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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: CAA – DER Capivari 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 06/2021 

Data: 06/01/2021 

Assunto: Procedimentos para a inscrição docente 2021 
 

CAA da DER Capivari solicita que para a inscrição docente no Processo Seletivo 

2021 deve ser observado os itens abaixo: 

1. Acessar e fazer a leitura criteriosa do Edital do Processo Seletivo 2021, 

disponível em: 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/01/comunicado-

04_2021_v1.pdf 

2. Poderão se inscrever no presente processo seletivo TODOS DOCENTES 

QUE QUEIRAM CONCORRER A TER CONTRATO CELEBRADO COM A 

REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO A PARTIR DE 2021. 

3. Os candidatos classificados no processo seletivo vigente que não tiveram 

contrato celebrado, caso tenham interesse concorrer em 2021, deverão 

participar do presente certame INCLUSIVE AQUELES QUE PARTICIPARAM 

DO PROCESSO SELETIVO 2020 (sem contrato ativo) E FORAM 

AUTOMATICAMENTE INSCRITOS NO SISTEMA SED, pois de acordo com 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/01/comunicado-04_2021_v1.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/01/comunicado-04_2021_v1.pdf
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o Decreto nº 65.458/2021 esse processo/inscrição terá validade pelo prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de 21 de janeiro de 2021. 

4. A inscrição do candidato será realizada de forma auto declaratória, na 

plataforma Banco de Talentos, no endereço: 

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

 

5. Após o acesso o docente precisará preencher os dados (conforme figura 

abaixo) se atentando para colocar sempre um e-mail válido, pois será 

através dele que será enviado o link para confirmar o login de acesso. 

 

https://bancodetalentos.educacao.sp.gov.br/
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6. Após acessar o e-mail cadastro fazer o login completo e acessar o Processo 

Seletivo Simplificado 

 

7. Preencher os dados complementares. Atenção: as informações deverão ser 

comprovadas posteriormente. 

 

8. Preencher a formação docente (se atentando que os documentos 

comprobatórios devem ser apresentados no momento da contratação) 

observando:  
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 Formação exigida para atuação da rede estadual disponível em: 
encurtador.com.br/wSV08 
 Para atuação em Educação Física, além da conclusão do curso, é 
necessário registro profissional obtido no Sistema CONFEF/CREFs. 
 Bacharéis e Tecnólogos podem atuar desde que no histórico do curso 
conste um mínimo de 160 horas numa das disciplinas do currículo oficial 
do Estado de São Paulo. 
 Também não é permitida a atuação de alunos cursando o Programa 
Especial de Formação Pedagógica Superior (R2) ou Educação 
Especial. 

 

 

9. Uma vez inserida na plataforma a formação poderá ser confirmada pela tela 

encurtador.com.br/wSV08
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10. Os docentes deverão observar a tela a seguir sobre a titulação e tempo de 

experiência e se for o caso inserir as informações pertinentes, observando: 

 Os documentos comprobatórios deverão ser apresentados 

posteriormente 

 Quantidade de horas necessárias para os cursos de pós graduação, de 

acordo com a Deliberação CEE N.º 2/93, disponível em: 

encurtador.com.br/qQSV8 

 

 

encurtador.com.br/qQSV8
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11. O candidato portador de algum tipo de deficiência deverá submeter no 

sistema o laudo médico. O RG se for indígena também deverá ser inserido 

obrigatoriamente 

 

12.  Por fim o docente terá acesso à tela do comprovante da inscrição. 

 

13. ATENÇÃO: o docente apenas poderá manifestar interesse para o processo 

de atribuição de aulas 2021 após a classificação final ser publicada.  
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Responsável: 

CAA – DER Capivari 

 
De acordo: 

Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

 

 

 

 


