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Sistema de Gestão de Acessos – SGA 
 

O objetivo do Sistema de Gestão de Acessos – SGA é permitir que órgãos 
gestores municipais das políticas atinentes à SEDS gerenciem os usuários servidores 
municipais dos sistemas SEDS, assim como os “gerentes” dos sistemas gerenciem os 
usuários servidores estaduais. A maioria dos usuários dos sistemas finalísticos da 
SEDS são servidores municipais.  

Cada município possui um Gestor Municipal e, opcionalmente, Gestores 
Adjuntos. O Gestor Municipal obrigatoriamente, regra atual, deve ser o secretário 
municipal da assistência social ou equivalente. O Gestor Adjunto é qualquer pessoa da 
confiança deste último. Ambos têm poder para aplicar a qualquer um dos seus 
servidores as funções do sistema. O Gestor Adjunto é incluído ou excluído pelo Gestor 
Municipal.  

O usuário precisará estar devidamente cadastrado para lhe ser atribuído 
perfil. O cadastro mínimo inclui e-mail válido e exclusivo, e CPF. A inclusão e alteração 
de usuário é permitida pelo sistema, apenas um usuário de cada vez.  

Os perfis a serem atribuídos dependem do usuário do SGA. Gestores 
Municipais e Adjuntos visualizam apenas perfis possíveis para o público servidores 
municipais.  

 

1. ACESSO AO SGA 

O acesso ao SGA é feito através do link www.familia.seds.pr.gov.br ou 
através da página inicial da SEDS: www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br, clicando em 
Sistemas: 
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Em Sistemas Estaduais, selecione a opção Portal de Acesso. 

 

 

 

Deve-se preencher os campos CPF e Senha, conforme recebido por e-mail, e 
clicar em Entrar. 

Ao clicar em Entrar, abre-se uma nova janela onde estarão disponíveis os 
sistemas aos quais o usuário tem acesso. Clique em SGA. 
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2. USUÁRIOS 

Este painel permite INCLUIR OU ALTERAR cadastro de usuário, vincular ou 
desvincular usuário das unidades pertencentes ao órgão gestor municipal da 
Assistência Social. 

Só terão acesso a sistemas SEDS usuários devidamente cadastrados e 
vinculados a unidades do órgão gestor. Portanto, o cadastro é o primeiro passo.  

Ao clicar em Usuários, é possível cadastrar novos usuários, clicando em 
Adicionar usuário, ou listar os usuários já cadastrados. 
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Ao clicar em Adicionar usuário uma nova tela será aberta. Preencha todos os 
campos, e clique em Incluir. 

 

 

 

ATENÇÃO: verifique com o usuário a exatidão do e-mail. Se o e-mail não existir o 
usuário não receberá a senha. Se o campo Unidade de Vinculação estiver incoerente 
com a realidade do órgão gestor, é possível alterar, conforme explicado no item 2.1.2. 

ATENÇÃO: Incluir usuário não significa dar acesso a sistemas SEDS. Apenas foi 
cumprida a primeira etapa do processo.  

 

 

 

Na lista de usuários cadastrados, na coluna Comandos é possível alterar o 
cadastro do usuário, gerenciar o perfil do usuário e resetar a senha do usuário. 
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Ícone Descrição 

 
Alterar Cadastro do Usuário 

 
Gerenciar Perfil do Usuário 

 

Resetar Senha do Usuário 

 

2.1. ALTERAR CADASTRO DE USUÁRIO 

Para alterar o cadastro de um usuário, clique no ícone correspondente a este 
comando, conforme mostrado abaixo: 

 

 

 

Uma nova janela será aberta, onde é possível alterar as informações do 
usuário. Após o preenchimento correto das informações, clique em Alterar. 
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2.1.1. PARA INCLUIR UNIDADES VINCULADAS AO USUÁRIO 

O usuário poderá se vincular a mais de uma unidade. É comum servidores 
trabalharem no órgão gestor e no CMAS. 

Selecione a política. 

 

 

 

Escolha a unidade na lista clicando na caixa de seleção ao lado. 
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2.1.2. PARA DESVINCULAR USUÁRIO DE UNIDADE:  

Desmarque a caixa de seleção da linha correspondente a unidade que se 
quer desvincular. 

 

 

 

 

2.2. GERENCIAR PERFIL DO USUÁRIO 

Para gerenciar o perfil do usuário, clique no ícone correspondente a este 
comando, conforme mostrado abaixo: 

 

 

 

Esta opção permite que o usuário tenha acesso aos demais sistemas da 
SEDS, ou que este acesso seja cancelado. Para uma explicação mais detalhada sobre 
o gerenciamento de perfis, veja mais à frente na seção 3 - Perfil.  
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2.3. RESETAR SENHA DO USUÁRIO 

Para alterar e reenviar a senha de acesso do usuário, clique no ícone 
correspondente a este comando, conforme mostrado abaixo: 

 

 

 

Abre-se uma tela de confirmação se deseja realmente trocar a senha do 
usuário. Clique em Sim para efetuar esta operação. O usuário receberá a nova senha 
no e-mail que foi cadastrado. 
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3. PERFIL 

Este painel permite a visualização dos perfis cadastrados, alteração e 
cancelamento de acesso para o usuário selecionado. Para isto, informe o CPF do 
usuário que se deseja visualizar. 

 

 

 

3.1. PAINEL PERFIL A CADASTRAR  

Este painel permite a inclusão de novos acessos a sistemas SEDS. Na lista 
constará todos os perfis dos sistemas que o usuário ainda não tem acesso.  
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3.1.1. PARA INCLUIR UM NOVO ACESSO: 

Clique na caixa de seleção da última coluna da linha correspondente ao perfil 
desejado.  

 

 

 

ATENÇÃO: O Sistema não permitirá a seleção de dois ou mais perfis para um mesmo 
sistema. Escolha apenas um perfil para cada sistema. 

Clique no botão Incluir Acesso;  

Uma mensagem azul irá aparecer no canto superior direito da janela 
indicando sucesso. Um e-mail será encaminhado para o usuário indicando seu novo 
acesso e sua senha. 
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3.1.2. PARA CANCELAR PERFIL(IS):  

Selecione o perfil desejado na tabela Perfil Cadastrado clicando na caixa de 
seleção da última coluna da linha correspondente. Pode-se selecionar quantos quiser. 

 

 

 

Clique no botão Cancelar Acesso.  

Uma mensagem azul irá aparecer no canto superior direito da janela 
indicando sucesso. Um e-mail será encaminhado para o usuário indicando o 
cancelamento. 

Quando o servidor não fizer mais parte do quadro funcional do órgão gestor, 
recomenda-se o cancelamento de acesso. Lembre-se da responsabilidade que o 
gestor municipal tem sobre o acesso de seus servidores.  
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3.1.3. PARA ALTERAR PERFIL: 

Clique no botão de Alterar que fica na coluna Alterar. Será aberto o painel 
Perfil em Alteração. 

 

 

 

Clique na caixa de seleção Perfil, escolha um novo. Nesta caixa irá aparecer 
apenas perfis para o sistema do perfil anterior. A alteração é de perfil e não de 
Sistema;  

Clique no botão Alterar 

 

 

 

Uma mensagem azul irá aparecer no canto superior direito da janela 
indicando sucesso. Um e-mail será encaminhado para o usuário indicando a alteração. 
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4. AJUDA 

Para obter uma explicação sobre as funcionalidades do Sistema, clique em 
Ajuda: 

 

 

 


