
 
Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP 

Telefone: (19) 3491-9200 
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br 

 
 

  
 
 

 
 

               GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
             SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
         DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI 

 
 

 
 

                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NPE 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 143/2022 

Data: 09/03/2022 

Assunto: Inscrições EJATEC 
 

Prezados Diretores das Unidades Escolares: 

Informamos que, em breve, você poderá se inscrever no curso EJATEC – Práticas 

de Orientação de Estudos – 1a Edição/2022. 

As datas previstas são: 

 

· Inscrições de 14 de março a 26 de maio de 2022; 

· Realização do curso de 04 de abril a 30 de junho de 2022. 

 

Lembre-se: para conseguir se inscrever, o seu cadastro deverá estar ativo na base 

da Secretaria Escolar Digital (SED). 
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Público-Alvo 

 

Poderão se inscrever nessa edição todos os profissionais do Quadro do Magistério 

(QM) da SEDUC-SP: 

 

• Professores (PEB I e PEB II) dos Anos Iniciais, Anos Finais e EM, inclusive os 

servidores afastados; 

•  Diretores, Vice-Diretores e Professores Coordenadores. 

 

Por se tratar do mesmo conteúdo, não poderão se inscrever os cursistas aprovados 

em edições anteriores do curso. 

Assim que as inscrições estiverem abertas, você poderá realizá-las seguindo este 

passo a passo: 

 

· Acesse o site da EFAPE https://efape.educacao.sp.gov.br/ e clique no canal “Cursos 

e Formações”; 

 

· No combo “Tipos de Ações de Formação”, selecione as opções “On-line” e, em 

seguida, “Inscrições abertas: curso não iniciado”; 

· Ao ser direcionado para a página do curso, selecione o formulário de inscrição; 

· Nos campos “Usuário” e “Senha”, utilize o seu CPF (com 11 dígitos, sem pontos ou 

hífen), ou senha pessoal já utilizada anteriormente. 

 

Mais informações estarão disponíveis no Regulamento, a ser disponibilizado, em 

momento oportuno, na página do curso, no site da EFAPE:  

https://efape.educacao.sp.gov.br/. 
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Atenciosamente, 

 

 

 

 

Responsável: 

Luís Adriano Tonhim 

PCNP Química e Física 

 
De acordo: 

Edivilson Cardoso Rafaeta 

Dirigente de ensino de Capivari 

 

 

 

 


