, carteirinha de vacinação conforme anexo II desta Resolução, da realização da geolocali-

zação e do telefone para contato;  

3. proceder à entrega do comprovante da solicitação de deslocamento ao estudantes ou a seus 

responsáveis, por meio de correspondência digital. 

  

§3º - As solicitações de deslocamento da matrícula que não forem atendidas antes do início do 

ano letivo serão automaticamente transformadas em inscrição por Transferência ou por Intenção 

de Transferência, de acordo com as particularidades de cada uma.  

 

Artigo 14 - Os estudantes com matrícula ativa em 2021, que tenham mudado de residência para 

bairro/distrito/município diverso, após o início do ano letivo, caracterizando Transferência, deverão 

comparecer a qualquer escola pública próxima da nova residência, para formalizar a solicitação 

de transferência da matrícula.  

 

§1º - Nas situações referidas no "caput" deste artigo, a escola deverá, obrigatoriamente:  

1. registrar na Plataforma Sed a solicitação de transferência da matrícula, por motivo de mudança 

de residência; 

2. proceder às atualizações do endereço residencial completo, anexando comprovante de resi-

dência conforme anexo II da presente Resolução, da geolocalização e do telefone para contato, 

bem como carteirinha de vacinação; 

3. proceder à entrega do comprovante da solicitação de transferência ao estudante ou a seus res-

ponsáveis, por meio de correspondência digital. 

 

§2º - A escola de origem somente deverá lançar, na Plataforma Sed, a baixa da transferência da 

matrícula do aluno nos casos de efetiva mudança para outro estado/país ou para escola particu-

lar.  

 

Artigo 15 - Os estudantes com matrícula ativa no ano de 2021, que após o início do ano letivo ti-

verem intenção de se transferir de escola, por interesse próprio ou de seus responsáveis, deverão 

procurar a escola pretendida, para formalizar o pedido e ter registrada, na Plataforma Sed, sua 

Intenção de Transferência. 

 

§ 1º - Para a situação a que se refere o "caput" deste artigo, a disponibilidade de vaga somente 

deverá ser considerada após o atendimento de todos os estudantes, em todas as etapas do pro-
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cesso de matrícula, inclusive daqueles inscritos por deslocamento de matrícula, com alteração de 

endereço, e por transferência.  

§ 2º - No atendimento do estudante inscrito por Intenção de Transferência, a escola deverá obser-

var e informar ao estudante ou seus responsáveis sobre legislação vigente referente ao transporte 

escolar.  

§3º - Os estudantes atendidos nas unidades participantes do Programa de Ensino Integral - Pei 

ou do Novotec poderão fazer jus ao benefício do transporte público gratuito exclusivamente nas 

modalidades passe escolar ou passe livre quando:  

 

1. os responsáveis confirmarem o interesse para matrícula em unidade participante dos progra-

mas referidos no "caput" deste artigo ainda que em distância superior ao estabelecido no critério 

de proximidade;  

2. a unidade escolar for a unidade participante do Pei ou Novotec mais próxima da residência do 

aluno com disponibilidade de vagas;  

3. não houver prejuízo ao cumprimento dos horários de entrada e saída da escola. 

 

§4º - Os casos excepcionais ou omissos deverão ser resolvidos pelas Diretorias de Ensino, con-

forme legislação vigente sobre o referido assunto. 

 

Artigo 16 - O aluno com matrícula ativa em 2021, que possuir inscrição por Transferência ou In-

tenção de Transferência, e receber "Não-Comparecimento" (NCom), abandono ou baixa de trans-

ferência, terá sua inscrição cancelada automaticamente, devendo, caso demonstre interesse em 

retornar à rede pública de ensino, efetuar nova inscrição em qualquer unidade escolar da rede pú-

blica, postos do Poupatempo ou pela Plataforma Sed, conforme artigo 4º desta Resolução.  

Parágrafo único - Havendo disponibilidade de vagas, a compatibilização se dará, preferencialmen-

te, na unidade escolar na qual o aluno estava matriculado anteriormente.  

