
 
 

 
 

PASSO A PASSO PARA ACESSO AO SISTEMA DE 

AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE  Data: 29/06/2020 
 

  

 

Ao clicar no link http://autodeclaracaosaude.seduc.ce.gov.br, disponibilizado no site da 

SEDUC, o servidor/colaborador será direcionado à tela inicial com os esclarecimentos sobre o Formulário 

de Autodeclaração de Saúde. 

 

 

A pesquisa é direcionada a todos os servidores, professores ativos, 

professores temporários, detentores de cargos comissionados, terceirizados, 

técnicos e professores contratados por intermédio do Instituto Centec, 

devidamente lotados e em efetivo exercício na Seduc-sede, Coordenadorias 

Regionais de Desenvolvimento da Educação (Crede), Superintendência das 

Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor) e escolas estaduais. Estas pessoas são 

habilitadas a preencher o formulário virtual no endereço eletrônico  

http://autodeclaracaosaude.seduc.ce.gov.br das 9h do dia 29/06/2020 às 

23h59 do dia 13/07/2020. 

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


 
 

 
 

Ao clicar no botão acessar, o servidor/colaborador será direcionado à tela de login. Inicialmente, deve-se 

clicar em “Primeiro Acesso? Clique aqui para realizar seu cadastro”.  

  

Após clicar em “Primeiro Acesso”, o servidor/colaborador será direcionado à área de informações pessoais, 

que devem ser preenchidas com o nome completo, CPF, e-mail e data de nascimento. É necessário, ainda, 

criar uma senha de acesso. 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: 
 

O SERVIDOR/COLABORADOR 

DEVERÁ ESTAR LOTADO. 
 

 

Servidores afastados para estudo, por 

interesses particulares e cedidos não 

estão habilitados para preencher o 

formulário. 



 
 

 
 

Ao finalizar o cadastro inicial, o sistema perguntará ao usuário se deseja declarar ou não sua condição de 

saúde. Após marcar uma das opções, deve-se clicar no botão “Prosseguir”. 

 

Obs.: Se o servidor marcar que deseja declarar informações sobre sua condição de saúde, o sistema irá 

direcioná-lo para o preenchimento do formulário de Autodeclaração. Caso opte por não declarar, o sistema 

emitirá uma declaração, em formato PDF, comunicando que não deseja declarar informações sobre a 

própria condição de saúde. 

No formulário de Autodeclaração, será possível indicar sua condição de saúde, marcando “Sim” ou “Não”. 

Em alguns itens, o servidor/colaborador deverá especificar o nome da doença, caso indique que é portador. 

 



 
 

 
 

          Ao finalizar o preenchimento, deve-se marcar a frase “ratifico que(...) e clicar no botão “Finalizar”.  

 

                  

                  O formulário será devidamente enviado ao banco de Dados da SEDUC. 

 

 

O sistema permitirá ao servidor/colaborador emitir sua declaração, no formato PDF, que poderá impressa 

ou salva. 

 

 



 
 

 
 

Em caso de dúvidas e dificuldades com o cadastro, deve-se enviar e-mail, exclusivamente, para 

cogep_ceaps@seduc.ce.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

O servidor e professor efetivo ativo, o professor temporário, o detentor em cargo comissionado, 

o terceirizado e o professor contratado por intermédio do Instituto Centec que, ao realizar o seu cadastro, 

encontrar dificuldade, deve encaminhar sua solicitação de ajuda ao e-mail 

cogep_ceaps@seduc.ce.gov.br informando no campo assunto “AJUDA NO PREENCHIMENTO DO 

FORMULÁRIO CONDIÇÕES DE SAUDE 2020”. 

No corpo da mensagem deve constar: 

✓ Nome completo do servidor solicitante 

✓ Nº CPF do servidor 

✓ E-mail do servidor 

✓ Telefone de contato do servidor; 

✓ Especificar a dificuldade e anexar o print da tela; 

 

A resposta será enviada ao e-mail do solicitante. 

mailto:cogep_ceaps@seduc.ce.gov.br

