
 

 

Web dúvidas 4 – Transcrição 

Administrador Local – ITSM – Suporte 

Data de realização: 06/11/191 

Convidado: Prodesp 

FCAV: Bom dia! Bem-vindos a mais uma Web dúvidas do programa SP Sem Papel. Meu nome é 

Carolina e eu estou hoje com o Leandro, GP da Prodesp, para a gente conversar sobre alguns temas 

importantes para o sucesso da implantação e da manutenção dos serviços Documentos Digitais, 

Administrador Local, ITSM e Suporte. Vocês podem interagir com a gente fazendo perguntas. Para 

isso, vocês precisam estar logados em um computador ou acessando o aplicativo Vimeo. Acho que as 

perguntas aparecem do lado direito para vocês. Quero lembrar que as perguntas que não forem 

respondidas vão estar na nossa Midiateca, no nosso ambiente de simulação. Vamos lá? 

Prodesp: Vamos lá, Carolina! 

FCAV: Leandro, o que faz um Administrador Local?  

Prodesp: O Administrador Local, além de conseguir produzir documentos e assiná-los, também tem, 

como principal atribuição, conseguir cadastrar os usuários, alterar o seu cadastro. Em resumo, cuidar 

da manutenção do cadastro de usuários no sistema. É uma função muito sensível, com certeza; então, 

é importante que ele saiba utilizar essa ferramenta e essa funcionalidade específica que só ele tem no 

sistema SP Sem Papel.  

FCAV: Quer mostrar um pouquinho lá no Sistema?   

Prodesp: Vamos mostrar na prática. Aqui, nós estamos na Mesa Virtual, que é a principal do sistema 

SP Sem Papel. O Administrador Local tem acesso a menus diferenciados, como o Menu Gestão de 

Identidade. Aqui, eu consigo cadastrar tanto cargo, unidade, função de confiança e pessoa como 

também, depois, enviar o e-mail para os recém-cadastrados no sistema. O principal cadastro, que 

sempre vai ser feito pelo Administrador Local, é o cadastro de pessoa. Eu cliquei nele e vou solicitar o 

cadastro de uma pessoa. Uma prática importante que o sistema realmente me força a fazer é 

pesquisar se determinado usuário está ou não cadastrado. Pode ser que ele esteja cadastrado com 

uma unidade específica que não seja a atual. Então, eu preciso somente, no caso, alterar a unidade, e 

não cadastrar novamente. Eu consigo pesquisar, por exemplo, um usuário específico que eu queira 

cadastrar. Aqui, eu pesquiso. O sistema achou um Teste, e não um Teste T. Se a pesquisa não achou o 

usuário, e eu quero incluí-lo, o que eu faço? Clico em “Incluir”, coloco os principais dados. Só para a 

gente esclarecer: não são todos os campos que aparecem na tela que são obrigatórios pelo sistema. 
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O que é obrigatório? Obrigatório é o cargo. A função de confiança não é obrigatória, mas ela é muito 

importante porque substitui o cargo na assinatura. Então, ela sobrepõe o cargo na assinatura. Vou 

colocar a função de confiança como “Assessor”, selecionar a lotação, colocar o CPF e o e-mail. O e-

mail também é obrigatório. Nesse caso, a data de nascimento e a função de confiança não são 

obrigatórias, mas o restante é obrigatório.  

FCAV: E esse e-mail pode ser qualquer e-mail ou ele deve ser institucional? 

Prodesp: Ótima pergunta. O recomendado é que o e-mail sempre seja um e-mail institucional, um e-

mail comercial.  

FCAV: Pode ter mais de um e-mail por usuário? 

Prodesp: Cada usuário precisa ter somente um e-mail associado; então, realmente eu não consigo 

cadastrar mais de um. Eu vou incluir esse usuário-teste, dou um OK. Vou pesquisar se esse usuário 

realmente foi cadastrado. Aqui visualizo que ele está cadastrado, e eu posso, nessa tela, alterá-lo ou 

inativá-lo. Alterando, eu consigo, por exemplo, mudar a função de confiança dele. E então, qual é o 

próximo passo? O usuário foi criado, mas ele não recebeu a senha. Então, o que o administrador deve 

fazer? Existe aqui um outro menu em Gestão de Identidade, envio de e-mail para novos usuários. O 

que ele vai fazer? Ele vai pesquisar. Clicando em “Pesquisar”, ele vai buscar no banco de dados o 

usuário que ainda não recebeu a senha por e-mail, vai selecionar e clicar para enviar o e-mail. O 

sistema vai pedir uma confirmação. Ele vai dar um OK, e o usuário, em seguida, recebe o e-mail na sua 

caixa postal.  

