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O QUE É A CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL?

A certificação ocupacional é uma prévia avaliação de proficiência e um pré-requisito para assumir 
a função de Gerente de Organização Escolar. Quem obtiver êxito na certificação, estará apto e 
poderá ser selecionado para assumir a função de Gerente de Organização Escolar.

COMO É REALIZADA A CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL?

A Certificação Ocupacional pretende aferir e atestar, através de uma prova objetiva, os conheci-
mentos e habilidades técnicas mínimas de um profissional para assumir a função de Gerente de 
Organização Escolar.

O processo de certificação não constitui concurso público para investidura em cargo, assim como 
não assegura qualquer direito ao candidato, tampouco garante o preenchimento ou a designação 
para o exercício da função.

COMO PARTICIPAR?

Para participar é necessário acessar o sistema GDAE da Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo: http://drhunet.edunet.sp.gov.br/PortalNet/ durante o período das inscrições e, por meio 
do link referente à Certificação Ocupacional para Gerente de organização Escolar – CGOE e utili-
zando-se de login e senha, efetuar sua inscrição.

Durante a realização da inscrição o candidato também responderá ao Inventário Comportamental, 
de caráter obrigatório, com duração média de 15 minutos. A inscrição só estará finalizada após 
terminar todas as etapas da inscrição.

QUEM PODE SE INSCREVER?

O candidato que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos mínimos:

(i) ser titular de cargo ou ocupante de função-atividade de Agente de Organização Escolar, de 
Secretário de Escola ou de Assistente de Administração Escolar, do Quadro de Apoio Escolar da 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo;

(ii) ter certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;

(iii) estar em exercício no cargo ou função-atividade há pelo menos 2 (dois) anos;

(iv) não estar na condição de readaptado;

(v) não estar contratado nos termos da Lei Complementar n° 1.093, de 16 de julho de 2009. 
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QUANDO COMEÇAM AS INSCRIÇÕES?

As inscrições começam às 14h do dia 17 de outubro de 2014 e se encerrarão às 23h59 do dia 
14 de novembro de 2014.

QUANDO SERÁ O EXAME?

O exame está previsto para o dia 14 de dezembro de 2014, das 14h às 18h, nos municípios-sede das 
91 (noventa e uma) Diretorias Regionais de Ensino da Secretaria de Estado da Educação.

A confirmação da data e horário e as informações sobre locais de prova também serão divulgadas nos 
sites da Secretaria de Estado da Educação: www.educacao.sp.gov.br e da Fundação Getulio Vargas: 
http://fgvprojetos.fgv.br/certificacao/GOE

COMO SERÁ O EXAME?

O exame terá 70 questões objetivas, de múltipla escolha, com cinco opções e apenas uma correta, 
versando sobre o conteúdo discriminado no CAPÍTULO IX – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
do Edital de abertura de inscrição nº 01/2014.

COMO SERÁ AVALIADO?

A avaliação ocorrerá por meio da Teoria da Resposta ao Item (TRI). As informações detalhadas 
sobre a forma de avaliação será publicado em Edital Complementar. 

Para mais informações basta acessar o edital em:

HTTP://FGVPROJETOS.FGV.BR/CERTIFICACAO/GOE

Ou entrar em contato através do 0800 2834628 (atendimento de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados, das 8h às 17h30) ou e-mail: certificacaogoe@fgv.br
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