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Governo do Estado de São Paulo 
Diretoria de Ensino – Região de Santo André 

03/05/2022 

 

REDE Nº 075      
 

Prezados,  
 

ASSUNTO 01: CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS DE RECURSO SOBRE INSCRIÇÕES – 
CONCURSO DE REMOÇÃO QAE/2022 
 

Senhores Diretores de Escola, Senhores G.O.E.:  

 

Informamos que foi publicado , em D.O.E. de 17/05/2022, Caderno do Poder Executivo I, a partir 

da página 44, a Classificação Geral e Resultados da Reconsideração da Inscrição , referente ao 

Concurso de Remoção/2022, do QAE. Importante se faz, a leitura atenta dos interessados, pois 

há instruções referentes ao processo. Agradecemos.  

Reproduzimos abaixo, parte do referido Comunicado CGRH nº06 (sem a classificação e 

resultados de recurso).  

Comissão de Ingresso/Remoção/Transferência.   

Comunicado CGRH 06   

Concurso de Remoção – Quadro de Apoio Escolar 2022 Classificação Geral e Reconsideração de 

Inscrição  

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos torna pública a Classificação 

Geral e as orientações referentes aos procedimentos para solicitação de Reconsideração do 

Concurso de Remoção - Quadro de Apoio Escolar 2022, nos termos do Decreto Nº 58.027/2012 

e da Resolução SE 79/2012.  

I - Da Classificação Geral A Classificação Geral dos candidatos consta em ordem decrescente do 

total de pontos obtidos na avaliação dos títulos, por categoria funcional, e a relação dos 

candidatos inscritos por União de Cônjuges por ordem alfabética do município pleiteado. 1. A 

coluna reservada à observação somente estará preenchida nas seguintes situações: 1.1 Por 

União de Cônjuges: inscrição UC indeferida/ Títulos deferida; 1.2 Por Títulos: inscrição indeferida. 

II – Da Consulta e Reconsideração de Inscrição  

No período de 17 a 21-05-2022, iniciando-se às 8h de 17-05-2022 e encerrando-se às 18h de 

21-05-2022 (horário de Brasília), o candidato poderá consultar sua Inscrição/ Indicações e 

solicitar, se for o caso, Reconsideração.  
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1. PÁGINA - INSCRIÇÃO/INDICAÇÃO Para consultar a Inscrição e as Indicações deve-se acessar 

o sistema utilizado para o cadastramento das inscrições -Portalnet, registrando o login e senha 

cadastrados. Caso seja necessário gerar nova senha, acessar Obter Acesso ao Sistema. Neste 

sistema, será possível visualizar o requerimento de inscrição, clicando na guia Consultas e em 

seguida Documento de Confirmação de Inscrição e as indicações, na guia Protocolo de 

Indicações. No Documento de Confirmação de Inscrição, poderá ser consultado os dados 

pessoais e funcionais, modalidade e tipo de inscrição, avaliação de títulos, total de pontos obtidos 

e a classificação.  

2. TELA DE RECONSIDERAÇÃO Para solicitar Reconsideração clicar na guia Cadastro e Pedido de 

Recurso/Reconsideração, registrando o motivo da solicitação.  

2.1 CABERÁ SOLICITAÇÃO PARA:  

2.1.1 Retificação de dados registrados no Documento de Confirmação de Inscrição;  

2.1.2 Mudança do município indicado para fins de União de Cônjuges (artigo 16 do Decreto 

58.027/2012).  

2.2 CABERÁ INTERPOSIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA:  

2.2.1 Avaliação dos títulos; 2.2.2 Indeferimento da inscrição por títulos ou por união de cônjuges; 

2.2.3 Terceiros.  

2.2.4 Declínio da participação no Concurso de Remoção.  

III - Das Disposições Finais  

1. Ao preencher o documento de reconsideração, observar:  

1.1 Para retificar dados, somente após alteração no sistema de Dados Pessoais – Secretaria 

Digital Escolar.  

1.2 Em inscrição por União de Cônjuges, somente será aceita a indicação de novo município, 

mediante documento comprovando que o cônjuge não mais se encontra em exercício no 

município anteriormente pleiteado (artigo 16 do Decreto 58.027/2012).  

2. Não será atendida qualquer solicitação que implique retificação, inclusão, exclusão, 

substituição de unidade escolar indicada, bem como a alteração da ordem das indicações.  

3. Fica impedida a solicitação de alteração do tipo de inscrição por União de Cônjuges para Títulos 

ou de inscrição por Títulos para União de Cônjuges, conforme determina o artigo 10 da Resolução 

SE 79/2012.  
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4. O candidato que interpuser reconsideração poderá apresentar documento e entregar na 

Unidade Escolar de classificação, no período de 17 a 21-05-2022.  