FCAV: A minha próxima pergunta é se o administrador local pode cadastrar qualquer pessoa no 

sistema. Estagiário, celetista, terceirizado, mas nem todo mundo pode ou deve ter acesso ao 

ambiente. Nesse caso, quem o administrador deve contatar? 

Prodesp: É sempre importante contatar o RH. O sistema não possui nenhuma trava que impeça que 

um usuário não servidor acesse, mas é importante frisar que somente o servidor tem fé pública. Então, 

a assinatura dos documentos só é válida para os servidores. A Prodesp já desenvolveu um perfil 

específico somente para a produção de documentos, sem a possibilidade de assinatura. Está em teste 

e logo esse perfil será disponibilizado no sistema para que, por exemplo, estagiários e terceiros 

consigam acessar o sistema, mas sem a possibilidade de assinatura, dando maior segurança ao 

sistema.  

FCAV: Mas o administrador local não pode, por exemplo, cadastrar os administradores locais, CADA. 

Prodesp: Para cadastrar novos administradores locais, é necessário a abertura de chamado por meio 

de ITSM com as informações necessárias de abertura. Mais para a frente, vamos dessas informações, 

mas o administrador precisa realmente abrir chamado para dar acesso de administrador local para 

outros usuários do sistema. 



 

 

FCAV: Então, o administrador local pode criar unidade, criar novos usuários, corrigir dados, corrigir 

informações. O que mais? 

Prodesp: Ele pode alterar o e-mail. Um problema comum que gente identificou no começo da 

Operação Assistida nas Secretarias foi o caso do e-mail cadastrado errado. Às vezes, o e-mail que a 

gente recebeu é o e-mail pessoal, e a pessoa não está recebendo e precisa fazer essa correção. O 

administrador consegue fazer isso naquele menu que eu mostrei de Gestão de Identidade. Ali, ele 

consegue pesquisar o usuário e alterar o seu e-mail. Quando esquecer a senha, ele consegue recebê-

la no e-mail correto. O que é realmente necessário é que seja cadastrado o e-mail comercial. 

FCAV: E tem alguma premissa para fazer essa mudança? Eu sei que quando você muda a unidade, a 

mesa virtual do servidor precisa estar limpa.  

Prodesp: Correto; muito bem lembrada essa observação. Eu só consigo mudar um usuário de unidade 

se a mesa virtual dele estiver totalmente limpa. Não pode ter nenhum documento na mesa virtual 

dele.  

FCAV: Em elaboração? Na unidade, tudo bem.  

Prodesp: Na unidade, tudo bem, mas na mesa dele, especificamente, não pode ter nenhum 

documento para que a gente consiga fazer a alteração da unidade. 

FCAV: O administrador local pode cadastrar um usuário em mais de uma unidade? 

Prodesp: Sim, é possível. O sistema possibilita que o usuário possa acessar várias mesas virtuais de 

unidades distintas. Então, eu preciso executar o mesmo passo, colar o cadastro dele naquele menu 

Gestão de Identidade que eu mostrei. Você coloca lá outra unidade e, consequentemente, ele vai 

receber uma nova matrícula e também vai conseguir, lá no campo direito superior, selecionar qual 

mesa virtual ele quer acessar naquele momento.  

FCAV: Você quer mostrar? A gente mostrou em uma outra “Web dúvidas”, mas, se você quiser, a 

gente pode fazer um teste rápido para mostrar essa funcionalidade. Você vem aqui na lista de pessoas, 

no cadastro de pessoas, e seleciona uma outra lotação.  

Prodesp: Seleciona outra unidade, os mesmos dados. 

FCAV: Repete todos os procedimentos. [...] O Administrador Local tem que abrir um chamado para 

incluir o usuário no ambiente de capacitação? Ele precisa avisar a Prodesp para que o servidor tenha 

acesso ao ambiente de simulação. 

