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INSCRIÇÕES

Docentes e Candidatos, para participarem do Processo de Atribuição de Classes e Aulas para atua-
ção em 2022, acompanhem as orientações e o cronograma através da página:
https://depiracicaba.educacao.sp.gov.br/atribuicao-de-classes-e-aulas-2022/
(https://depiracicaba.educacao.sp.gov.br/atribuicao-de-classes-e-aulas-2022/) e da página inicial do
site.

 

Inscrições 2022 – confirmação de inscrições e/ou solicitação de recursos 
 

Caros Docentes,

Informamos que está aberto o período para confirmação de inscrições e/ou solicitação de recursos para o Processo de
Atribuição de Classes e Aulas para o ano letivo de 2022, realizadas por meio da plataforma http://sed.educacao.sp.gov.br
(http://sed.educacao.sp.gov.br/).

Os Docentes abaixo relacionados, deverão realizar a leitura integral da Portaria CGRH – 13, de 10 de setembro de 2021,
alterada pela Portaria CGRH 14, de 13/09: “Clique Aqui
(https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/09/portaria-cgrh-n-13-alterada-pela-portaria-cgrh-n-14-inscrio-
atribuio-inicial-2022.pdf)”, alterada pela Portaria CGRH 15, de 06/10: “Clique Aqui
(https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/10/portaria-cgrh-n-15-de-2021-altera-o-cronograma-inscries-
2022.pdf)“, alterada pela Portaria CGRH 16, de 15/10 “Clique Aqui
(https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/10/portaria-cgrh-n-16-de-2021-altera-o-cronograma-inscries-
2022.pdf)“, alterada pela Portaria CGRH 17, de 03/11 “Clique Aqui
(https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/11/portaria-cgrh-n-17-de-2021-altera-a-portaria-13-de-2021-ins-
cries-2022.pdf)”, alterada pela Portaria CGRH 20, de 26/11 “Clique Aqui
(https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/11/61a4ca5606bc9-61a4ca5606bcaportaria-cgrh-n-20-de-26-de-
novembro-de-2021-altera-a-portaria-cgrh-17-de-2021-data-publicao-da-classificao-pdf.pdf)“, alterada pela Portaria CGRH
21, de 01/12: “Clique Aqui (https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/12/portaria-cgrh-n-21-de-2021-altera-
a-portaria-17-de-2021-classificao-final-1.pdf)“, alterada pela Portaria CGRH 23, de 10/12: Clique Aqui,
(https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/12/61b73473e4d9f-61b73473e4da0portaria-cgrh-n-23-de-2021-
altera-a-21-classificao-cat-o-e-bt-pdf.pdf)alterada pela Portaria CGRH 24, de 15/12: Clique Aqui
(https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/12/portaria-cgrh-n-24-de-2021-altera-classificao-final-cat-o-e-
bt.pdf).

Realize a leitura do FAQ-V2 (Perguntas e Respostas): “Clique Aqui
(https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/09/faq-inscries-2022-v2_ocred.pdf)“. 
Siga as orientações do Tutorial de Inscrições 2022: “Clique Aqui
(https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/09/manual-atribuio-online-inscrio-a-e-f.pdf)” (Categoria A e F),
“Clique Aqui (https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/09/tutorial-atribuio-online-categoria-o-e-candidato--
contratao.pdf)” (Categoria O e candidatos Banco de Talentos 2021).

Docentes Efetivos (Categoria A)  e Não Efetivos (Categorias P, N e F):

https://depiracicaba.educacao.sp.gov.br/atribuicao-de-classes-e-aulas-2022/
http://sed.educacao.sp.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/09/portaria-cgrh-n-13-alterada-pela-portaria-cgrh-n-14-inscrio-atribuio-inicial-2022.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/10/portaria-cgrh-n-15-de-2021-altera-o-cronograma-inscries-2022.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/10/portaria-cgrh-n-16-de-2021-altera-o-cronograma-inscries-2022.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/11/portaria-cgrh-n-17-de-2021-altera-a-portaria-13-de-2021-inscries-2022.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/11/61a4ca5606bc9-61a4ca5606bcaportaria-cgrh-n-20-de-26-de-novembro-de-2021-altera-a-portaria-cgrh-17-de-2021-data-publicao-da-classificao-pdf.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/12/portaria-cgrh-n-21-de-2021-altera-a-portaria-17-de-2021-classificao-final-1.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/12/61b73473e4d9f-61b73473e4da0portaria-cgrh-n-23-de-2021-altera-a-21-classificao-cat-o-e-bt-pdf.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/12/portaria-cgrh-n-24-de-2021-altera-classificao-final-cat-o-e-bt.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/09/faq-inscries-2022-v2_ocred.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/09/manual-atribuio-online-inscrio-a-e-f.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/09/tutorial-atribuio-online-categoria-o-e-candidato--contratao.pdf


