
DE ITU – CADASTRO EMERGENCIAL N.º 03 – RESULTADO  

ATUALIZADO 03/05/2022 

 

A Dirigente Regional de Ensino da DE Itu/SP torna publica a Lista de inscrições DEFERIDAS e a 

Lista de inscrições INDEFERIDAS do Cadastro Emergencial n.º 03/2022; e comunica: 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS: 

1- Os candidatos com situação “DEFERIDO” podem participar da Atribuição Online, 

Manifestação de Interesse, na plataforma SED, através do link http://sed.educacao.sp.gov.br, 

em “Atribuição online”, “manifestação de interesse”, diariamente, no horário das 16h00 às 

23h59min, mediante acesso por login, com RG e senha; 

2- Os candidatos que não possuem acesso à plataforma SED, deverão cadastrar senha 

em http://sed.educacao.sp.gov.br, “obter acesso ao sistema”; 

3- Os candidatos DEFERIDOS podem participar das atribuições centralizadas na D.E, nas datas 

de acordo com os Editais publicados no site da DE Itu, https://deitu.educacao.sp.gov.br; 

 

4- A CLASSIFICAÇÃO dos Candidatos que manifestarem interesse na plataforma SED, será 

gerada automaticamente, considerando as regras de pontuação, a situação funcional e as demais 

regras constantes na Resolução SE-72/2020, devendo ser conferida pelo Diretor da escola, 

considerando sempre a ordem de prioridade, de Classificação e de Desempate, sendo que serão 

atendidos os inscrito nos Cadastros Emergenciais, sempre após os inscritos no PSS/Banco de 

Talentos; 

 

5- Os candidatos que tiverem formação de Bacharel, Tecnólogo ou Alunos de Licenciatura ou 

Bacharel/Tecnólogo, NÃO podem atuar na PEI, até que haja novo cadastramento para atuação 

nas escolas Integrais, para esse fim. 

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS: 

1- Os Candidatos com status “INDEFERIDO”, poderão interpor recurso no prazo de 02 (dois 

dias), através do “Requerimento Particular”, justificando o motivo do recurso e anexando 

documentos comprobatórios: 

a- De forma presencial, ou 

http://sed.educacao.sp.gov.br/
http://sed.educacao.sp.gov.br/
https://deitu.educacao.sp.gov.br/


b- De forma online, preenchendo o Requerimento Particular (clique aqui), e encaminhando 

através do e-mail deituese@educacao.sp.gov.br, assunto: RECURSO CADASTRO 

EMERGENCIAL N.º 03-2022, anexando os documentos comprobatórios; 

 

LISTA DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS - AQUI 

LISTA DE INSCRIÇÕES INDEFERIDAS - AQUI 
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https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/04/requerimento_particular.pdf
mailto:deituese@educacao.sp.gov.br
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/05/cadastro-emergencial-n-3-deferidos-03052022.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/05/cadastro-emergencial-n-3-indeferidos-03052022.pdf

