


Atribuição on-line
Inscrição 2021



Perfil que possui acesso:

Neste material, você vai aprender a realizar sua inscrição para o 
processo de atribuição de aulas de 2021.

Inscrição 2021 – Professores Categoria A e F

❖ Professor



• O processo de inscrição de atribuição de aulas
de 2021 será realizado na Plataforma SED:

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

Saiba que:

Inscrição 2021 – Professores Categoria A e F



Para iniciar o processo de
inscrição de 2021, selecione a
categoria “Atribuição Inicial”.

Inscrição 2021 – Professores Categoria A e F



Serão disponibilizados dois menus:

• Conferência/recurso de pontos;

• Inscrição.

Inscrição 2021 – Professores Categoria A e F



• Antes de iniciar a inscrição, faça a conferência da
pontuação e, em caso de divergência, solicite o
recurso.

• Após a conclusão da inscrição, é possível
consultar a pontuação, mas não será possível
solicitar recurso.

É importante saber!

Inscrição 2021 – Professores Categoria A e F



Ao selecionar o menu “Conferência/recurso de
pontos”, será apresentada uma mensagem de
orientação.

Conferência/recurso de pontos



Conferência/recurso de pontos



No grid, será apresentado:

• Diretoria de Ensino • Categoria

• UA de Classificação • Disciplina de Concurso

• CPF • Pontuação

• RG • Recurso

• DI

Conferência/recurso de pontos



Para visualizar a pontuação, clique na lupa.

Conferência de dados e pontuação



Serão apresentados os seguintes dados:

Conferência de dados e pontuação



Conferência de dados e pontuação

Serão apresentados os seguintes dados:



Conferência de dados e pontuação

Serão apresentados os seguintes dados:



Para visualizar, solicitar e acompanhar o recurso, 
clique no ícone    .

Recursos



Na tela de recurso, serão apresentados os dados do Professor...

Recursos



E os possíveis recursos solicitados.

Recursos



Para cadastrar um recurso, clique em “Cadastrar”.

Recursos



• Indique o tipo de recurso.

• É possível selecionar mais de uma opção.

Recursos



• Informe sua argumentação.

• É necessário que ela contenha no mínimo 30 
caracteres.

Recursos



• Não será permitido salvar o recurso com menos 
de 30 caracteres na argumentação.

• O sistema sinalizará o motivo pelo qual não está 
sendo possível concluir a solicitação.

Recursos



• É possível anexar documentos comprobatórios.

• O campo anexo não é obrigatório.

• Após preencher os campos, clique em “Salvar”.

Recursos



Serão disponibilizadas as informações pertinentes ao(s) 
recurso(s) solicitado(s);

• Tipo(s) de Recurso(s) selecionado(s).

• Argumentação.

• Anexo(s).

• Data de Abertura.

• Status.

Recursos



Além disso, é possível:

• Editar     .

• Visualizar      .

• Excluir     .  

Recursos



Ao tentar cadastrar um novo recurso com um em andamento,
será apresentada uma mensagem de orientação.

Recursos



Lembrando que:

• Professores com mais de um cargo precisarão
confirmar a pontuação e, se for necessário, solicitar
recurso para cada cargo.

Conferência de dados e pontuação



Para realizar sua inscrição, selecione 
o menu “Inscrição”.

Inscrição



É importante saber!

Caso haja um recurso em andamento, não será possível concluir
a inscrição. Será apresentada uma mensagem de alerta.

Inscrição



Para realizar a inscrição, clique no ícone         . 

Inscrição



Serão apresentados os seguintes dados:

Inscrição



Dados Funcionais – Professor Categoria A:

Inscrição



Dados Funcionais – Professor Categoria F:

Inscrição



Pontuação – Professor Categoria A:

Inscrição



Pontuação – Professor Categoria F:

Inscrição



Inscrição – Professor Categoria A:

• Selecione a Jornada de Opção: Inicial, Básica ou
Integral.

• Informe se deseja se inscrever nos termos do artigo
22 e, ao sinalizar “Sim”, indique a Diretoria de
Ensino.

• Sinalize se deseja atuar com Programas/Projetos.

• Indique seu interesse no Programa Inova Educação
e, ao informar “Sim”, selecione a(s) disciplina(s)
desejada(s).

Inscrição



Inscrição – Professor Categoria A:

Inscrição



Inscrição – Professor Categoria F:

• Selecione a Carga Horária.

• Informe se deseja se transferir para outra Diretoria
de Ensino e, ao sinalizar “Sim”, indique a DE.

• Sinalize se deseja atuar com Programas/Projetos.

• Indique seu interesse no Programa Inova Educação
e, ao informar “Sim”, selecione a(s) disciplina(s)
desejada(s).

Inscrição



Inscrição – Professor Categoria F:

Inscrição



• Ao concluir a inscrição, as informações serão 
apresentadas no grid.

• Durante o período de inscrição, é possível editá-la.

• É possível obter o comprovante de inscrição, inclusive 
gerar um arquivo em PDF.

Inscrição



Comprovante de Inscrição



Comprovante de Inscrição



Lembrando que:

• Professores com mais de um cargo precisarão 
realizar a inscrição para cada cargo.

Inscrição