Prodesp: Uma premissa importante é, antes de solicitar o cadastro no ambiente de capacitação, que 

o usuário já tenha acesso ao sistema porque no próprio ITSM, que é o sistema que ele vai utilizar para 

a abertura de chamados, para também criar usuário de capacitação, ele vai exigir a matrícula de acesso 

ao sistema. Então, após o cadastro do usuário no sistema SP Sem Papel, qual é o procedimento? O 

próprio Suporte local, que tem a acesso ao ITSM, faz a solicitação de cadastro, preenchendo o 



 

 

formulário no ITSM. Quem vai receber vai ser a Fundação Vanzolini, que é a responsável por todo o 

cadastramento, por toda a operação do ambiente AVA. Então, a Fundação vai fazer o cadastro e o 

Suporte vai receber por e-mail o indicativo de que já está cadastrado e pode usar o ambiente virtual 

de aprendizagem.  

FCAV: Queria que você falasse um pouco da exclusão de usuários. No caso de ex-usuários, dos 

exonerados, você mostrou rapidamente como que é. Como o usuário deve proceder nos casos de 

exoneração e inativação de matrícula?  

Prodesp: Ele deve ser acionado pelo RH da Secretaria. Então, quando tiver o caso de algum servidor 

exonerado, ele deve acessar o cadastro, também no menu Gestão de Identidade, pesquisar o usuário 

e inativá-lo. O sistema não exclui o usuário, apenas inativa. Inativando o usuário, ele deixa de ter 

acesso ao sistema. Você vai mostrar aí o cadastro de pessoa. 

FCAV: Você vai em “Pesquisar” e digita o nome do usuário.  

Prodesp: Eu consigo, por exemplo, inativar essa primeira matrícula. E já aparece aqui> Essa primeira 

matrícula realmente já não está mais ativa. Já tem o botão para ativar, se for necessário.  

FCAV: Mas um usuário que está com a matrícula inativada, mas que está lotado em dois lugares, 

consegue acessar  

Prodesp: Eu consigo inativar o outro local também, se for o caso. Agora eu tenho aqui as duas 

matrículas do usuário “Teste T” inativas. 

FCAV: A gente falou um pouco de ITSM, e eu gostaria que você me explicasse que tipos de chamados 

podem ser abertos.  

Prodesp: Nós utilizamos ITSM para a abertura de chamados técnicos quaisquer. É importante sempre 

frisar que o primeiro atendimento do sistema SP Sem Papel deve ser feito através do Suporte Local da 

Secretaria. O Suporte Local é o responsável por estar recebendo todos os atendimentos e realizar a 

respectiva triagem desses atendimentos, porque nem sempre os atendimentos vão ser para os 

Administradores Locais. Só se for um chamado, por exemplo, técnico, criação de modelo, de 

documentos que não existem hoje no sistema. Então, ele é responsável por fazer essa triagem e 

realizar a respectiva abertura do chamado.  

FCAV: O suporte não é a mesma pessoa do Administrador Local? 

Prodesp: Dependendo do porte da Secretaria, ele pode assumir os dois papéis. Tanto o Suporte 

quanto o Administrador Local podem ser a mesma pessoa, mas não necessariamente, porque existem 

papéis distintos. O Suporte é o primeiro atendimento: ele realiza a triagem e passa ou não para o 

Administrador Local. Se for caso de manutenção de cadastro de usuário, ele passa para o 

Administrador Local; se não for, ele vai abrir chamado lá no sistema ITSM. Que tipo de chamado? Para 

a criação de modelos novos no SP Sem Papel, modelos de documentos, o chamado é aberto pela 



 

 

equipe CADA. A equipe CADA direciona para o Suporte para abrir um chamado no ITSM já com todas 

as informações necessárias para a criação de modelo. Esse chamado é então passado para o Arquivo 

Público do Estado de São Paulo, que vai verificar toda a documentação enviada pela Secretaria, e 

então passará para a Prodesp criar o modelo no sistema. Se for chamado técnico, nós temos uma 

equipe de Suporte dedicado da Prodesp que vai conseguir esclarecer a dúvida ou solucionar o 

problema e depois fazer o contato com o usuário, o solicitante do chamado, e concluir.  

FCAV: E quais as informações que a pessoa precisa para a abertura de um chamado? 

Prodesp: Dependendo da solicitação, basicamente, do login de acesso ao sistema, matrícula de 

acesso ao sistema, que é sempre a sigla da Secretaria, e uma sequência de cinco números. Descrever 

sempre detalhadamente ou então, se possível, colocar print de tela, descrever com o máximo de 

detalhes possível para, justamente, você conseguir ter uma resposta mais rápida ao seu chamado e 

ajudar também quem está na outra ponta a poder ajudá-lo melhor, e você vai conseguir ter seu 

problema solucionado. 

