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PROCESSO CGOE-02/2014 DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL PARA GERENTE DE 
ORGANIZAÇÃO ESCOLAR  
 

 
 

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO nº 01/2014 
 

 
O Comitê Técnico de Certificação instituído pela Resolução Conjunta SGP/SE nº 03, de 11 de 
janeiro de 2012 alterada pela Resolução Conjunta SGP-SE-1, de 17-7-2013, no uso de suas 
competências atribuídas pelo artigo 11 do Decreto nº 57.462, de 26 de outubro de 2011 
alterado pelo Decreto nº 59.618 de 18 de outubro de 2013, torna pública a seguinte 
retificação, cujas alterações estarão a seguir elencadas. 
 
Considerando os extratos do Edital publicados, resolve prorrogar o prazo de término das 
inscrições para o dia 14 de novembro de 2014. 
 

 
1. No Capítulo II – da inscrição, item 4, ONDE SE LÊ: 
 
 
4. A inscrição ficará disponível, exclusivamente, pela Internet, iniciando-se às 14h00 do dia 
17/10/2014 e encerrando-se às 23h59 do dia 07/11/2014 (horário oficial de Brasília/ DF), não 
sendo aceita qualquer outra forma de inscrição ou inscrição fora do prazo. 
 
LEIA-SE 
 
4. A inscrição ficará disponível, exclusivamente, pela Internet, iniciando-se às 14h00 do dia 
17/10/2014 e encerrando-se às 23h59 do dia 14/11/2014 (horário oficial de Brasília/ DF), não 
sendo aceita qualquer outra forma de inscrição ou inscrição fora do prazo. 
 
 
2. No Capítulo V – da aplicação do exame, item 1, ONDE SE LÊ: 
 
1. O Exame para o Processo de Certificação Ocupacional para a função de Gerente de 
Organização Escolar – CGOE 02/2014 será aplicado, na data prevista de 07/12/2014, domingo, 
das 14hs00min às 18hs00min. 
 
LEIA-SE 
 
1. O Exame para o Processo de Certificação Ocupacional para a função de Gerente de 
Organização Escolar – CGOE 02/2014 será aplicado, na data prevista de 14/12/2014, domingo, 
das 14hs00min às 18hs00min. 

http://www.ucrhnarede.net/Vclipping1/index.php/Resolu%C3%A7%C3%A3o_Conjunta_SGP/SE_n%C2%BA_03,_de_11_de_janeiro_de_2012
http://www.ucrhnarede.net/Vclipping1/index.php/Resolu%C3%A7%C3%A3o_Conjunta_SGP/SE_n%C2%BA_03,_de_11_de_janeiro_de_2012
http://www.ucrhnarede.net/Vclipping1/index.php/Decreto_n%C2%BA_57.462,_de_26_de_outubro_de_2011
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3. No Capítulo VI – dos recursos e dos prazos, item 1, alínea “a”, ONDE SE LÊ: 
 
1. Será admitido recurso quanto: 
a) ao indeferimento de inscrição – no período de 11 a 12/ 11/ 2014, exclusivamente através do 
GDAE, no endereço eletrônico http://drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet/default.aspx, no 
sistema de Inscrição para Certificação; 
 
LEIA-SE 
 
1. Será admitido recurso quanto: 
a) ao indeferimento de inscrição – no período de 17 a 18/ 11/ 2014, exclusivamente através do 
GDAE, no endereço eletrônico http://drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet/, no sistema de 
Inscrição para Certificação; 
 
 
 
Sendo o que nos cumpre e informar e esclarecer. 
 
São Paulo, 07 de novembro de 2014. 
 

http://drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet/default.aspx
http://drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet/