 

Artigo 17 - Em todas as etapas do processo de matrícula e especialmente nas inscrições por des-

locamento com alteração de endereço e por transferência, a fim de possibilitar melhor alocação 

da matrícula do estudante, é obrigatória a apresentação do comprovante de endereço para uplo-

ad na Plataforma Sed, bem como que o responsável ou a escola proceda à atualização do ende-

reço residencial do aluno, seguida de sua geolocalização, na Plataforma Sed, na forma prevista 

nesta Resolução.  

 

Parágrafo único - Considera-se como comprovante de residência, os documentos elencados no 

Anexo II que é parte integrante desta Resolução.  

Artigo 18 - Para viabilizar o Programa de Matrícula Antecipada do Ensino Fundamental e Médio, 

os trabalhos das equipes responsáveis pela demanda escolar das redes estadual e municipal de-

vem ser direcionados para as seguintes atividades: 
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I - caracterização das respectivas redes físicas, identificando o número de salas de aula por esco-

la, área de abrangência/ setor e distrito; 

II - caracterização das escolas localizadas em áreas de congestionamento, número de turnos e 

horários de funcionamento e número de turmas e de alunos por classe, visando à adoção de pro-

vidências conjuntas, para o efetivo atendimento à demanda no Ensino Fundamental e Médio;  

III - levantamento de obras em execução e planejamento conjunto das necessidades de expansão 

da rede física, nas duas instâncias, para atendimento à demanda; 

IV - identificação das escolas com acessibilidade; 

V - divulgação ampla e diversificada de todo o processo de atendimento conjunto à demanda, pe-

las duas redes, envolvendo seus órgãos centrais, regionais e todas as escolas públicas;  

VI - divulgação do resultado da matrícula - 2021, na seguinte conformidade: 

a) pela escola de destino da matrícula;  

b) por qualquer escola pública, mediante solicitação dos candidatos ou responsáveis; 

c) pelo portal de ambas as redes, disponível para consulta no seguinte endereço eletrônico: 

https://sed.educacao.sp.gov.br/ ConsultaPublica/Consulta; 

d) pelos postos do Poupatempo.  

 

§1º - No decorrer das fases do Programa de Matrícula Antecipada e durante o ano letivo de 2021, 

esta Secretaria e o Órgão Municipal de Educação deverão garantir a continuidade ao processo de 

matrícula, acompanhando o cadastramento, compatibilização e matrícula, na Plataforma Sed, dos 

candidatos que se inscreverem.  

§2º - Na inscrição de candidatos à vaga na rede pública não deverão ser incluídos aqueles carac-

terizados como em situação de solicitação de transferência de escola, sendo proibida a exclusão 

de aluno já matriculado.  

§3º - Para a situação a que se refere o parágrafo anterior, deverá ser utilizada, exclusivamente, a 

opção específica disponível na Plataforma Sed .  

 

Artigo 19 - No Programa de Matrícula Antecipada/Chamada Escolar para o ano de 2021, são de 

responsabilidade:  

 

I - dos Dirigentes Regionais de Ensino, Supervisores de Ensino, Diretores dos Centros de Infor-

mações Educacionais e Gestão da Rede Escolar e Diretores dos Núcleos de Gestão da Rede Es-

colar e Matrícula, observadas as respectivas áreas de atuação e competência: 

a) orientar e conduzir o processo de matrícula antecipada; 

b) dirimir dúvidas e apoiar os Municípios em todas as etapas do processo;  

c) definir procedimentos com vistas ao atendimento da totalidade dos alunos nas escolas estadu-

ais e municipais, em consonância com as orientações da Citem;  

d) proceder, em conjunto com os órgãos Municipais de Educação, à análise e à compatibilização 
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demanda/vagas, assegurando a matrícula da totalidade dos estudantes e dos candidatos cadas-

trados, nas respectivas áreas de circunscrição; 

e) garantir a execução dos registros correspondentes, na Plataforma Sed, na hipótese de haver 

qualquer impedimento em escola de sua circunscrição, para realização de inscrição/ cadastra-

mento/matrícula do estudante/candidato;  

f) validar o quadro-resumo e a coleta das classes das escolas de suas respectivas redes, na Pla-

taforma Sed, de acordo com o planejamento prévio, homologado pela Citem, bem como promover 

a articulação com os municípios para a aprovação do quadro-resumo e da coleta das classes, ob-

servando os prazos estabelecidos no Cronograma de Atendimento à Demanda do Ensino Funda-

mental e Médio;  

g) orientar a escola sobre sua organização e funcionamento, bem como sobre o uso dos recursos 

financeiros e materiais, para atender às necessidades administrativas relacionadas ao processo 

de matrícula, inclusive no que diz respeito à formação das classes de alunos, de acordo com a 

legislação vigente.  

