
Prezados(as) servidores(as) da SEDUC,

Informamos que foram prorrogadas as inscrições para os cursos:

•	 Formação básica: Eletivas – 1ª Edição/2019;

•	 Formação básica: Projeto de Vida – 1ª Edição/2019;

•	 Formação básica: Tecnologia – 1ª Edição/2019.

As inscrições devem ser realizadas até 30 de junho de 2019. Participem!

Lembrem-se: não há limite de vagas; cada servidor é responsável por sua inscrição e por acessar o for-
mulário (os dados de acesso são pessoais e intransferíveis) e pode escolher em se inscrever em um, em 
dois ou nos três cursos.

Já tentei me inscrever, mas deu erro. E agora?
Em função do elevado número de interessados nesta ação, as aplicações podem apresentar erros, mas 
fiquem tranquilos(as): todos os interessados que compõem o público-alvo da ação e estão em exercício 
na SEDUC, conforme a base CGRH de maio de 2019, conseguirão se inscrever!

Dica! Se vocês se inscreveram, mas foram informados(as) de que não foi possível enviar o número do 
protocolo para seu e-mail, não se preocupem! Tomem nota do número do protocolo emitido e informa-
do na tela quando da realização da inscrição, ele é a garantia de que a mesma foi realizada com sucesso!

Como se inscrever? 
Acessem o site http://inovaeducacao.escoladeformacao.sp.gov.br/formacao/. Selecionem o curso 
de seu interesse. Ao clicarem no formulário de inscrição, utilizem no campo “USUÁRIO” o seu CPF e, 
no campo “SENHA”, informem novamente o seu CPF ou a senha pessoal já utilizada nas ferramentas da 
Rede do Saber/EFAPE.

 Realização
O curso acontecerá no período de 16 de julho a 30 de agosto de 2019, inteiramente a distância, no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem da EFAPE (AVA-EFAPE).
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A aprovação no curso será pré-requisito para a participação no processo de atribuição para o respectivo 
componente curricular. Para saber mais sobre o Programa Inova Educação e os três novos componen-
tes curriculares, acessem o site http://inovaeducacao.escoladeformacao.sp.gov.br/formacao/.

Se vocês quiserem saber mais informações sobre dinâmica, cronograma e objetivos dos cursos, consul-
tem o Regulamento respectivo a cada um, disponível na página do curso, no site da EFAPE.

Fale Conosco
Em caso de dúvidas, enviem um chamado à equipe do curso pelo canal “Fale Conosco”. Mas lembrem-se: 
é importante que cada servidor abra o chamado relativo ao seu caso para uma análise específica; deta-
lhem o problema, sugestão ou reclamação no corpo do chamado; recomendamos que não sejam abertos 
mais de um chamado sobre a mesma questão.

Em função do grande interesse nessas ações, estamos com muitos casos abertos, mas estamos anali-
sando e respondendo um a um. Daremos um retorno a todos vocês, respondendo aos chamados ante-
riormente ao término do prazo das inscrições.

Atenciosamente,

 Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo 
“Paulo Renato Costa Souza”
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