
PASSO A PASSO DE COMO CONSULTAR A ESTIMATIVA DE
AUMENTO PARA O MAGISTERIO

1. Acesse o site da SEDUC, www.seduc.ce.gov.br, click no banner Magistério

Estimativa de Aumento;



2. Após clicar no banner Magistério Estimatica de Aumento, conforme figura

acima, você será encaminhando para o site do SIGE ESCOLA;



3. Se o professor tiver senha, digite o login ( número do CPF ),  e a senha que foi

entregue pela escola no final do ano passado, Clique em ACESSAR.

Após clicar em ACESSAR você será encaminhado para a página com os dados da

ESTIMATIVA DE AUMENTO.



4. Caso o professor tenha esquecido a senha clique em “ Se você esqueceu a

senha click aqui “, conforme figura abaixo;



5. Após clicar no link “Se você esqueceu a senha clique aqui” você será

direcionado para a página abaixo;

Preencha os dados solicitados, lembrando que o login é o CPF. Após preencher

todos os dados clique em ENVIAR;

Será encaminhado para o email que você cadastrou, uma senha temporaria que

após o primeiro acesso será solicitado a troca da senha. Digite a senha de sua

preferência e clique em OK;



6. Caso o professor não tenha senha deve clicar no link “ Se você não é usuario

do SIGE ESCOLA, cadastre-se aqui”  conforme figura abaixo;



7. Após clicar no link “ Se você não é usuario do SIGE ESCOLA, cadastre-se

aqui”   você será direcionado para a página abaixo;

Digite seu CPF conforme solicitado e clique em ENVIAR;

Após clicar em ENVIAR você será direcionado para a página abaixo;



Preencha os campos em branco e clique em CADASTRAR. Será encaminhado

para o email que foi informado uma senha temporaria que após o primeiro acesso

será solicitado a troca da senha. Digite a senha de sua preferência e clique em

OK;

Com essa senha você acessará os seus dados e consultará a estimativa de

aumento de seu salário.