Data da Confirmação da Inscrição e/ou Solicitação de Recurso: 14/09 a 24/09/2021

Período de Análise das Inscrições e/ou Recursos pela Escola e/ou Diretoria de Ensino: 14/09 a 28/09/2021

Data da publicação da classificação na plataforma SED: 29/09/2021

Docentes Contratados (Categoria O – inclusive contratos celebrados em 2018)  e Candidatos à Contratação (Banco
de Talentos – 2021)

Data da Confirmação da Inscrição e/ou Solicitação de Recurso: 30/09 a 08/10/2021

Período de Análise das Inscrições e/ou Recursos pela Escola e/ou Diretoria de Ensino: 30/09 a 14/10/2021

Adequações no campo referente a nota do processo seletivo pela Escola ou Diretoria de Ensino: 04 a 08/11/2021

Data da publicação da classificação na plataforma SED: 09/11/2021

Classificação Final para o processo de atribuição de classes e aulas: 17/12/2021

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – BANCO DE TALENTOS 2022
 

O período de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado estará aberto de 30/09/2021 a 30/10/2021,
para o Processo de Atribuição de Classes e Aulas para o ano letivo de 2022, de forma autodeclaratoria,
através da plataforma Banco de Talentos: “Clique Aqui (https://bancodetalentos.educacao.sp.gov.br)”

Edital publicado em D.O.E. em 28/09/2021: “Clique Aqui
(https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/09/edital-pss-2022-doe-28-09-2.pdf)”.

Para maiores informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado – 2022 o candidato deverá acessar
a plataforma Banco de Talentos.

Poderão se inscrever:

– candidatos sem vínculo com a Rede Estadual que pleiteiam celebrar contrato em 2022;

– servidores da rede estadual que desejam o acúmulo de cargo/função com um novo contrato.

Devem se inscrever (que pleiteiam celebrar contrato em 2022):

– Os candidatos classificados no último processo seletivo simplificado, que não celebraram contrato (candi-
datos à contratação do Banco de Talentos/2021);

– Os docentes que celebraram contrato em 2018, com contrato ativo até dezembro/2021

 

Cronograma: 
Período de Inscrições: 30/09 a 30/10/2021 
Período de Aferição da autodeclaração do candidato PPI pela banca de Heteroidentificação: 30/09 a 09/11/2021 
Divulgação do Resultado para os candidatos PPI pela banca de Heteroidentificação: 11/11/2021 
Período de Recurso do Resultado para os candidatos PPI (via SED): 12/11 a 18/11/2021 
Resultado Final para os candidatos PPI pela banca de Heteroidentificação: 23/11/2021

https://bancodetalentos.educacao.sp.gov.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2021/09/edital-pss-2022-doe-28-09-2.pdf


Secretaria Escolar Digital (https://sed.educacao.sp.gov.br/)

Intranet da Educação (http://www.intranet.educacao.sp.gov.br/)

Legislação (http://www.educacao.sp.gov.br/lise/sislegis/pesqorient_ano.asp)

Manual do servidor (http://www.educacao.sp.gov.br/cgrh/manual-servidor/)

Portal Net (http://portalnet.educacao.sp.gov.br/)

Sistema de Acompanhamento de Chamados (https://sac-tec.educacao.sp.gov.br/)

Acesso Remoto (https://depiracicaba.educacao.sp.gov.br/acessoremoto/)

Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba
Rua Dr. João Sampaio, 666 – Bairro São Dimas – CEP 13.416-383 – Piracicaba – Sp

Classificação Previa dos Candidatos Inscritos no Banco de Talentos: Clique Aqui (https://seesp-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/depirnit_educacao_sp_gov_br/EdsOUOxenPtGrPlrJncAZgIBqdfmZ2dcJIkKd-
nacyLVdw?e=eBxHDi)

Classificação Final para o processo de atribuição de classes e aulas: 17/12/2021

 

 

Editar no Painel (https://depiracicaba.educacao.sp.gov.br/wp-admin/post.php?post=18707&action=edit)

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
Praça da República, 53 - Centro - CEP 01045-903 - São Paulo/SP - Brasil | Central de Atendimento: 0800-7700012
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