MANUAL PARA TER ACESSO AO SITE PORTALNET – CANDIDATOS A CONTRATAÇÃO
Os candidatos a contratação que realizaram e tiveram deferidas as suas inscrições no Processo
Seletivo Simplificado para o processo de Atribuição de Aulas 2019 poderão obter acesso ao
site http://portalnet.educacao.sp.gov.br seguindo as orientações abaixo:
1) Acessar o site https://sed.educacao.sp.gov.br/ e clicar no item “Não possui cadastro?
Obtenha seu primeiro acesso”

2) Preencher os dados solicitados: CPF e data de nascimento e clicar em enviar

3) Será enviado login para o email informado no cadastro do Processo Seletivo.
Verificado o login, deverá retornar a página incial da Secretaria Digital
(http://sed.educacao.sp.gov.br) e digitar o login no campo determinado (Nome do
usuário e senha)

4) Ao realizar o login (rgXXXXXXXsp – no qual o X corresponde ao número do RG de cada
candidato) será solicitada alteração de senha. Cadastrar uma nova senha.
5) Realizado essa etapa, acessar o site http://portalnet.educacao.sp.gov.br/ e acessar o
ícone “OBTER ACESSO AO SISTEMA”

6) Preencher os dados solicitados e clicar em continuar

7) Abrirá uma nova janela, selecionar a opção DADOS PESSOAIS e INSCRIÇÃO PARA
ATRIBUIÇÃO DE AULAS e clicar em GERAR ACESSO

8) Realizado esse procedimento, retornar a página inicial do site PortalNet
(http://portalnet.educacao.sp.gov.br/) e inserir o usuário e senha. O usuário será
rgXXXXXXXXsp (sendo o X o número do RG do candidato) e a senha a cadastrada no
site da Secretaria Escolar Digital (http://sed.educacao.sp.gov.br).
9) Ao acessar o site, selecionar o perfil de Inscrição para Atribuição de Aulas.
10) Para acessar e verificar a classificação, acessar a Aba “CLASSIFICAÇÃO” localizada na
parte superior da tela.

11) Caso haja a necessidade de solicitar Recurso, acessar a Aba “INSCRIÇÃO” e clicar em
SOLICITAR RECURSO.

12) Selecionar no item Concurso “INSCRIÇÃO 2019”, inserir o número do seu CPF e
pesquisar. Aparecerá uma linha com o seu nome, clicar em SELECIONAR.

13) Abrirá uma nova janela com os seus dados na parte superior e na parte inferior deverá
ser selecionado o motivo do recurso, o dado que deverá ser revisto: PESSOAL (referente
aos dados pessoais), FORMAÇÃO CURRICULAR (referente as habilitações e
qualificações/disciplinas que o docente pode lecionar) ou PONTUAÇÃO (referente aos
dias trabalhados e pontuações válidas para o processo de Inscrição para Atribuição de
Aulas). Informar o motivo e descrever a sua solicitação de Recurso.
14) Feito esse procedimento, o candidato a contratação, EXCLUSIVAMENTE, deverá
entregar no Setor de Protocolo da Diretoria de Ensino – Região Araraquara, localizada

na Rua Gonçalves Dias, 291, Centro, a documentação comprobatória do pedido de
recurso conforme as orientações disponíveis no Blog da Atribuição de Aulas
(http://dera-atribuiçao.webnode.com).

