PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR
DIVISÃO TÉCNICA DE CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS
Rua Claudino Barbosa, 313 – Macedo- Guarulhos – Fone: 2475-7300

Em, 15 de maio de 2017.

Orientações referente ao Memº Circular nº 22/2017 - Atualização Cadastral de
Servidores

Aos Diretores das Escolas da Prefeitura de Guarulhos

Tendo em vista que muitos servidores estão com dificuldades para acessar o
sistema para a Atualização de Cadastro, seguem as seguintes orientações:
Para consultar o cadastro, os títulos, cursos e concursos lançados no sistema
de Gestão Escolar, os docentes deverão acessar o seguinte endereço:
http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br. Clicar no link: Gestão Escolar (caso
não abrir, clicar em desbloquear/permitir pop-up).
Docentes que já possuem login de acesso
Digitar o seu login (número do Código Funcional) e a senha já cadastrada
anteriormente. Caso não lembre a senha, entre em contato com o suporte técnico do DPIE
pelo telefone (11) 2475-7300 - Ramais 7595, 7407, 7570 ou 7525 ou acessar o seguinte
endereço: http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br
Clicar no link: GED e CPqD: Usuário e Senha – opção 2 do formulário
Docentes que não possuem login de acesso
Acessar o seguinte endereço:
http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br
Clicar no link: GED e CPqD: Usuário e Senha – opção 1 do formulário. A
senha inicial deve ser alterada para segurança do usuário no sistema Gestão Escolar, ao
primeiro acesso.
A nova senha deve conter de 8 a 20 caracteres alfanuméricos (é necessária a
utilização de letras maiúsculas e minúsculas, números e sinais - como pontuações, acentos
e caracteres especiais (*, !, #, @, &, etc.) – para maior segurança da senha).
Em caso de inclusão ou alteração de informações, enviar cópias simples do
documento correspondente (certidão de casamento, nascimento de filhos, documentos
pessoais, comprovante de residência), com o visto de “Confere com o Original”, assinatura e
carimbo do Diretor ou Vice-Diretor da unidade. A cópia dos documentos deverão ser
entregues por meio de guia de remessa, conforme cronograma de entrega de frequência na
Rua Claudino Barbosa, 313, Central de Atendimento – térreo.
Para eventuais esclarecimentos ou quaisquer outras dúvidas, entrar em
contato com a Seção Técnica de Controle e Cadastro de Títulos – telefone 2475 – 7369 / ou
ramal 7458.