FCAV: É importante colocar o tipo de documento, o número? 

Prodesp: Sim, o máximo de detalhes possível. E, principalmente, o print de tela também, com o erro.  

FCAV: Caso o problema seja também no ambiente de capacitação, precisa do CPF, unidade, nome do 

órgão? Vamos mostrar então como funciona um pouco o ITSM.  

Prodesp: Essa aqui é a tela de acesso ao ITSM. Vou entrar aqui com a minha matrícula. Para a 

Secretaria, possivelmente vai ser o CPF do usuário. Caso o sistema SP Sem Papel não apareça aqui na 

lista de serviços, eu vou mostrar como pesquisar, e você encontrá-lo. Caso não apareça aqui na 

primeira tela, então eu vou pesquisar. Ele encontrou aqui embaixo o SP Sem Papel. Pode ser que eu 

esteja abrindo o chamado para uma outra pessoa, não necessariamente eu. O que eu consigo fazer? 

Eu consigo editar. Lembrando que, para fazer isso, a pessoa precisa estar cadastrada no sistema ITSM, 

eu posso abrir chamado para, por exemplo, uma pessoa da equipe CADA. Não sou eu que estou 

solicitando: é uma pessoa do CADA, da Secretaria, que está solicitando abertura desse chamado. Eu 

preencho as informações necessárias, como empresa. Coloco aqui o nome da Secretaria. Pesquiso 

aqui. Seleciono aquela pessoa, e ela vai aparecer aqui, no “Solicitado para”. E o que eu tenho que fazer 

agora? Eu preciso identificar o motivo do meu contato. Eu preciso solicitar um cadastro ao AVA. Eu 

acabei de cadastrar um novo usuário e quero colocá-lo aqui para acessar o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. O que eu preciso fazer? Seleciono o serviço, que, no caso, é capacitação AVA. Só para 

lembrar: é importante também salientar agora a importância de você selecionar o serviço correto. 

Isso ajuda muito a equipe de Suporte. Você vai utilizar a capacitação AVA para tudo em relação ao 

Ambiente Virtual de Aprendizagem: criação de usuário, manutenção etc. “Demandas” é um módulo 

do programa SP Sem Papel que ainda não foi implantado, que está prestes a ser implantado. Então, 

você não deve utilizar, hoje, esse serviço “Demandas” porque ainda não está implantado. 

“Documentos digitais”, que é o nosso sistema SP Sem Papel, que nós temos utilizado na Secretaria. Se 

for alguma orientação sobre o ambiente de simulação, se não for produção nem for ambiente oficial, 



 

 

você seleciona esse serviço. É isso, basicamente. Aqui, eu vou solicitar a criação de usuário e, aqui, ele 

vai pedir as informações necessárias, lembrando que tudo o que está com asterisco vermelho é um 

campo obrigatório. Vou colocar o nome do órgão, do cargo, a sigla da lotação, descrição da lotação, 

CPF e e-mail, que são as informações principais. Para colocar o anexo, eu clico aqui em “Adicionar 

anexo” e escolho o arquivo. O sistema permite que eu coloque até três anexos.  

FCAV: Qualquer tipo de arquivo? 

Prodesp: Qualquer tipo de arquivo e, em seguida, eu vou clicar aqui em “Enviar” e um chamado é 

enviado para o grupo solucionador. 

FCAV: Nesse caso, ele vai para a Prodesp, que redireciona para a Fundação Vanzolini.  

Prodesp: Para a Fundação Vanzolini, por ser um serviço AVA que foi selecionado. 

FCAV: A gente vai fazer um rápido intervalo para selecionar as perguntas que vocês enviaram. 

Lembrando que nós vamos tirar as dúvidas especificamente dos sistemas tratados: Suporte ISTM e 

Administrador Local. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões e melhorias podem mandar também. 

A gente não vai responder nessa “Web dúvidas”, mas elas ficarão disponíveis na midiateca que vai 

entrar em breve no Ambiente Virtual de Aprendizagem e também em “Perguntas Frequentes”. 

Lembrando que as sugestões são sempre enviadas para todas as entidades: Prodesp, Arquivo Público 

do Estado de São Paulo e a própria Fundação Vanzolini.  

