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COMUNICADO 

 
Senhores Diretores e Gerentes,  

 

Em conformidade com a Portaria CGRH 16 de 15/10/2021, nos dias 20 

a 22/10/2021 a SED estará aberta para que as Unidades Escolares e Diretorias 

de Ensino realizarem adequações necessárias no rol de contratados, no campo 

referente à nota de Processo Seletivo dos docentes contratados e candidatos a 

contratação: 

. A pontuação do Processo Seletivo Simplificado (PSS) apresentada no 

perfil da SED para os docentes contratados é relativa ao PSS utilizado para a 

abertura de contrato;  

. Docentes que tenham realizado a abertura de contrato com PSS de 

2019 terão a pontuação respectiva a este ano; (deverão ser consultados no portal 

NET GDAE, inscrição para atribuição de aula)  

. Docentes que tenham realizado a abertura de contrato com o PSS de 

2021, terão a pontuação respectiva a este ano;  

. Atenção à vigência dos contratos de acordo com o PSS realizado:  
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.PSS 2019 vigência dos contratos abertos de 2019 até 13/3/2021 (ou 

seja, quem abriu contrato neste período será a nota do PSS de 2019)  

.PSS 2021 (Banco de Talentos) vigência a partir de 14/3/2021 (a quem 

abriu contrato pelo BT);  

IMPORTANTE fazer uma conferência no PSS de todos os 

contratados, pois diversos erros foram detectados, como: 

.O sistema somou nota do PSS de 2019 com PSS do Banco de talentos; 

 .PSS zerado,  

.Nota de PSS para candidatos que a Diretoria excluiu do banco de 

talentos porque não comprovou os títulos e tempo de experiência e puxou a 

mesma nota, sem o docente ter direito, (nestes casos tem que analisar a 

pontuação com os documentos apresentados e se necessário, zerar), para ajudar 

na análise da pontuação do PSS do BT, seguir a parte da pontuação do edital do 

banco de talentos.  

Agradecemos a costumeira presteza, compreensão e cooperação de 

todos.  
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DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 
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