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DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO ÀS DIRETORIAS DE ENSINO 

 

Complementando as informações enviadas, este documento tem o objetivo de orientar as 

equipes do Programa Ensino Integral das Diretorias de Ensino quanto ao Processo de 

Credenciamento 2022 – ETAPA RECURSOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

CRONOGRAMA 

DATA  EVENTO  

16/11/2021  Interposição de recurso pelos candidatos, na Plataforma SED  

16 e 17/11/2021  Análise de recursos (Diretoria de Ensino) – na Plataforma SED 

18/11/2021 
Execução da Classificação Final Pós-Recurso e envio da Publicação da Classificação Final Pós- 
Recurso para DOE  

19/11/2021  Publicação da Classificação Final Pós-Recurso DOE e site  

20/11/2021  Convocação para Alocação 

22 a 25/11/2021  Alocação 

 

* Atendendo às solicitações das Diretorias de Ensino, houve alteração das datas da etapa de Alocação, conforme 

publicação em DOE 13/11/2021, Caderno Executivo I – Pág. 190. 

 

RECURSO DO CANDIDATO 

Os candidatos classificados no Processo de Credenciamento poderão interpor recurso 

direcionado às Diretorias de Ensino de inscrição, exclusivamente em funcionalidade disponível na 

Plataforma SED >> RECURSOS HUMANOS >> CREDENCIAMENTO – PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 

>> INSCRIÇÃO E ACOMPANHAMENTO >> RECURSO (CANDIDATO). 

Serão objeto de recurso: 

• Idade; 

• Tempo de Magistério; 

• Pontuação do Processo de Atribuição de classes/aulas 

• Faixa 

• Categoria 

• Pontuação 

 

Caso tenha se inscrito para mais de uma função neste processo, o candidato deverá detalhar 

no campo da justificativa os apontamentos correspondentes a cada uma das funções. 

Ressalta-se que eventuais alterações surtirão efeito exclusivamente para fins de 

Classificação no Processo de Credenciamento.  
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ANÁLISE DE RECURSOS - PLATAFORMA SED  

A funcionalidade “Análise de Recursos” estará disponível na Plataforma SED >> RECURSOS 

HUMANOS >> CREDENCIAMENTO – PROGRAMA ENSINO INTEGRAL >> INSCRIÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO >> RECURSO (GESTÃO), exclusivamente no perfil do Dirigente Regional de 

Ensino. 

Na funcionalidade, recomendamos que mantenham aplicada a opção “TODOS” no filtro 

pertinente ao “CARGO/ FUNÇÃO DE INSCRIÇÃO”. Ao pesquisar, constarão relacionados os 

candidatos que interpuseram recurso e a Diretoria de Ensino poderá consultar a justificativa 

apresentada pelo candidato ao clicar no ícone correspondente (“JUSTIFICATIVA”).  

 

Para análise, o responsável da Diretoria de Ensino deverá clicar no ícone correspondente 

(“ATIVAR”), para que abra a tela para deferimento/indeferimento do recurso.  

Na coluna “ANTES”, aparecem as informações utilizadas pelo sistema para fins de 

classificação dos candidatos e na coluna “DEPOIS”, constam os campos em branco, para registro 

das informações atualizadas que serão consideradas na Classificação Final Pós Recurso. 

Em caso de recurso DEFERIDO, o responsável da Diretoria de Ensino deverá corrigir a 

informação indicada como incorreta pelo candidato e preencher os demais campos com a 

informação igual à da coluna “ANTES”. Depois, clicar em GRAVAR. 

Em caso de recurso INDEFERIDO, o responsável da Diretoria de Ensino deverá preencher 

todos os demais campos da coluna “DEPOIS” com a informação igual à da coluna “ANTES”. Depois, 

clicar em GRAVAR. 
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CLASSIFICAÇÃO FINAL PÓS-RECURSO 

 
A funcionalidade “Classificação Final Pós Recurso” estará disponível na Plataforma SED >> 

RECURSOS HUMANOS >> CREDENCIAMENTO – PROGRAMA ENSINO INTEGRAL >>CLASSIFICAÇÃO 

FINAL PÓS RECURSO, exclusivamente no perfil do Dirigente Regional de Ensino. 

Na funcionalidade, recomendamos que mantenham aplicada a opção “TODOS” no filtro 

pertinente à “FAIXA”. A Diretoria de Ensino deverá clicar em “EXECUTAR”, para que sejam 

processadas as alterações dos recursos e depois “PESQUISAR”. Ao pesquisar, constarão 

relacionados os candidatos CLASSIFICADOS APÓS RECURSO analisados no sistema. 

No botão “REGRAS” constam os critérios de Classificação utilizados em sistema para 

ordenação dos candidatos. 
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Após a execução e conferência das informações, poderão ser gerados arquivos em Excel e 

PDF, para cada uma das funções. 

 

 

Para outras informações, permanecemos à disposição. 

Atenciosamente, 

CEMOV/DEAPE/CGRH 


