
Manual do Sistema de Ampliação Definitiva de Carga Horária

Acesso, exclusivamente, através do endereço eletrônico: 
(http://ampliacaodefinitiva.seduc.ce.gov.br) 

As telas do sistema de ampliação são liberadas para acesso de acordo com
o cronograma divulgado em edital, publicado no Diário Oficial do Estado
do Ceará.

Passo a Passo para visualizar a Resposta da solicitação de revisão da condição de Não Apto e
visualiza a lista de Apto e não Apto

1ª TELA: 
Acessar o Sistema através do LINK : http://ampliacaodefinitiva.seduc.ce.gov.b  r  
Para o primeiro acesso, será necessário realizar cadastro da senha.

Para cadastrar senha 
no primeiro acesso  
ou para recuperar a 
senha,clique em 
cadastar/Altera Senha 
e verificar a solictação 
de revisão da 
condição

http://ampliacaodefinitiva.seduc.ce.gov.br/
http://ampliacaodefinitiva.seduc.ce.gov.br/


2ª TELA :  Cadastra/Altera Senha

Ao clicar  em Cadastrar/Altera  senha para realizar  o  primeiro  cadastro  da senha,  o  Professor
verificou sua condição de participação, se Apto ou Não Apto. 

Para visualizar a resposta da solicitação de revisão da condição de Não Apto. 

Entrar no sistema digitar o CPF  ,  logo abaixo exibirá os motivos da condição  e a resposta  da
analise

Para sair dessa tela clique no voltar no canto superior da tela e sairá do sistema

Obs:   O  professor  na  condição  de  Não  Apto  solicitou  a  Revisão  de
condição  de  partcipação,  exclusivamente,  no  endereço  eletrôico
(http://ampliacaodefinitiva.seduc.ce.gov.br),  no  período  de  15  h  do  dia
20/01/2020 às 15 h do dia 27/01/2020. 

Finalizado  o  periodo  de  analise  pela  SEDUC  ficará disponibilizado,  no  sistema,  a  resposta  a
condição de  participação, conforme cronograma:

XXXXXX XXXXXXXXXXXX

RESPOSTA DA SOLICITAÇÃO



3ª TELA :  Cadastra/Altera Senha

Ao acessar e colocar o CPF caso esteja Apto, após revisão, será possível ler a resposta e já realizar
o cadastro da senha  para acessar o sistem,  responder as quatro perguntas, referentes a sua vida
funcional e slavar a senha

Todos os dados devem ser preenchidos de acordo com sua ficha funcional 
que pode ser acessada através do sistema https://professor.seduc.ce.gov.br/

https://professor.seduc.ce.gov.br/


Manifestação de Interesse

De acordo com o cronograma divulgado das 15:00 do dia 06/02/2020 as
15:00 , do dia 12/02/2020, o professor deverá confirma seu interesse em
participar da Ampliação Definitiva de Carga Horária, após o horário final
não será mais possível altera a resposta da manifestação.

Ao acessar o sistema com a senha cadastrada , clicar no MENU , no item
manisfestação de interesse



Na tela seguinte o professor deverá informar a  disciplina e confirmar ou
não o interesse em participar. 

Somente  ao final  do  período  definido  no  cronograma, para
manifestação de interesse, será possível  imprimir comprovante de sua
manifestação.

Os campos com (*) são de preenchimento obrigatório.

A confirmação ou o  cancelamento da manifestação de participação na
ampliação  de  carga   horária  é  realizada  em  dois  passos  para  que  se
certifique de sua escolha.

1º passo:
Clicar no botão: Confirmar Manifestação ou Cancelar Manisfestação.

2º passo: 
Aparecerá  uma  nova  tela  de  confirmação  com  os  dados  para  que  se
certifique da escolha e confirme novamente.



Ou se cancelar a participação aparecerá  uma  nova  tela de confirmação de
cancelamento

 

Após  a  confirmação  da  operação,  aparacerá  a  tela  com as  informações
salvas na última operação realizada. 

Na próxima vez  que  acessar  o  sistema e  entrar  nessa  tela  será  possível
visualizar  o  que  foi  salvo e  haverá  a  possibilidade  de  alterar  tanto  a
disciplina  clicando  no  botão  Alterar  Manifestação  como cancelar  a
manisfestação no botão Cancelar Manifestação .


