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Web dúvidas 4 – Perguntas e respostas: 

Administrador Local – ITSM – Suporte 

Data de realização: 06/11/191 

Convidado: Prodesp 

Administrador Local – ITSM – Suporte 

Administrador Local 

1. O meu perfil de Administrador não contém mais todas estas opções. Estou com apenas 

duas opções no menu “Administrador”. Se o outro Administrador não estiver disponível, 

como fazemos? 

É necessário checar com o Coordenador da Implantação do órgão se você realmente está com 

esse perfil de acesso. Caso isso se confirme, solicitar a abertura de chamado via ITSM para 

concessão de acesso de Administrador local da Secretaria em questão. 

2. Quando será possível retirar da Mesa virtual os documentos cancelados, o que já havia 

sido solucionado anteriormente? Tem alguma perspectiva quanto a isso? 

Encontra-se em desenvolvimento na Prodesp um pacote de melhorias na Mesa virtual, o qual 

será implantado em breve. Entre essas melhorias está a retirada dos documentos cancelados 

da Mesa virtual. 

3. No meu perfil, não aparecem todas as opções, como “Criar unidade”. Está com 

problemas? 

Todo Administrador local deve ter acesso ao menu “Gestão de identidade” com as opções 

para criar unidades e usuários. Caso esteja sem acesso a algumas dessas opções, será 

necessário abrir chamado via ITSM para que a Prodesp faça a manutenção no cadastro. 

 

                                                           
1 As respostas foram coletadas até 5/12/2019. 
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4. O Administrador local só tem disponível cadastro de e-mail e cadastro de usuário? 

Não. Administrador local tem acesso para criar usuários, unidades, cargos e funções de 

confiança. Caso esteja sem acesso a algumas dessas opções, será necessário abrir chamado 

via ITSM para que a Prodesp faça a manutenção no cadastro. 

5. A opção “Enviar senha” a novos usuários não funciona para Administrador? Tento usar, 

mas a senha não chega. 

Com essa opção, o sistema só enviará senha para novos usuários cadastrados. Qualquer 

usuário, mesmo Administrador local, que já tenha recebido senha por e-mail não a receberá 

novamente. Para receber uma nova senha, é necessário clicar na opção “Esqueci minha 

senha”, na tela de log in, digitar a matrícula de acesso ao sistema e o CPF. 

6. Quando um servidor não recebeu no e-mail a senha para acesso à Mesa virtual, como 

devemos proceder? 

Primeiro o Administrador local deve confirmar se o e-mail está cadastrado corretamente no 

sistema SP Sem Papel e verificar se o e-mail com a senha não foi enviado para a pasta 

“Mensagens não desejadas” da caixa de correio do servidor. Caso não obtenha sucesso nos 

passos anteriores, deve ser aberto um chamando via ITSM para a Prodesp redefinir a senha. 

7. Como alterar a unidade do usuário com documentos “A receber” na atual unidade? Caso 

faça a alteração de alocação de usuário, a Mesa Virtual dele obrigatoriamente deverá estar 

limpa? 

A “Mesa virtual” do usuário precisa estar limpa para que seja possível alterar sua unidade. 

8. Como o Administrador local e o usuário saberão se a alteração no cadastro foi realizada 

corretamente? 

O Administrador local pode efetuar uma nova pesquisa do cadastro de usuário, e o usuário 

precisa sair e entrar novamente no sistema para confirmar a alteração. 

9. Poderiam me esclarecer o porquê de os Administradores não conseguirem fazer o reenvio 

de senha para usuários? 
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O próprio usuário consegue solicitar uma nova senha na opção “Esqueci minha senha”, 

disponível na tela de log in do sistema, na qual deverá preencher os campos “CPF” e 

“Matrícula”. 

10. O perfil do usuário não aparece, quando pesquisado para envio de senha. Há algo errado 

com isso? 

Nessa pesquisa, somente aparecerão os novos usuários, cujas senhas ainda não foram 

enviadas por e-mail. Para eles, aparecerão: nome, CPF, e-mail, matrícula do sistema e unidade 

à qual pertence. 

11. Quando o usuário tem mais de um perfil, não seria mais fácil o acesso pelo CPF em vez 

de entrar com a matrícula? 

Sim. A orientação é acessar com o CPF, em vez da matrícula, na tela de log in localizada na 

URL https://www.spsempapel.sp.gov.br/. 