FCAV: Gente, obrigada pelo envio das questões. Podem continuar mandando as questões. O que a 

gente não conseguir responder agora, vai responder depois e colocar na midiateca. Algumas pessoas 

já perguntaram da midiateca. A midiateca ainda não está no ar, mas ela estará em breve com 

resoluções, com as respostas das “Web dúvidas”, com os vídeos e outros materiais que vocês estão 

sugerindo para a gente. Então, Leandro, vamos começar a responder? 

Prodesp: Vamos lá! 

FCAV: A pergunta um é: “A opção ‘Enviar senha a novos usuários’ não funciona para Administradores? 

Tento usar, mas a senha não chega!” 

Prodesp: O Administrador Local consegue cadastrar qualquer tipo de usuário no sistema. Só que o 

perfil “Administrador Local”, como eu disse anteriormente, só é inserido pela Prodesp por meio de 

uma abertura de chamado no ITSM. Como usuário comum, ele tem que estar recebendo a senha por 

e-mail, mas para ter acesso àqueles menus específicos de Administrador Local, ele precisa abrir o 

chamado no ITSM. 

FCAV: Entendi! “Como alterar a unidade do usuário com documentos a receber na atual unidade? 

Caso faça a alteração da lotação do usuário com foi dito, a mesa virtual dele obrigatoriamente deverá 

estar limpa?” 



 

 

Prodesp: Sim. A mesa virtual daquele usuário não pode ter nenhum documento. Então, o 

procedimento é ele encaminhar para a unidade dele aqueles documentos para que a mesa dele fique 

limpa e o Administrador Local consiga alterar a sua unidade. 

FCAV: “Como o Administrador Local e o usuário saberão se a alteração realizada no cadastro foi feita 

corretamente?” 

Prodesp: Se for alterada, por exemplo, a unidade, ou o e-mail, ele não vai ter nenhum e-mail do 

sistema informando essa alteração. Assim, cabe a ele verificar realmente o sucesso daquela 

solicitação. Se realmente não conseguir êxito, ele deve entrar em contato com o Suporte, ou, se for a 

mesma pessoa, com o Administrador Local para analisar o que aconteceu. 

FCAV: “Não aparece o perfil do usuário quando é pesquisado para o envio de senha. Há algo errado 

com isso? 

Prodesp: O sistema só envia o e-mail com a senha uma única vez, só depois do cadastro. Então, se 

ele não recebeu a senha é porque já foi enviada num primeiro momento. 

FCAV: “Quanto tempo demora para eu ter a resposta de um chamado?” 

Prodesp: A média de tempo para a resposta pode variar: depende da complexidade daquele chamado. 

Eu posso falar o seguinte: a Prodesp tem treinado e tem aumentado a equipe para que esse tempo de 

resposta cada vez seja menor. 

FCAV: Lembrando que só o Suporte pode abrir o ITSM. 

Prodesp: Isso. Somente a equipe de Suporte tem o cadastro no ITSM. A não ser que a Secretaria já 

utilize o ITSM para os seus chamados locais, o próprio usuário consegue abrir o chamado na 

ferramenta diretamente. Com exceção das Secretarias, somente a equipe de Suporte tem o cadastro. 

Então o usuário precisa entrar em contato com o suporte para que a Secretaria abra o chamado na 

ferramenta ITSM. 

FCAV: Lembrando que vocês podem também abrir chamados por telefone. 

Prodesp: Sim, A gente tem o telefone 0800-710-0064, mas ele está disponível somente para a equipe 

de Suporte da Secretaria. Não deve ser divulgado para o usuário final do sistema. 

FCAV: “Toda vez que cadastramos um usuário, devemos abrir um chamado para ser cadastrado no 

curso?” 

Prodesp: Sim. O recomendado é que o Administrador Local, ao acabar de cadastrar o usuário no 

sistema, solicite a abertura de chamado ou ele mesmo, tendo acesso ao ITSM, acesse o AVA. 

 



 

 

FCAV: “Quando o usuário tem mais de um perfil, não seria mais fácil ter acesso pelo CPF em vez de 

entrar com a matrícula?” 

Prodesp: Se ele utiliza o sistema pelo portal, quer dizer, o endereço <spsempapel.sp.gov.br> no canto 

superior direito da tela, vai ter o botão de login, digita seu CPF e então, automaticamente, o sistema 

vai direcionar para a tela, para escolher qual matrícula ele quer acessar no sistema. Então, se ele tiver 

várias matrículas, vai ter lá o botão combo, uma flechinha para baixo. Ele vai selecionar e vão aparecer 

várias matrículas. Ele vai escolher qual quer acessar. 

