
Prezadas equipes gestoras e Diretorias de Ensino,

Este documento tem como objetivo informá-los das principais etapas e procedimentos para

formação inicial dos beneficiários aprovados na Ação Bolsa do Povo Educação.

O processo de seleção dos candidatos até o início das atividades é composto por 6 etapas

principais:

Nº Etapa
(✔para etapas já concluídas)

Descrição da Etapa

1 Entrevista✔
A ser agendada com todos os candidatos mais bem
ranqueados que aparecem na tela do Diretor

2 Envio da documentação✔
Enviar os documentos listados na Resolução SEDUC
nº 62/2021

3 Validação da documentação
pela DE

Analisar todos os documentos e, caso necessário,
reprovar os incorretos para correção da escola

4
Assinatura dos Termos de

Responsabilidade e
Compromisso

Convocação do candidato para assinatura dos termos e
envio pela Plataforma

5 Formação Inicial
Início: dia útil seguinte à assinatura e envio dos
Termos de Compromisso e Responsabilidade

6 Início das atividades
Após conclusão dos 5 módulos de formação, no prazo
de 7 dias

A formação é obrigatória e possui duração total de 20 (vinte) horas, divididas em 4 (quatro)

horas diárias. O beneficiário deverá realizá-la em até 7 (sete) dias, contados a partir do dia

útil seguinte à assinatura e envio dos Termos de Compromisso e Responsabilidade.

Isto é, se o beneficiário assinar os termos na terça-feira (24/08) e os termos forem enviados

no mesmo dia, o prazo para que ele finalize todas as formações será terça-feira (31/08),

contados a partir de quarta-feira (25/08). Ainda, se a assinatura dos termos e seu envio

ocorrer na sexta-feira, o prazo começará a contar a partir da segunda-feira seguinte. Portanto,

os candidatos que ainda não estiverem com os termos assinados até dia 20/08, não iniciarão a



formação no dia 23/08 e sim no dia seguinte ao dia que os termos forem enviados na

plataforma.

Os beneficiários que dentro de 07 dias não cumprirem o prazo máximo para finalizar a

formação, serão excluídos da Ação e terão seu benefício cessado.

A transmissão das formações ocorrerá por meio do aplicativo do Centro de Mídias de

Educação de São Paulo (CMSP) todos os dias de semana em três períodos: 8h às 12h, 13h às

17h e 19h às 23h. O beneficiário poderá iniciar a formação em qualquer dia da semana. Ele

assistirá as transmissões ao longo da semana, chegando ao final do período de 7 dias tendo

assistido todos os cinco módulos da formação.

Assim que os termos forem enviados na plataforma, os beneficiários receberão um e-mail do

CMSP com seu login, senha e alguns direcionamentos. As unidades escolares deverão prestar

todo tipo de apoio aos beneficiários, especialmente no acesso a ambientes adequados,

equipamentos e conectividade, para que assistam às formações sem quaisquer prejuízos, bem

como apoio para acessar o CMSP.

Eles serão automaticamente enturmados em canal específico do Bolsa do Povo e deverão

acompanhar as formações por este canal.

Atenciosamente,

Equipe Bolsa do Povo Educação


