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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: CAA da DER Capivari 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 502/2021 

Data: 16/08/2021 

Assunto: Informações sobre candidatos inscritos no Cadastro Emergencial 
 

 

 

COMUNICADO EXTERNO CONJUNTO SUBSECRETARIA/CGRH – 2021 de 11/08/2021 

 

Prezados 

 

  

Após realização da escuta ativa realizada com as Diretorias de Ensino, foram realizadas 

atualizações no sistema de Atribuição de Classe e Aulas visando viabilizar a manifestação de 

interesse, através da plataforma SED, dos candidatos à contratação oriundos do Cadastro 

Emergencial. 
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Ainda como resultado desta escuta ativa, serão disponibilizados em sistema a inserção de dados 

referentes a formação dos candidatos – MESTRADO e DOUTORADO, para melhorar a pontuação 

dos candidatos. 

  

Todos os candidatos que estiverem inscritos no cadastro emergencial terão acesso à SED 

para realizar a manifestação de interesse. Esse acesso será gerado após os dados cadastrais e 

de formação terem sido digitados na SED ou PortalNet, conforme documentos orientadores 

enviados à rede anteriormente. 

  

Desta forma, os candidatos inscritos nesta modalidade deverão: 

 acessar a plataforma SED com login e senha, após serem cadastrados pelas Diretorias de 

Ensino e no Menu “Atribuição Online”  

 clicar em “Manifestação de Interesse”, conforme imagem abaixo: 

  

 

 

 Deverão ser respeitados os horários pré-estipulados para cada ação dentro do sistema, lembrando 

que a Atribuição é diária e deve respeitar o cronograma a seguir: 

 Conferência de saldo: das 13h às 15h; 

 Manifestação de Interesse: das 16h às 23h59; 

 Atribuição: das 07h às 12h. 

  

Obs: Ressaltamos que a atribuição é sempre referente à manifestação de interesse realizada no 

dia anterior. 

  

Ex: Manifestação de interesse em 02/08/2021, das 16h às 23h59; 
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    Atribuição em 03/08, das 07h às 12h. 

  

Ressaltamos que a contratação por tempo determinado, para esses candidatos, segue o disposto 

na Resolução SE nº 44, de 24 de maio de 2010. 

  

  

  

OBS: Após a digitação dos dados dos candidatos na SED ou Portalnet os mesmos poderão 

manifestar interesse no saldo de aulas disponível. As aulas deverão ser atribuídas em reserva e o 

docente deverá ser chamado para celebração do contrato, sendo indispensável a verificação da 

autenticidade dos dados informados na inscrição, pelo candidato. Apenas após a verificação e 

abertura do contrato as aulas deverão ser associadas na SED. 

  

 

 

 

 

Responsável: 

CAA- DER Capivari  

 
De acordo: 

Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

 

 

 

 