5. O candidato de Unidade Escolar que foi municipalizada, reorganizada, extinta, etc., caso 

constate que sua unidade sede difere daquela onde tem seu cargo classificado, deverá interpor 

reconsideração, solicitando alteração da unidade sede.  

5.1 Caso não se manifeste, o superior imediato, ao constatar erro na unidade sede, deverá 

orientá-lo a solicitar reconsideração, informando corretamente o código e nome da unidade sede, 

a situação funcional, nos campos correspondentes.  

6. Não será possível alteração de dados posteriormente ao período de reconsideração (§ 3º do 

artigo 20 da Resolução SE 79/2012),  

7. A reconsideração interposta, por motivo diverso dos previstos no Decreto Nº 58.027/2012, 

não terá efeito suspensivo nem retroativo (§ 4º do artigo 20 da Resolução SE 79/2012).  

8. A Secretaria da Educação não se responsabiliza por reconsiderações não recebidas, em 

decorrência de problemas técnicos, falhas ou congestionamento nos canais de comunicação;  

9. A Classificação Geral encontra-se disponível para consulta no Portalnet 

(http://portalnet.educacao.sp.gov.br) e nesta edição do Diário Oficial do Estado.  

10. De acordo com inciso III, artigo 6º da Resolução SE 12/2017, deverá ser bloqueada a vaga 

potencial dos candidatos excedentes ao módulo estabelecido.  

11. Do mesmo modo, deverão ser bloqueadas as vagas potenciais provenientes de Agentes de 

Serviços Escolares inscritos na Remoção e classificados em unidades escolares com contratação 

de prestação de serviços de limpeza terceirizados e/ou de merenda descentralizada ou 

terceirizada, de acordo com o Inciso IV do artigo 6º da Resolução acima citada.  

12. O motivo do indeferimento por União de Cônjuge está disponível ao candidato no PortalNet, 

por meio de consulta no Documento de Confirmação de Inscrição.  

13. A indicação registrada para a própria unidade de classificação será excluída do rol de 

indicações do candidato, conforme determina o § 3°, do artigo 3º, do Decreto Nº 58.027/2012, 

sendo que no caso de se tratar de indicação única, o candidato será automaticamente eliminado 

do certame.  

 
Comissão de Ingresso/Remoção/Transferência 

                                     Supervisão Escolar 
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ASSUNTO 02: FORMAÇÃO “INFLUÊNCIA DO CLIMA ESCOLAR NA SAÚDE MENTAL E 

APRENDIZAGEM” 
 

Convidamos os professores da rede estadual de ensino, gestores escolares, Pontos Focais do 

Conviva SP na Diretoria de Ensino (Supervisores e PCNPs) e demais gestores das Diretorias de 

Ensino para a formação sobre a continuidade do Projeto Viver com Saúde – Saúde Mental na 

Escola, realizado em parceria com a Fundácion Mapfre.    

Links para responder aos questionários previamente: 

 

Questionário 

1: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5590xpZ3BFX044UfXxHp2A2tFbN

B_tCd9xDk5sMMV9QyMew/viewform?usp=sf_link  

Questionário 

2: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_PWDCNFWfQ69N_Ytq6ZenAMlh

uyiEC3YttCNzXDIDHNhZpw/viewform?usp=sf_link 

Questionário 

3: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvGg9l6hX7LpSy4aCEexSBAVM4jT

Vpi9MAnUUI9_bTy4DNfw/viewform?usp=sf_link 

  

Público alvo  

  

     Professores da rede estadual de ensino, gestores escolares, Pontos Focais do   Conviva SP na Diretoria de Ensino 

(Supervisores e PCNPs) e demais gestores das Diretorias de Ensino.  

  

 

 

 

 

 
Equipe CONVIVA 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5590xpZ3BFX044UfXxHp2A2tFbNB_tCd9xDk5sMMV9QyMew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5590xpZ3BFX044UfXxHp2A2tFbNB_tCd9xDk5sMMV9QyMew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_PWDCNFWfQ69N_Ytq6ZenAMlhuyiEC3YttCNzXDIDHNhZpw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_PWDCNFWfQ69N_Ytq6ZenAMlhuyiEC3YttCNzXDIDHNhZpw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvGg9l6hX7LpSy4aCEexSBAVM4jTVpi9MAnUUI9_bTy4DNfw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvGg9l6hX7LpSy4aCEexSBAVM4jTVpi9MAnUUI9_bTy4DNfw/viewform?usp=sf_link
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ASSUNTO 03: ABERTURA DAS INSCRIÇÕES – 1ª OBMEP MIRIM -2022 – ANOS 
INICIAIS 
 

Senhor Diretor, 

Informamos que estão abertas as inscrições da 1ª Olimpíada Mirim. 