12. Quantas pessoas poderão ser definidas como Administrador em um órgão? 

O sistema não possui um limite de cadastro. Cada órgão deve avaliar conforme sua 

necessidade, observando a quantidade de servidores e o perfil dos indicados a Administrador 

local.  

ITSM 

13. Como enviar chamado sobre o ambiente de treinamento? 

Se for um chamado sobre o ambiente AVA (cursos EAD), deve ser selecionada a opção 

“Capacitação – AVA”. Caso seja sobre o ambiente de simulação, selecionar a opção 

“Documentos Digitais – Ambiente de simulação”. 

14. Então não é mais para abrir o chamado no 

https://atendimento.educacao.sp.gov.br/support/? 

O chamado deve ser aberto para o suporte local do órgão. Essa equipe, ao identificar a 

necessidade de abertura de um chamado para a Prodesp, fará isso via ITSM. 

15. Qual o link do suporte ITSM? Não tenho log in, como posso solicitar? 

A URL de acesso ao sistema é: 

https://servicecenter.prodesp.sp.gov.br/arsys/shared/login.jsp?/arsys/. Para obter acesso, é 

https://servicecenter.prodesp.sp.gov.br/arsys/shared/login.jsp?/arsys/
https://servicecenter.prodesp.sp.gov.br/arsys/shared/login.jsp?/arsys/
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necessário confirmar sua autorização com o Coordenador da Implantação do órgão. Ele poderá 

solicitar seu acesso via ITSM, pelo serviço “Serviços do ITSM”, ou entrar em contato com a Prodesp 

para solicitar a criação de um usuário do sistema. 

16. Toda vez que cadastrar um usuário, preciso abrir chamado para solicitar o acesso no 

curso? 

O AVA e o SP Sem Papel ainda não possuem log in único. Enquanto esse recurso não for 

implantado, será necessário abrir chamado via ITSM, pela opção “Capacitação AVA”. 

17. Quanto tempo demora para eu ter a resposta de um chamado? 

Dependendo da complexidade, pode demorar algumas horas ou alguns dias. No entanto, a 

Prodesp tem se empenhado para diminuir o tempo de resposta de todos os chamados. 

Suporte 

18. Qual o link do suporte ITSM? 

A URL é https://servicecenter.prodesp.sp.gov.br/arsys/shared/login.jsp?/arsys/. 

19. Haveria como disponibilizar um passo a passo para acesso ao suporte? 

O documento de acesso rápido segue anexo ao e-mail. 

20. Como abrir chamado sobre o ambiente de capacitação? 

Via ITSM, pesquisando o serviço “SP Sem Papel” e selecionando a opção “Capacitação AVA”. 

21. Esqueci minha senha, devo contatar o Administrador local? 

No primeiro momento, não. O próprio usuário pode clicar na opção “Esqueci minha senha” 

na tela de log in, e digitar a matrícula de acesso ao sistema e o CPF. Uma nova senha será 

enviada para o e-mail cadastrado no sistema. Caso não receba o e-mail, entrar em contato 

com o Administrador local. 

Outros 

22. Meu sistema oscilou. Em qual plataforma entro? 

Caso seja um problema técnico, somente a equipe de Suporte Local poderá entrar em contato 

com a equipe de Suporte Dedicado SP Sem Papel, via telefone ou chamado no ITSM. 

https://servicecenter.prodesp.sp.gov.br/arsys/shared/login.jsp?/arsys/
https://servicecenter.prodesp.sp.gov.br/arsys/shared/login.jsp?/arsys/
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23. Haveria possibilidade em outros documentos como expediente serem numeradas todas 

as folhas sendo igual nos processos? 

Sim. Essa melhoria está sendo desenvolvida pela Prodesp e em breve estará disponível no 

sistema. 

Consulte! 

Não deixe de ver novamente os nossos materiais de apoio e as orientações do Arquivo Público 

do Estado de São Paulo, caso ainda tenha dúvidas sobre os temas expostos aqui, disponíveis 

no curso Tutoriais de navegação. Você também pode consultar o Manual básico de operações 

Sistema SP Sem Papel, que está disponível no Menu do Ambiente de Simulação e do Ambiente 

Oficial. 

Curso – Tutoriais de Navegação 

Módulo 1 – Acesso 

Unidade 2: Trocar senha 

Unidade 3: Esqueci a senha 

Unidade 4: Gestão de identidade 

Manual Básico de Operações – Versão 1 

1. Acesso ao sistema: pág.4 

1.1. Página de acesso pág.4  

1.2. Página de login: pág.4 

 


