
ORIENTAÇÕES PARA CADASTRAR E ATUALIZAR OS DADOS DE FUNCIONÁRIOS 2

Acesso ao Portal Educa + 2

Acesso ao SEGP e as Funcionalidades de Cadastro de Funcionários 3

Inclusão de Funcionários 4

Atualização de dados dos Funcionários 5

1



ORIENTAÇÕES PARA CADASTRAR E ATUALIZAR OS DADOS DE FUNCIONÁRIOS

Este Guia foi elaborado com o objetivo de orientar as Equipes Gestoras das Escolas no Cadastro e Atualização
de Dados dos Funcionários no Sistema SEGP.

1. Acesso ao Portal Educa +

Primeiro passo é acessar o Portal Educa + no endereço: https://educa-mais-portal.campinas.sp.gov.br/
Entre os ícones dos Sistemas, clicar sob o ícone do SEGP - Sistema Eletrônico de Gestão de Pessoas,
conforme imagem abaixo:

Caso o ícone do SEGP não apareça favor abrir um chamado via CSI da IMA
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2. Acesso ao SEGP e as Funcionalidades de Cadastro de Funcionários

As funcionalidades estão disponíveis no menu: Funcionários => Lista de Funcionários:

Ao acessar a Lista de Funcionários, o SEGP listará os funcionários vinculados à sua Escola, registrados na
coluna Lotação.

As ações na tela acima são:
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3. Inclusão de Funcionários

Para incluir novos Funcionários, deve-se clicar no botão azul ‘+ Novo Funcionário’, no entanto antes faça uma
consulta nos campos das colunas como Nome ou Cargo para verificar se o funcionário já existe, após digitar
algo deve-se teclar ‘Enter’. Caso o funcionário realmente não exista, daí sim deve ser incluído.

Ao clicar no botão azul ‘+ Novo Funcionário’, o SEGP abrirá uma nova janela para ser preenchidos os
campos necessários na inclusão de um funcionário:
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Todos os campos com um asterisco * vermelho são considerados obrigatórios.
Atenção para os campos: Nome, Data de Nascimento, Nome da Mãe e E-mail, pois estes campos são
necessários e muito importantes para o Funcionário ter acesso ao Portal Educa + posteriormente.
O SEGP incluirá o funcionário em sua escola como Lotação.

Ao terminar a digitação, deve clicar no botão verde ‘Concluir’
Após a gravação, o funcionário incluído será listado como Funcionário em sua escola de Lotação.

4. Atualização de dados dos Funcionários

Outra funcionalidade muito importante é a Funcionalidade de Alteração dos Dados dos Funcionários.
Na mesma listagem de Funcionários acessada no menu Funcionários => Lista de Funcionários, deve-se
realizar as pesquisas necessárias para encontrar o funcionário, utilizado as colunas como filtros, e após digitar
algo deve-se teclar ‘Enter’.
Ao encontrar o funcionário deve-se clicar no ícone em forma de lápis.

O SEGP abrirá uma nova janela contendo os dados atuais do Funcionário.
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- Caso este funcionário não esteja mais trabalhando em sua escola, favor clicar no Status ‘Inativo’ e
depois clicar no botão ‘Concluir’.

- Caso o funcionário esteja com os dados desatualizados, como o E-mail por exemplo, digitar o E-mail
atual e clicar no botão ‘Concluir’
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