
PASSO A PASSO – PROID 

 
1. O profissional do Magistério Público Estadual deverá conferir a inclusão do seu nome na 

lista dos contemplados nesta 3ª edição do PROID, disponível no site da Secretaria de 
Estado da Educação – SEED. www.seed.se.gov.br/proid clicando no link “Relação de 
professores por ordem alfabética”. Após o surgimento da lista na tela, pode-se localizar 
um nome com o auxílio do recurso de localização de texto, digitando CTRL+F e, em 
seguida, informando parte do nome ou o sobrenome do profissional a ser localizado. 

2. Compareça ao evento divulgador do PROID nos dias 22, 23 e 24  de outubro das 8h às 
22h no Salão de Eventos do SESI na Av. Tancredo Neves s/n - DIA , ao lado do 
Supermercados EXTRA e conheça as empresas cadastradas e seus equipamentos. 
Aproveite e tire dúvidas sobre o PROID com os Técnicos dos órgãos e das empresas 
cadastradas do Programa que estarão aptos e à disposição para melhor atendê-los. 

3. Tendo conhecimento da configuração mínima permitida pelo PROID e elaborada pela 
equipe da PRODASE, dirija-se aos stands das empresas cadastradas participantes do 
evento divulgador e conheça seus equipamentos e vantagens ofertadas por cada empresa. 

4. Após o encerramento do evento divulgador do PROID as agências BANESE estarão 
prontas para atender o contemplado pelo Programa que poderá dirigir-se á agência onde 
possui sua conta-corrente, preferencialmente, ou qualquer agência BANESE. 

5. Conhecedor das empresas cadastradas dirija-se ao fornecedor escolhido e solicite um 
orçamento. 

6. De posse do orçamento do fornecedor preencha o Termo de Opção SEED/PROID. Este 
formulário estará disponível em todas as empresas cadastradas. 

7. De posse do orçamento e do Termo de Opção SEED devidamente assinado vá a Agência 
BANESE à sua escolha e preencha o Contrato de Abertura de Crédito de financiamento 
do equipamento no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). 

8. Caso opte por um computador de maior valor que o destinado pelo PROID que é de R$ 
1.200,00 (hum mil e duzentos reais), o saldo devedor superior a este valor será de 
responsabilidade do adquirente, ficando a cargo deste a negociação do pagamento junto à 
empresa escolhida, sendo facultado ao mesmo a possibilidade de financiamento do saldo 
através de linha de crédito junto ao BANESE. 

9. A Agência BANESE ao receber sua documentação conferirá a existência do seu nome na 
lista dos profissionais contemplados e o profissional contemplado receberá o Protocolo 
comprovando a entrega do Termo de opção SEED/PROID, devidamente preenchido e 
assinado pela Agência bancária. 

10. O servidor contemplado aguardará o contrato do fornecedor escolhido, informando-lhe a 
data de entrega do seu equipamento. 

11. No ato de recebimento do equipamento, o Profissional contemplado deverá assinar o 
protocolo de recebimento do Termo de opção SEED/PROID e da Nota Fiscal. O 
contemplado deverá observar se a Nota Fiscal contém toda a descrição do equipamento, 
item obrigatório. 

12. De posse desses documentos o fornecedor seguirá os passos definidos pelo PROID para o 
recebimento do valor integral do equipamento em até 5 dias úteis, contados da data da 
entrega ao BANESE da documentação assinada pelo contemplado. 

 
 


