
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009, de 05 de novembro de 2008 – GAB.

DISPÕE SOBRE O FLUXO, PROCEDIMENTOS PARA 
LIBERAÇÃO  DE  ACESSO  AOS  SISTEMAS 
CORPORATIVOS E  CRIAÇÃO DE E-MAIL NO ÂMBITO 
DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO em Exercício, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas;

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar o fluxo e os procedimentos relativos à liberação de 
acesso aos Sistemas Corporativos e criação de e-mail desta Secretaria de Estado de Educação;

CONSIDERANDO ainda, a necessidade de controlar o acesso de servidores usuários aos sistemas 
informatizados  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  garantindo  o  sigilo  e  a  integridade  das 
informações.  

RESOLVE:

Art. 1º O fluxo e os procedimentos para liberação de acesso aos sistemas corporativos e/ou criação 
de e-mails observarão o disposto no anexo I desta Instrução Normativa.

Art.  2º A  solicitação  de  acesso  aos  sistemas  corporativos  e/ou  criação  de  e-mail  será 
realizada  através  do  site  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação  –  SEDUC,  no  endereço 
www.seduc.pa.gov.br, opção intranet, serviços, solicitação de acesso.

§1º- O acesso aos sistemas corporativos e a criação de e-mail para os servidores, deverão 
ser solicitados pela chefia imediata.

§2º- No caso dos prestadores de serviços, o  acesso aos  sistemas corporativos e a criação 
de e-mail, deverão  ser solicitados pela chefia imediata, ficando sob a  responsabilidade  da Diretoria 
de Tecnologia -  DITEC a atualização do cadastro de senhas e logins dos mesmos.

Art.  3º-  A  DITEC  e/ou  gerências  dos  Módulos do  Sistema  Integrado  de  Informações 
Gerenciais - SIIG, deverão informar à chefia solicitante quanto a liberação do acesso, no prazo de 24 
(vinte e quatro)  horas,  a contar da data e hora do recebimento do Termo de Responsabilidade, 
devidamente preenchido e assinado pelo servidor e sua chefia imediata. 

Parágrafo  único -  Quando se tratar de solicitação de acesso aos módulos do SIIG, o Termo 
de Responsabilidade deverá ser encaminhado às gerências dos Módulos. No caso de solicitação de 
acesso aos demais Sistemas Corporativos , o Termo de Responsabilidade deverá ser encaminhado 
à DITEC.

http://www.seduc.pa.gov.br/


Art. 4º A Coordenadoria de Recursos Humanos - CRH, ficará responsável para informar à 
DITEC  e  às   gerências  dos  Módulos,  quando  do  desligamento  do  servidor  desta  SEDUC  ou 
afastamento legal superior a quarenta e cinco dias.  

Parágrafo  único –  Nos  casos  de  remoção  de  servidor  (usuário)  para  outra  unidade 
administrativa, a responsabilidade pela informação será da chefia imediata.

Art. 5º Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação da presente Instrução Normativa 
serão solucionados pela Diretoria de Tecnologia – DITEC. 

Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação.

Fernando Jorge de Azevedo
Secretário de Estado de Educação em Exercício. 
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