
PEDIDO DE ACESSO
NOME LEGÍVEL: MATRÍCULA:
CPF: DATA DE NASCIMENTO: TELEFONE:

LOCALIDADE
[ ] SME [ ] DISTRITO [ ] ESCOLA [ ] ANEXO [ ] OUTROS:

COORD./CÉLULA (SIGLAS): ESCOLA:
TIPO DE ACESSO: [ ] REDE [ ] E-MAIL E-MAIL:

SISTEMA SGA CONSULTA ALTERAÇÃO
REDE DE ENSINO

CONTRATOS E CONVÊNIOS
TERMOS DE USO

Rede, sistemas e estação de trabalho:
• Não compartilhe suas credenciais com ninguém e não utilize as credenciais de outra pessoa;
• Ao ausentar-se de sua estação de trabalho, bloqueie a tela (Win + L) ou efetue logoff da sessão do Windows ;
• Não instale programas pessoais ou não-autorizados em nenhuma estação do trabalho.
E-mail:
• Os usuários do sistema de e-mail devem manter suas mensagens em caráter profissional e evitar o uso do sistema para
bate-papo, mensagens pessoais e tráfego de "correntes" de e-mail, apagando as mensagens desnecessárias para que a
caixa não encha;
• Exclua qualquer e-mail que solicite atualização de cadastro e/ou alteração de senha, bem comomensagens
provenientes de SPAM;
• Caso apareça alguma mensagem suspeita, encaminhar para suporte@sme.fortaleza.ce.gov.br , para que a mesma possa
ser analisada;
• Você poderá enviar mensagens para até 10 (dez) destinatários; Para mais destinatários, solicite a criação de uma lista de
distribuição de e-mails;
• A contas de e-mail deverá ser acessada em até 15 (quinze) dias após a criação da mesma, afim de evitar que a mesma
seja excluída. Contas commais de 6 meses de inatividade serão excluídas;
• O padrão de criação de usuário de rede (quando aplicável) e-mail é <nome>.<sobrenome> antes do domínio.
Internet:
• Acessar a internet somente para fins profissionais e científicos, sendo estritamente proibido o acesso a sites
pornográficos, de nudismo, de jogos e afins.
Observações:

ASSINATURA DO SOLICITANTE ASSINATURA E CARIMBO DO COORDENADOR (A)

Fortaleza, de de 20 .

mailto:suporte@sme.fortaleza.ce.gov.br

