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Tutoria – 1ª Edição/2021 –
Inscrições Abertas!

Olá, Servidor,
A partir de hoje, dia 29 de outubro de 2021, estão abertas as inscrições
para mais uma ação da Trilha PEI: o curso Tutoria – 1ª Edição/2021.
Ficou interessado? Então acesse o site do Programa Ensino Integral
https://efape.educacao.sp.gov.br/ensinointegral/, e fique por dentro
de tudo! No Regulamento, você encontrará todas as informações sobre
esse curso. Antes de realizar a sua inscrição, não deixe de consultá-lo!
As inscrições deverão ser realizadas até o dia 7 de novembro de 2021.
As atividades no AVA-EFAPE estarão disponíveis no período de 10 de
novembro a 13 de dezembro de 2021.

Quem poderá se inscrever?
• Os servidores da SEDUC–SP que fizerem parte do Quadro do Magistério (QM), Quadro de Apoio Escolar (QAE) e Quadro da Secretaria
da Educação (QSE);
• Os profissionais das Redes Municipais de Ensino do Estado de São
Paulo: Diretor, Vice-diretor, Professor Coordenador Pedagógico, PEB
I e II, Monitor e Auxiliar.
Importante lembrar que, para se inscrever, o seu cadastro deverá
estar ativo na base da Secretaria Escolar Digital (SED).

Passo a passo para realizar a sua inscrição
• Acesse o site da EFAPE https://efape.educacao.sp.gov.br e clique no
canal “Cursos e Formações”;
• No combo “Tipos de Ações de Formação”, selecione as opções
“On-line” e “Inscrições abertas: curso não iniciado”;
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• Ao ser direcionado para a página do curso, selecione o formulário
de inscrição de acordo com o seu perfil profissional: SEDUC ou SME;
• Nos campos “Usuário” e “Senha”, utilize o seu CPF (com 11 dígitos,
sem pontos ou hífen), ou senha pessoal já utilizada anteriormente.
Em caso de dúvidas, abra uma ocorrência no Portal de Atendimento da Secretaria da Educação por meio do canal “Soluções”, no site
https://efape.educacao.sp.gov.br e fale com a gente!
Inscreva-se! Contamos com sua participação.
Atenciosamente,
Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa Souza”
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