Tutorial para abertura de processo no SGPE para
instituições parceiras

FINALIDADE
Permitir ao cidadão e empresas a abertura de processo administrativo eletrônico para
órgãos integrantes do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina. Este serviço
protocolará um processo no Sistema Oficial de Gestão de Processos Eletrônicos
(SGPe) do Governo do Estado de Santa Catarina.

REQUISITOS EXIGIDOS DO USUÁRIO
1 - Possuir cadastro na plataforma GOV.BR
*Caso não possua esse cadastro acesse o link https://www.gov.br/pt-br e siga os
passos descritos abaixo:
a - Clique em - Acesso GOV.BR (no canto direito superior da tela)
b - Clique em - Crie sua conta
c - Preencha seus dados
Observação: Na tela de CRIE SUA CONTA aparecerá OUTRAS 3 FORMAS de
cadastro no GOV.BR:
* Se você possui conta bancária, crie sua conta por meio do Internet Banking dos
bancos credenciados.
* Se você já possui certificado digital, deverá conectar seu token no computador e
clicar na imagem que aparece ao lado.
* Se você já possui certificado digital em nuvem (sem a necessidade do token), deverá
clicar na imagem que aparece ao lado.

2 - Requerimento DEVE estar assinado e digitalizado
Dica: usar aplicativo de celular para escanear documentos

3 - Certificado Digital (padrão ICP-Brasil)
Para o caso de optar pela assinatura digital nos documentos
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COMO ABRIR PROCESSO
1 - Preenchidos os requisitos, acesse o link https://www.sc.gov.br
2 - Clique em SERVIÇOS
3 - Clique em PROCESSO DIGITAL - ACESSAR SERVIÇOS
4 - Etapas do Processo
4.1 Clicar no botão SOLICITAR
4.2 Entrar com o acesso GOV.BR
4.3 Preencher o formulário on-line
4.4 Enviar os documentos exigidos
4.5 Clicar no botão SOLICITAR SERVIÇO (será disponibilizado o número da
solicitação para acompanhamento)
4.6 Acessar menu do portal "Minhas Solicitações" para acompanhar o status da
solicitação e baixar os documentos disponíveis.

ATENÇÃO: Os processos abertos caem automaticamente na carga do SGP-e do setor
de protocolo que deverá verificar o cadastramento e tramitar para o setor competente.
O documento enviado deve estar assinado, legível e em formato PDF. Para anexá-lo
busque o documento em sua área de trabalho (desktop) e clique em ENVIAR, todos
documentos enviados cairão automaticamente na pasta digital do processo.

TEMPO DE SOLICITAÇÃO
Imediato

Contatos para dúvidas:
Secretaria de Estado da Administração (SEA)
E-mail: sgpesuporte@sea.sc.gov.br
0800-648-1500

Protocolo da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE)
Kelly Cristine Pilegi
E-mail: protocolo@fcee.sc.gov.br
Telefone (48)99968-3976
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