
Guia de orientação para novos 
usuários do Programa SP Sem 
Papel 
Equipes de RH



O QUE É? 
Prezado(a) Sr.(a),

Como você já sabe, o Governo do Estado de São Paulo vem implementando,

desde julho de 2019, o Programa SP Sem Papel, um Programa que vem trazer

mais agilidade, economia e transparência na produção e gestão de documentos

da Administração Pública, que agora são feitos em ambiente digital.

Novos profissionais devem ser incluídos dentro do Programa, e é importante

que você siga alguns passos e forneça as corretas informações para o novo

funcionário. A Prodesp disponibiliza a você um guia para ajudá-lo neste

processo.



Inclusão de novos usuários
no serviço Documentos Digitais

O primeiro passo é fornecer ao Administrador Local as
informações do novo profissional, como:

• nome completo;

• data de nascimento;

• CPF;

• e-mail institucional;

• cargo; e

• unidade/lotação.



Inclusão de novos usuários
no serviço Documentos Digitais

O Administrador Local, então, procederá com a
inclusão do usuário, dentro do serviço Documentos
Digitais, gerando uma matrícula e senha para este
novo usuário, que lhe será enviada por e-mail.



Inclusão de novos usuários
no serviço Documentos Digitais

Caso o Administrador Local ainda tenha dúvidas sobre a
realização desta operação, oriente-o a assistir ao tutorial
Gestão de identidade.

O tutorial está disponível tanto no ambiente oficial do
sistema, como no ambiente de capacitação
(https://treinamentos.spsempapel.sp.gov.br/ )

https://treinamentos.spsempapel.sp.gov.br/


Inclusão de novos usuários
no serviço Documentos Digitais

O Administrador Local também pode consultar o
Manual de Operação do sistema, disponível tanto no
Ambiente de simulação quanto no Ambiente Oficial
do sistema, em MENU.



Inclusão de novos usuários no 
Curso de Capacitação

Em seguida, o Administrador Local precisa abrir um
chamado, via ITSM (servicecenter.prodesp.sp.gov.br),
para a inclusão deste novo usuário no curso de
Capacitação, AVA. Para isso, forneça-lhe:

• nome completo;

• data de nascimento;

• CPF;

• e-mail institucional;

• cargo; e

• unidade/lotação.



Configurações

O suporte local da secretaria deve ser acionado para
garantir algumas configurações que permitam uma
melhor performance da plataforma no computador
do funcionário.

Entre os cuidados que devem ser tomados, estão:

• a configuração da digitalização em PDF-A; e

• a instalação dos navegadores Google Chrome ou
Firefox.



Equipe-chave

Pronto, agora, é importante orientar o novo profissional a
realizar o curso e a entrar no serviço Documentos
Digitais.

Informe a ele quem é a equipe-chave de seu órgão:

• o coordenador da implantação;

• o administrador local;

• o suporte; e

• os membros da CADA.



Equipe-chave

Essa equipe poderá orientar o novo usuário quanto aos
fluxos de produção e tramitação de documentos dentro e
fora do sistema, como proceder em caso de erros dentro
do sistema, onde tirar dúvidas etc.

Todas essas instruções estão indicadas no Guia de
Orientação para os Novos Colaboradores de sua
Secretaria.



Decreto e Resolução

É fundamental que você forneça ao novo usuário o
acesso ao Decreto nº 64.355, de 31/07/2019, que
regulamenta a utilização do sistema.

Ele foi publicado no Diário Oficial e também está
disponível na página inicial do portal do Programa, em
www.spsempapel.sp.gov.br.

http://www.spsempapel.sp.gov.br/


Decreto e Resolução

Verifique, em seu órgão, se há alguma Resolução que
institucionaliza o uso e a produção no Documentos
Digitais e aproveite para disponibilizá-la ao novo
colaborador.



É perfeitamente comum que, algumas
vezes, a produção de documentos venha
acompanhada de incorreções em sua
produção, que podem ser desde erros
de digitação ou informação até a
escolha errada de modelos de
documentos, o que afeta sua correta
gestão, na hora do Arquivamento.

Eliminação

Guarda 
permanente

Erros na produção



Prevendo isso, o sistema oferece diversas
alternativas para a correção de documentos,
como sua exclusão, seu cancelamento, seu
desentranhamento e sua reclassificação.

Nestes casos, oriente o novo funcionário a
contatar:

• a CADA;

• o suporte; e/ou

• o Administrador Local.

Erros na produção



A Prodesp trabalha ativamente em
correções e melhorias do sistema.

Assim, é fundamental que, caso
identifique necessidade de melhorias ou
erro, informe a Prodesp via ITSM.

Erros no sistema



É o Administrador Local o funcionário
responsável por esta comunicação.

Para que ele possa reportar à Prodesp,
oriente o novo colaborador a fornecer a
ele o máximo de informações.

Erros no sistema



Para isso, seu órgão conta com um canal
de comunicação direto com a Prodesp
(ITSM), para abrir chamados sempre
que houver um comportamento
inadequado no sistema.

Erros no sistema



Por isso, peça que ele ofereça um relato
detalhado da sua ação, com:

• o modelo do documento;

• a ação realizada;

• o número do documento produzido;

• o dia e horário do erro;

• evidências por imagem, através da
captura de telas (print screen).

Erros no sistema



Obrigado!