 

II - das Equipes Gestoras das escolas estaduais:  

a) disponibilizar equipamentos para a digitação da identificação dos estudantes da Fase de Defini-

ção;  

b) orientar, de acordo com o estabelecido nesta resolução, os candidatos que procurarem a esco-

la;  

c) efetuar todas as inscrições solicitadas, única e exclusivamente, na Plataforma Sed; 

d) zelar pela fidedignidade das informações coletadas, evitando incorreções ou registros incom-

pletos na Plataforma Sed;  

e) informar sobre a demanda/vagas em sua unidade escolar, para que a Diretoria de Ensino, em 

conjunto com o respectivo órgão Municipal de Educação proceda à compatibilização dos candida-

tos inscritos; 

f) assumir a execução dos registros correspondentes, na Plataforma Sed, na hipótese de haver 

qualquer impedimento para a realização de inscrição/cadastramento/matrícula de estudante/

candidato;  

g) matricular e divulgar os resultados para estudantes/ candidatos, responsáveis através do ende-

reço eletrônico https:// sed.educacao.sp.gov.br/ConsultaPublica/Consulta; 

h) zelar pela organização e funcionamento escolar, de acordo com a orientação prevista na alínea 

"g" do inciso anterior; 

i) verificar semanalmente o resultado da compatibilização automática e divulgar amplamente os 

resultados para estudantes/candidatos e responsáveis. 

  

Artigo 20 - Será de responsabilidade da Citem e Órgãos Municipais de Educação planejar, orien-

tar e homologar propostas de atendimento escolar.  
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Artigo 21 - Na implementação de todo o processo de matrícula, são de responsabilidade da Ci-

tem:  

 

I - por meio do Departamento de Planejamento e Gestão da Rede Escolar e Matrícula - Dgrem: 

gerenciar o processo de matrícula, acompanhando o trabalho das Diretorias de Ensino na condu-

ção do processo de matrícula para 2021, inclusive no que diz respeito ao cumprimento do Crono-

grama de Atendimento à Demanda do Ensino Fundamental e Médio, visando a assegurar o pleno 

atendimento dos inscritos/cadastrados e a continuidade de estudos na totalidade da demanda; 

  

II - por meio do Departamento de Informação e Monitoramento - Deinf - e do Departamento de 

Tecnologia de Sistemas - Detec: gerenciar a utilização dos Sistemas Informatizados da Seduc, 

bem como orientar as Diretorias de Ensino e os órgãos municipais de Educação na operacionali-

zação dessa utilização, observado o Cronograma de Atendimento à Demanda do Ensino Funda-

mental e Médio.  

 

Artigo 22 - A Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Evidência e Matrícula - Citem e a Coor-

denadoria Pedagógica - Coped poderão expedir instruções complementares para o cumprimento 

do disposto nesta Resolução, no âmbito de suas respectivas competências.  

 

Artigo 23 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as dispo-

sições em contrário.  

 

Anexo I  

Cronograma de Atendimento à Demanda do Ensino Fundamental e Médio 

 

De 06 a 16-10-2020 - Manifestação de interesse pelos responsáveis ou estudantes maiores de 18 

anos, realizado por meio do aplicativo minha escola SP e Plataforma Secretaria Escolar Digital - 

Sed . (Jornada Ampliada, Ensino Profissionalizante, Centro de Línguas, 4ª Série do Ensino Médio, 

Ensino Médio Noturno)  

 

De 06 a 16-10-2020 - Definição dos alunos da última etapa da pré-escola, do 5º e 9º ano, da rede 

municipal e da rede Sesi / SP, na Plataforma Sed .  

 

De 19 a 23-10-2020 - Projeção, do quadro-resumo e formação de classes para o ano letivo de 

2021, nas escolas estaduais na plataforma Sed .  