  

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no período de  02 de maio até 16 de 

junho, exclusivamente no site https://olimpiadamirim.obmep.org.br 

  

As escolas interessadas deverão realizar as inscrições dentro do prazo estipulado no Calendário 

Oficial, por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição disponível exclusivamente no 

site www.olimpiadamirim.obmep.org.br . 

  

  

A olimpíada terá 2 fases: 

 

FASES 

1ª fase A ESCOLA FARÁ A IMPRESSÃO DO MATERIAL DE PROVA 

2ª fase O material será impresso pelo IMPA e enviado para as escolas através dos Correios 

  

Em ambas as fases a organização da aplicação e correção das provas será realizada pela escola. 

Os alunos participantes da Olimpíada Mirim - OBMEP, serão divididos em 2 (dois) níveis, de 

acordo com o grau de escolaridade em que estiverem matriculados: 

  

NÍVEL E GRAU DE ESCOLARIDADE 

Mirim 1 2º e 3º anos do ensino fundamental 

Mirim 2 4º e 5º anos do ensino fundamental 

   

Segue em anexo o calendário oficial e o regulamento. 
 

Anexo 1: 1a OLIMPÍADA MIRIM MATEMÁTICA REGULAMENTO 

Anexo 2: CALENDÁRIO 1ª OLIMPÍADA MIRIM DE MATEMÁTICA 

 

 

 
Sandra Regina Corá 

PCNP Anos Iniciais 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

https://olimpiadamirim.obmep.org.br/
http://www.olimpiadamirim.obmep.org.br/
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/05/1a-olimpada-mirim-matemtica-regulamento.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2022/05/calendrio-1-olimpada-mirim-de-matemtica.pdf
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ASSUNTO 04: INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS DA EFAPE 
 

Prezados, 

A EFAPE está ofertando a 1ª edição/2022 dos cursos autoinstrucionais abaixo elencados aos 

profissionais da rede estadual, formato remoto, via AVA-EFAPE. As inscrições devem ser 

realizadas no site https://efape.educacao.sp.gov.br/cursos-e-formacoes, consultando 

previamente a que público-alvo se destina. Segue abaixo a lista dos cursos disponíveis e o prazo 

para inscrições: 

 

• Práticas experimentais (PEI) - 19/05/22 

• Tutoria para Anos Finais e Ensino Médio (PEI) - 19/05/22 

• Formação e Aprofundamento em Basquetebol: iniciação ao alto rendimento - 23/05/22 

• Inova Educação - Anos Iniciais - 24/05/22 

• Inova Educação - Eletivas (formação básica) - 24/05/22 

• Inova Educação - Projeto de vida (formação básica) - 24/05/22 

• Inova Educação - Tecnologia e Inovação (formação básica) - 24/05/22 

• Inova Educação - Eletivas (formação aprofundada) - 24/05/22 

• Inova Educação - Projeto de vida (formação aprofundada) - 24/05/22 

• Inova Educação - Tecnologia e Inovação (formação aprofundada) - 24/05/22.  

• EJATEC - Práticas de Orientação de Estudos - 26/05/22 

 

 

 

 
                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://efape.educacao.sp.gov.br/cursos-e-formacoes
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ASSUNTO 05: CURSO EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
 

Prezados, 

O curso Educação Especial para Profissionais da Educação - 1ª edição/22, com 75h, será 

realizado no formato remoto, via AVA-EFAPE, no período entre 24/05 a 31/08/22 e abordará as 

questões de práticas pedagógicas sobre: deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, 

deficiência intelectual, surdo-cegueira e deficiência múltipla, altas habilidades/superdotação e 

transtorno do espectro do autismo (TEA).  

 

As inscrições estarão disponíveis entre 19/05 a 18/06/22, para os servidores do Quadro 

Magistério (QM) em exercício nas unidades escolares, nas diretorias de ensino e afastados no 

órgão central e ainda servidores em exercício como Diretores de Núcleo Pedagógico do Quadro 

da Secretaria da Educação (QSE).  

Mais informações e inscrições disponíveis no site https://efape.educacao.sp.gov.br/cursos-e-

formacoes. 

 

 

 

 
Equipe de Educação Especial 

                                     Núcleo Pedagógico 

 

 

https://efape.educacao.sp.gov.br/cursos-e-formacoes
https://efape.educacao.sp.gov.br/cursos-e-formacoes

