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

COMUNICADO
Solicitado por: Núcleo de Administração de Pessoal NAP
Autorizado: Dirigente Regional de Ensino
Transmitido: NIT
Comunicado: 147/2022
Data: 09/03/2022
Assunto: Progressão QSE 2019

Aos Diretores de Escola e Gerentes de Organização Escolar:
Sobre a publicação no Diário Oficial de 05/03/2022, do Edital de Abertura do
Processo de Progressão do Quadro da Secretaria da Educação – QSE, referente
ao ano de 2019.
A partir a data de publicação, os servidores inseridos neste quadro funcional
terão 3 (três) dias úteis, 07/03 a 09/03/2022, para solicitar recurso contra a não
habilitação em participar do referido processo, devendo para tal, acessar o
sistema Portal Net no link: http://portalnet.educacao.sp.gov.br/.

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

Os servidores considerados APTOS, na referida publicação, poderão, de imediato,
apresentar os cursos/eventos de acordo com o Capítulo IV – “Do Inventário de
Desenvolvimento Individual” até às 18 horas de 09/03/2022.
O Centro de Recursos Humanos das Diretorias de Ensino irá validá-los e inseri-los
até 18 horas do dia 10/03/2022 no Sistema de Formação Curricular, utilizando a
tabela de códigos específicos para fins de Progressão.
Os códigos registrados na tabela abaixo, devem ser utilizados para cadastro no
sistema de Formação Curricular, em consonância com as regras publicadas no
anexo do Edital de Abertura, bem como na Resolução SGP nº 27 de 16/07/2014,
lembrando que o sistema não fará leitura dos cursos inseridos com códigos
diferentes do constante na tabela.

Tabela de Códigos

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br

Reiteramos que de acordo com a alínea c) do item 7 do capítulo IV do referido
Edital, para o servidor que obteve a progressão anteriormente, os cursos/eventos
considerados, embora constem no Sistema da Formação Curricular, não poderão
ser reutilizados para o mesmo fim.
Solicitamos, por fim, reforçar a publicidade aos servidores deste quadro a
respeito do teor deste Correio, atendendo-os nos esclarecimentos que se fizerem
necessários, bem como reunir esforços para a inserção dos cursos apresentados
no referido sistema.
Eventuais
dúvidas
devem
decapnap@educacao.sp.gov.br

ser

reportadas

ao

Atenciosamente,

Responsável:

Teresa Cristina de Oliveira Perim
Diretor I – NAP
De acordo:

Rosilene Aparecida de Oliveira Silva
Diretor II – CRH

Endereço: Rua Regente Feijó, 773 - Centro - Capivari/SP
Telefone: (19) 3491-9200
E-mail: decap@educacao.sp.gov.br
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