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A Plataforma SED foi criada em 2014 e instituída 
oficialmente em 2016 através da Resolução SE 36 de 25 -05 -
2016. 
Hoje a plataforma SED é utilizada pelas redes: estadual, 
municipal e privada em todo o Estado de São Paulo e possui 
interface com os aplicativos Diário de Classe, Leitor Rsposta
e Minha Escola SP disponíveis na loja de aplicativos para 
dispositivos com sistema operacional android. 

A SED é personalizada para cada tipo de usuário. Para os pais 
e responsáveis dos estudantes, por exemplo, estão 
disponíveis as notas e faltas do estudante. Já os alunos 
podem solicitar a carteirinha, criar suas contas de e -mail e 
emitir documentos escolares. 

Além do site https://sed.educacao.sp.gov.br , a SED também 
pode ser acessada sem o consumo de dados móveis por 
meio do aplicativo “Secretaria Escolar Digital” também 
disponível na loja de aplicativos para dispositivos com 
sistema operacional android. 

7cbc8c52

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


5

Meritocracia –Chefe Imediato

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

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

Superior Imediato
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MERITOCRACIA – CHEFE IMEDIATO 
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MERITOCRACIA

Clique no menu Recursos Humanos, depois clique no submenu Chefe Imediato para acessar a Avaliação do Líder;

Utilize os meios de pesquisa que preferir, a pesquisa pode ser realizada apenas com CPF.
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AVALIAÇÃO DO LÍDER

Após a pesquisa será apresentada a tela com as 
informações do Servidor.

Depois de confirmada os dados do Servidor na coluna 
“Avaliar Servidor” clique no ícone para que seja aberta a 
avaliação.



11

AVALIAÇÃO DO LÍDER

Após clicar no ícone será aberta a tela com as 
informações do servidor e o questionário de avaliação.

Clique em responder para visualizar as questões de 
cada questionário.
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AVALIAÇÃO DO LÍDER

Após clicar em responder será apresentada está tela em 
que deverá inserir a pontuação que o servidor terá em 
cada item do questionário, depois de inseridas as 
informações clique em “Salvar”.

Todas as telas de questões tem um campo para inserção 
de texto para considerações se achar necessário.
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AVALIAÇÃO DO LÍDER

Após responder todas as etapas da Meritocracia ficará 
verde os indicadores das questões respondidas.

Depois é só clicar em “Finalizar” para encerrar este 
processo de avaliação.
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AVALIAÇÃO DO LÍDER

Será apresentado uma tela em que mostrará todas as 
questões sinalizando se foram respondidas ou não, 
confirmando suas respostas clique em “Finalizar”.
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AVALIAÇÃO DO LÍDER

Confirme sua conclusão da avaliação para que está 
etapa seja finalizada para prosseguir com a avaliação da 
Meritocracia.
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AVALIAÇÃO DO LÍDER

Após a finalização da avaliação o sistema mudará o indicador do “Status 
Avaliador” de vermelho para verde isso demonstra que mais uma fase do 
processo está concluída.

Na coluna “PAD Avaliador” clique na lupa para que seja aberta a tela da próxima 
fase da Meritocracia.
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AVALIAÇÃO DO LÍDER

Após clicar na lupa o sistema apresentará a seguinte 
tela, nela possuímos três abas em que o preenchimento 
é obrigatório das abas de Feedback e Propostas de 
Ações ou Justificativa.

Na aba de Feedback clique em “+Novo”, para que seja 
apresentada a tela de Novo Feedback selecione o tipo e 
depois insira uma descrição e clique em “Salvar”, pois 
desta forma a tela Feedback será atualizada.
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AVALIAÇÃO DO LÍDER

Na aba Propostas de Ações, insira as medidas que o 
servidor pode tomar para melhorar seu desempenho no 
ambiente de trabalho, clique em “Salvar” para finalizar 
essa etapa.

Concluindo o Feedback e Propostas de Ações clique em 
“Finalizar PAD”.
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AVALIAÇÃO DO LÍDER

A aba de justificativa deve ser preenchida na situação 
que as outras não sejam utilizadas.

Deve ser inseridos os motivos de não utilizar as outras 
abas, sendo justificado clique em “Salvar” e depois em 
“Finalizar PAD”.
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AVALIAÇÃO DO LÍDER

Após a finalização do PAD será apresentada a tela de sucesso 
em gravar sua avaliação.
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AVALIAÇÃO DO LÍDER

Todos os indicadores vermelhos passaram a ser verde, 
exceto o da coluna “Status Validação PAD” pois 
necessita que o Chefe Mediato avalie as informações 
inseridas no PAD.

Após essa validação finalizado o sistema fará o indicador 
vermelho passar a ser verde.
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PORTAL DE ATENDIMENTO

Em casos de dúvidas ou problemas, sugerimos que registre uma ocorrência no nosso 

Portal de Atendimento, através do link https://atendimento.educacao.sp.gov.br
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OBRIGADO!