 

De 26 a 30-10-2020 - Homologação, rejeição, ajuste pelas Diretorias de Ensino, do quadro-

resumo e das classes previstas para o ano letivo de 2021, com vistas ao atendimento da totalida-
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de dos estudantes definidos e em continuidade de estudos.  

 

De 06 a 30-10-2020 - Fase de Inscrição: chamada escolar e cadastramento, na plataforma Sed, 

de jovens e adultos que se encontrem fora da escola pública, para matrícula, em qualquer ano/

série do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, inclusive na modalidade Eja . 

  

De 03 a 06-11-2020 - Compatibilização e matrícula, na Plataforma Sed, entre a demanda definida, 

inscrita e em continuidade de estudos e as vagas existentes.  

De 09 a 12-11-2020 - Análise e solução das pendências da compatibilização automática, pelas 

Diretorias de Ensino. 

  

De 09 a 12-11-2020 - Ajuste do quadro-resumo e matrícula da totalidade dos estudantes inscritos.  

 

De 13 a 23-11-2020 - Homologação pelo Órgão Central, das classes para o ano letivo 2021, com 

vista ao atendimento a totalidade dos estudantes definidos e em continuidade de estudos. 

  

A partir de 30-11-2020 - Divulgação do resultado da matrícula dos estudantes cadastrados nas 

fases de Definição e Inscrição aos responsáveis, informando a escola onde foi disponibilizada a 

vaga para 2021. 

  

De 25 e 26-11-2020 - digitação pelas escolas da matriz curricular. 

  

De 27-11 a 03-12-2020 - homologação da matriz curricular pela DE Até 30-12-2020 - digitação do 

rendimento final para as escolas estaduais. 

  

De 01 a 04-12-2020 - ratificação do interesse da 4ª série do ensino médio  

 

De 05 a 12-01-2021 - Inscrição por Deslocamento de matrícula com e sem alteração de endereço.  

 

De 13 a 15-01-2021 - Compatibilização automática e matrícula das inscrições por deslocamento, 

na plataforma Sed 

 .  

A partir de 15-01-2021 - Divulgação do resultado aos estudantes inscritos por deslocamento com 

e sem alteração de endereço. 

  

A partir de 19-01-2021 e durante o ano de 2021 - Inscrição dos candidatos a vagas na rede públi-

ca, inclusive na modalidade Eja, que não se inscreveram no prazo previsto para o processo.  

 

A partir de 21-01-2021- Compatibilização automática periódica e matrícula, pela Plataforma Sed, 
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dos candidatos inscritos. 

  

Após o início das aulas - Inscrição por Transferência de matrícula e por Intenção de Transferência 

de matrícula. 

  

A partir do mês de junho/2021 - Todos os candidatos inscritos/cadastrados para os cursos na mo-

dalidade Eja, serão atendidos nas turmas instaladas para o 2º semestre de 2021.  

De 1º a 12-07-2021 - Definição dos estudantes concluintes do Ensino Fundamental, no primeiro 

semestre do ano, candidatos ao Ensino Médio na modalidade Eja . 

  

A partir de 13-07-2021 e no decorrer do 2º semestre/2021 - Compatibilização da demanda cadas-

trada para os cursos na modalidade Eja, matriculando-os e divulgando os resultados.  

 

Anexo II  

Serão aceitos como comprovantes de residência os seguintes itens, a seguir relacionados:  

 

1. Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel);  

2. Contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel reconhecida em cartório, 

acompanhado de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou telefone em 

nome do proprietário do imóvel;  

3. Declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, com firma reconhecida em car-

tório, acompanhada de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou telefone 

em nome do proprietário do imóvel; 

4. Declaração anual de IRPF; 

5. Demonstrativo/comunicado do INSS ou da SRF;  

6. Contracheque emitido por órgão público; 

7. TRCT - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; 

8. Boleto bancário de mensalidade escolar, de mensalidade de plano de saúde, de condomínio ou 

de financiamento habitacional; 

9. Fatura de cartão de crédito;  

10. Extrato/demonstrativo bancário de outras contas, corrente ou poupança; 

11. Extrato/demonstrativo bancário de empréstimo ou aplicação financeira;  

12. Extrato do FGTS; 

13. Guia/carnê do IPTU ou IPVA; 

14. CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos; 

15. Infração de trânsito;  
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