FCAV: Só lembrando que, para acessar o AVA, continua valendo a instrução de acessar o ambiente de 

capacitação e digitar seu usuário e a senha que, normalmente, são CPF e CPF. 

“Quando um servidor não recebeu a senha no e-mail para acesso à mesa virtual, como devemos 

proceder?” 

Prodesp: O primeiro atendimento é sempre com o suporte local, que vai direcionar. Então, após 

verificar que realmente é uma questão de cadastro, ele vai entrar em contato com o Administrador 

Local. Ele vai verificar se realmente o e-mail que o servidor utiliza é o e-mail que está cadastrado no 

sistema. Então, provavelmente o e-mail está diferente. O Administrador Local consegue fazer a 

alteração, colocar, por exemplo, o e-mail comercial, aquele e-mail profissional para que ele receba a 

senha pelo e-mail dele. 

FCAV: “Esqueci minha senha. Devo contatar o Administrador Local?” 

Prodesp: Não no primeiro momento. No primeiro momento, ele deve clicar no botão “Esqueci minha 

senha”, na tela de login, e ele preenche a matrícula de acesso ao sistema. Não é a matrícula funcional, 

é a matrícula com a sigla da Secretaria mais os cinco números. Coloca o CPF, e o sistema 

automaticamente vai mandar uma nova senha no e-mail dele. E se, por acaso, não tiver recebido, ele 

entra em contato com o Suporte para que, então, identifique qual deve ser o problema; no caso, pode 

ser que o e-mail dele esteja errado. 

FCAV: “Onde abro cadastro para o ambiente de capacitação?” 

Prodesp: Pelo ITSM. Somente a equipe de Suporte tem acesso ao ambiente do ITSM, a não ser que a 

Secretaria já utilize essa ferramenta para os seus chamados locais. Então, o Administrador Local ou a 

equipe de Suporte conseguem abrir o chamado no ITSM para o acesso ao ambiente de capacitação.  

FCAV: Esta é uma questão um pouco mais específica: “Então não é mais o atendimento da Educação 

para abrir o chamado?” 

Prodesp: O procedimento na Secretaria continua o mesmo, para o suporte local; então, se a 

Secretaria da Educação acessa esse endereço para acionar o seu Suporte, continua assim. E a equipe 

de atendimento da Secretaria da Educação que já tem acesso à ferramenta ITSM, abre o chamado 

para a Prodesp. Ou para a Fundação; para quem é de direito. 



 

 

FCAV: “Gostaria de saber se há possibilidade de vincular esse acesso ao AVA automaticamente após 

a criação de novo usuário?” 

Prodesp: No momento, ainda não. Está sendo desenvolvida uma solução que consegue integrar esses 

logins, tanto do AVA quanto do sistema, mas ainda não está disponível.  

FCAV: A última questão aqui é se seria possível disponibilizar um passo a passo de acesso ao suporte 

para os Administradores Locais? 

Prodesp: Já existe já um vídeo específico, que está lá no tutorial de navegação do AVA. Vamos ver? 

A Carolina vai mostrar para a gente onde encontrar o passo a passo. Se você não conseguiu 

acompanhar desde o início a nossa “Web dúvidas”, pode entrar também para poder esclarecer 

algumas dúvidas nesse vídeo. 

FCAV: Ele está no ambiente de capacitação, no curso “Tutoriais de Navegação”, no Módulo 1 (Gestão 

de Identidade). Lá, você vai encontrar o passo a passo e, se tiver dúvida, pode escrever para gente, 

que, na próxima “Web dúvidas”, a gente tenta solucionar. Lembrando que também há orientações no 

Manual do Usuário no sistema. 

Bem, pessoal, acho que já estamos com o nosso tempo esgotado. Então, gostaria de agradecer ao 

Leandro pela disponibilidade e pela participação. E também pela participação de vocês. Queria pedir 

para vocês preencherem e responderem às nossas perguntas, que estão na descrição do vídeo e num 

link com endereço: treinamentos.spsempapel.sp.gov.br/pesquisa, que está ali abaixo, na descrição do 

vídeo. A pesquisa vai ficar mais uns 40 minutos disponível. Até a próxima “Web dúvidas”. Obrigada e 

boa semana! 

 

 


