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Supervisor da Unidade
Acompanha o desenvolvimento das atividades
NAP/Dirigente
Valida os documentos no sistema
Data de disponibilização do sistema a ser confirmada

Comissão escolar
Formada pelo Diretor, Vice-Diretor e GOE da 
unidade escolar
Sistema disponível a partir do dia 04 de agosto

BOLSA DO POVO EDUCAÇÃO
REDE 2

Unidade escolar

Diretoria de Ensino



Comissão escolar
● Diretor
● Vice-Diretor
● GOE 

Sistema disponível a partir do dia 04 de agosto

BOLSA DO POVO EDUCAÇÃO
QUEM TEM ACESSO AO SISTEMA 3

Unidade escolar



PASSO 1

4

Acesse o www.bolsadopovo.sp.gov.br e clique em ENTRAR

http://www.bolsadopovo.sp.gov.br


PASSO 1

5

Possui cadastro? Acesso pelo seu login com CPF e senha

Não possui cadastro? 
Acesse o Manual de 

Cadastro



PASSO 1

6

Confirme seus dados para garantirmos que é você 
fazendo o login

Responda as perguntas com 
atenção! Caso responda errado 
três vezes, o sistema bloqueará 

o login por 24 horas.

Em caso de dúvida, verifique sua 
ficha funcional e as informações 

lá presentes, ou entre em 
contato com a SEDUC.



PASSO 2

7

Para acessar o ranqueamento dos candidatos, clique em “Consulta de Inscritos”



PASSO 2

8

Estes são os candidatos mais bem ranqueados, de acordo com 
os critérios de elegibilidade e priorização

Para os próximos 
passos, clique em 

“detalhes”

Lembrem-se, o 
número de 

candidatos que 
aparecerá na tela 

será 3x a 
quantidade de vagas 

na escola



PASSO 3

9

Essa é a tela com as informações do candidato...



PASSO 3

10

… na qual você deverá desqualificá-lo ou qualificá-lo

Você deve qualificar o 
candidato. 

Desqualifique-o apenas em 
casos que o próprio 

candidato desista, com 
registro, da sua candidatura



PASSO 3

11

Confirme a ação, mas lembre-se: você não poderá 
desfazê-la



PASSO 4

12

Para agendar a entrevista, clique em SIM



PASSO 4

13

Agende o dia e horário da entrevista

Agende a entrevista com o 
candidato, via contato telefônico 
e e-mail, antes de inserir o dia e 

horário na plataforma



PASSO 4

14

Confirme a ação, mas lembre-se: você não 
poderá desfazê-la



PASSO 5

15

Depois de realizada a entrevista, confirme 
Se o candidato compareceu

Caso o candidato não 
compareça, clique em “não”.

Ele será desclassificado caso não 
compareça



PASSO 5

16

Confirme a ação, mas lembre-se: você não 
poderá desfazê-la



PASSO 6

17

Aprove o candidato entrevistado, considerando o 
ranqueamento

A não aprovação deve 
ocorrer conforme 
Resolução da Ação e edital 
enviado pela SEDUC. É 
responsabilidade da 
Comissão zelar pelos 
critérios de preferência 
estabelecidos em 
Resolução.



PASSO 6

18

Confirme a ação, mas lembre-se: você não 
poderá desfazê-la



Quando a escola aprovar a quantidade disponível de vagas, 
as ações para os demais candidatos ficarão suspensas

PASSO 6

19



PASSO 7

20

A tela de inserção da documentação do 
candidato aprovado será disponibilizada em 

breve



MUITO OBRIGADA!


