
 

 

 

Atendimento virtual ao servidor e/ou ex-servidor da SEDUC nos assuntos referentes a 

pagamento mensal. 

A Coordenadoria de Gestão de Pessoas– COGEP está prestando atendimento virtual por meio dos 

canais de e-mail nos assuntos referentes aos pagamentos dos servidores efetivos, comissionados, 

professores temporários, auxílio alimentação, vale transporte e fechamento de vínculo para o 

benefício emergencial. O e-mail para envio de solicitações é: cogep_cefop@seduc.ce.gov.br 

A Cogep enviará resposta para o e-mail declarado pelo servidor. Não há necessidade 

de comparecer presencialmente à COGEP/SEDUC para correção e/ou emissão do 

extrato.  

Para emissão do extrato de pagamento, o servidor deve acessar: 

https://www.seplag.ce.gov.br/menu-servicos/servidor-online/ 

 Extrato de pagamento mensal de cada servidor, professor efetivo e temporário e 

cargo comissionado está disponível no Servidor Online

 

 
 PASSO A PASSO – Cadastro da senha no Sistema SERVIDOR ONLINE 
O Servidor Online, gerido pela Secretaria de Planejamento e Gestão SEPLAG, é 

responsável pela emissão dos comprovantes de rendimentos mensais, de 

Rendimentos Anuais para Imposto de Renda. O sistema permite também o 

acompanhamento às férias programadas, consignação 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”. 
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2) Em seguida, clicar na opção “Servidor Online”. 

 
 

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

Online”. 

 

4) Preencher obrigatoriamente os dados solicitados: CPF, Matrícula, Órgão e Data 

de Nascimento e clicar no botão “Pesquisar”. Para professores efetivos e cargos 

comissionados, o Órgão é 220 (opção padrão ao acessar a página). Para professores 

temporários, o Órgão é 222. Caso o professor/servidor detenha mais de uma 

matrícula basta fazer o cadastro de uma delas. 

 

 
 

5) Preenchidos corretamente, abrirá a tela abaixo com o nome, matrícula e CPF do 

servidor para cadastro obrigatório dos campos telefone, e-mail e remuneração 

líquida recebida no mês.  

O professor temporário detentor de mais de uma matrícula precisa cadastrar no 

campo remuneração o valor do salário percebido nessa matrícula. 



 
6) Após preenchimento dos campos acima descritos, clicar no botão “Cadastrar”.  Será 

enviado um e-mail ao servidor no endereço eletrônico cadastrado, contendo a senha 

para entrada no Servidor Online.  
IMPORTANTE: se após 10 minutos à realização do cadastro, a senha não for recebida no e-mail, 

solicitamos realizar o passo 7.1. Lembramos que é importante verificar, além da caixa de 

entrada, as pastas "Lixo Eletrônico" e/ou "Spam". 

 

Após o recebimento da senha, 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: 

 

 
 

7.1. Caso o servidor não tenha recebido sua senha no e-mail poderá ser realizado o 

procedimento de clicar em "Esqueceu a senha?", e preencher novamenteo CPF e e-mail 

anteriormente cadastrado, para que nova senha seja enviada. 

 
8) Para acessar o extrato de pagamento mensal, clicar na opção “Servidor Online”, 

dentro do campo geral “Gestão de Pessoas”, como mostra a tela abaixo: 

 



 
 

 
clicar na opção para o extrato e emitir o documento. 

 

ATENÇÃO 
 

 Nos casos excepcionais em que o servidor da SEDUC não conseguir acesso ao 

Servidor Online por problemas no usuário ou senha, não há necessidade de 

comparecer presencialmente à COGEP/SEDUC. O Servidor deverá descrever o 

seu problema à COGEP/SEDUC, exclusivamente, no e-mail: 

extrato@seduc.ce.gov.br. 

A narrativa precisa conter obrigatoriamente: 

 Nome completo do servidor 

 Matrícula 

 Nº CPF 

 e-mail 

 Telefone de contato 

 Situação de problema de usuário e/ou senha 

A Cogep enviará resposta ao servidor para o e-mail declarado. 
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