
Ao realizar o login com o seu CPF (somente números) no usuário e na senha os 6 (seis) últimos números do 

CPF e clique em Gestão Acadêmica. 

Depois escolha o grupo colaboradores clicando no link dele. 

Em seguida clique em Administração. 

Depois em Recursos Humanos 



E por último em Colaboradores 

Assim, irá aparecer abaixo todos os seus vínculos na Rede Municipal de Ensino. Clique no vínculo com 

situação ativo para acessar o seu cadastro. 

Em seu cadastro, acesse a aba ANEXOS e clique no ícone verde para adicionar o seu diploma que você 

escaneou.  

No campo descrição, insira uma breve descrição do seu diploma e em seguida clique no botão escolher 

arquivo, busque o arquivo que você escaneou e por último clique em salvar. 



Caso você possua mais de um diploma, vai clicando no ícone verde para ir acrescentando os demais conforme 
orientação anterior.  A sugestão é utilizar o app CamScanner (para celular) ou as impressoras multifuncionais 
(computador), escanear as páginas do diploma e salvar cada diploma em arquivo único em PDF para incluí-
los. 
Depois de anexar se for necessário editar clique no ícone do lápis.  

Após anexar todos, acesse agora a aba FORMAÇÃO e clique em adicionar formação para adicionar as 

formações referentes aos diplomas que você anexou na aba anterior.  

Ao clicar no botão adicionar formação, abrirá a janela de cadastro. Escolha o curso, a Instituição de Ensino, 

e demais informações solicitadas. 



E clique em incluir para anexar.  Faça esse procedimento para cada um deles. 

Notem que ao adicionar as formações, a informação ficará armazenada no sistema. 

Além de incluir nos anexos, nos campos de Pós-graduação marque caso você tenha também as opções de 

pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. 



E por último caso tenha alguma dessas especializações, marque-as também. 
E para finalizar, clique no botão salvar. 

Após clicar em salvar, aguarde aparecer a mensagem colaborador alterado com sucesso no canto superior 
esquerdo. Somente depois da mensagem saia da página, caso contrário tudo o que foi alterado não ficará 
registrado no sistema. 
Portanto aguardem a mensagem aparecer e depois podem sair da página.  

Caso seja necessário depois realizar alguma edição de dados, clique no link formação, edite o que for 
necessário e clique em alterar. 
Se desejar excluir, clique no X. 
Feito as alterações no cadastro, clique em salvar e aguarde aparecer a mensagem salvo com sucesso no canto 
superior esquerdo.  




