
PASSO A PASSO – Cadastro no Sistema SERVIDOR ONLINE

O Servidor Online, gerido pela Secretaria de Planejamento e Gestão, é responsável pela
emissão  dos  comprovantes  de  rendimentos  mensais  e  do  Informe  de  Rendimentos
Anuais,  destinado a Declaração do Imposto de Renda, além de permitir  a Atualização
Cadastral e a marcação de Perícia Médica. Abaixo, segue um passo a passo:

1) No site da SEPLAG (www.seplag.ce.gov.br), clicar no link “Serviços”

2) Em seguida, clicar na opção “Servidor Online”

http://www.seplag.ce.gov.br/


3) Após o carregamento da página, clicar em “Formulário de Cadastro do Servidor Online”

4) Preencher os dados solicitados: CPF, Matrícula, Órgão e Data de nascimento. Para
professores  efetivos,  o  Órgão  é  220  (opção  padrão  ao  acessar  a  página).  Para
professores temporários, o Órgão é 222. Caso o servidor tenha várias matrículas, basta
fazer o cadastro com uma delas.



5)  Após  preencher  os  dados,  e  estando  corretamente  inseridos,  nome  completo  do
servidor aparecerá, bem como campos para preenchimento de telefone e e-mail. Abaixo,
é  necessário  que  o  servidor  preencha  a  remuneração  líquida  recebida  no  mês.  No
exemplo: o professor José da Silva deve preencher a remuneração líquida recebida no dia
1º de março, que é a referente ao mês de fevereiro. Sendo temporário e possuindo mais
de  uma  matrícula,  é  preciso  preencher  com  o  valor  referente  àquela  matrícula
anteriormente digitada
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6) Depois de preenchido, será enviado um e-mail para o endereço indicado no cadastro,
contendo a senha. Após o recebimento, voltar ao site da SEPLAG, clicar no link “Serviços”
- “Servidor Online” e clicar na opção “Acesso ao Servidor Online”



7) Após o carregamento da página, preencher o CPF e inserir a senha recebida no e-mail:



8)  Na  próxima  página,  servidor(a)  deve  clicar  na  opção  “Servidor  Online”,  dentro  do
campo geral “Gestão de Pessoas”



9) A tela a seguir apresenta as funções disponíveis para acesso dos servidores


