
PASSO A PASSO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO 
CONECTADA 

LEGISLAÇÕES:  

Lei Nº 11.259, de 30/04/2021 – Dispõe sobre a ação governamental para garantir a efetiva continuidade do Programa 
de Inovação Conectada no âmbito da Secretaria de Estado de Educação – SEDU, e dá outras providências. 

Decreto nº 4883-R de 11/05/2021 – Decreto que regulamenta a Lei Nº 11.259, de 30 de abril de 2021, que garante a 
continuidade do Programa de Inovação Educação Conectada no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU. 

Portaria Nº 118-R, de 14/05/2021 – Estabelece normas e procedimentos a serem implantados, no âmbito da SEDU, 
referente à operacionalização dos repasses dos recursos financeiros instituídos pela Lei Nº 11.259, de 30/04/2021. 

Ofício circular Nº 02/2021/CORREG/SEDU – Orienta acerca das responsabilidades decorrentes da má aplicação dos 
recursos advindos do Programa de Inovação Educação Conectada na SEDU. 

 

IMPORTANTE 

As informações/orientações contidas neste Manual NÃO SUBSTITUEM OU SUBTRAEM as orientações encaminhadas pela 
Gerência de Gestão de Pessoas. 

 

 

 

 



Passo 01 

 

Inicialmente acesse o portal Acesso Cidadão por meio do endereço eletrônico https://acessocidadao.es.gov.br/Conta/Entrar, 
inserindo o CPF ou E-mail Cadastrado e a Senha de acesso.  

Caso não tenha acesso ao Portal as orientações para cadastro e validação podem ser encontradas no endereço eletrônico 
https://www.youtube.com/watch?v=oa8rpKUcU8k  

OBSERVAÇÃO 
IMPORTANTE: 

O navegador utilizado 
deve ser o GOOGLE 

CHROME. 

acessocidadao.es.gov.br/conta/entrar 

Na barra de endereço 
digite 
acessocidadao.es.gov.br/
conta/entrar 

Insira seu CPF ou e-mail 
cadastrado. 

Insira sua senha. 



Passo 02 

 
 

 

Esta é a tela inicial do sistema E-Docs, 
onde iniciaremos o ENCAMINHAMENTO 
dos documentos para a Prestação de 
Contas. 

Para iniciarmos, click no símbolo + ao 

lado. 



Passo 03 

 

 

 

Click em Encaminhamento. 



Passo 04 

 

 

 

Selecione o Cargo/Função com 
o qual fará o Encaminhamento. 

Em seguida, click em FAZER UPLOAD 
para iniciar a captura do documento. 

IMPORTANTE 

Antes de iniciar o Encaminhamento digitalize a 
Nota Fiscal, salvando o arquivo em formato PDF 

com a redação indicada. 



Passo 05 

 

 

 

Selecione o arquivo e 
click em Abrir 

IMPORTANTE 

Deve ser utilizada como redação para nomear o documento PRESTAÇÃO DE CONTAS 
EQ INFORMATICA – NOME DO SERVIDOR. Por exemplo: PRESTAÇÃO DE CONTAS 

EQ INFORMATICA – JOSÉ DA SILVA 



Passo 06 

 

 

 

Selecione o Cargo/Função 
com o qual irá capturar o 
documento. 

Selecione o tipo de 
documento como 
Documento 
Escaneado 

Selecione Documento 
Original. 

Ao selecionar o documento da 
Nota Fiscal será exibida uma 

pré-visualização do 
documento que será 

capturado. 



Passo 07 

 

 

 

Verifique se o nome do documento está de 
acordo com a indicação. 

Click em LIMITAR ACESSO. Na tela que se 
abrirá, selecione a opção INFORMAÇÃO 
PESSOAL e click em OK 



Passo 08 

 

 

 

Click em PRÓXIMO 



Passo 09 

 

 

 

Click em CAPTURAR e na tela 
que se abrirá, click novamente 
em CAPTURAR. 



Passo 10 

 

 

 

 

Em seguida, click em ELABORAR para 
elaborar o FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO 
DE CONTAS - EDUCAÇÃO CONECTADA 

Após a captura do documento, 
ele aparecerá listado na aba. 



Passo 11 

 

 

 

Click em ELABORAR NOVO 



Passo 12 

 

 

 

Selecione o Cargo/Função com 
o qual irá elaborar o documento. 



Passo 13 

 

 

 

 

Selecione o modelo de 
documento para ser preenchido. 



Passo 14 

 

 

 

 

O nome do documento 
será preenchido 
automaticamente 

A classe do documento 
será preenchida 
automaticamente 

Click em LIMITAR 
ACESSO para tornar o 
documento sigiloso. 

Inicialmente providencie o 
preenchimento do 
documento com todas as 
informações solicitadas. 



Passo 15 

 

 

 

As informações 
referentes ao nível de 
acesso estarão visíveis. 

O servidor responsável pelo 
preenchimento do documento 
aparecerá como assinante. 

Em seguida, click em CONTINUAR. Será 
aberta uma tela de pré-visualização do 
documento. Click em CAPTURAR para que 
documento seja capturado pelo sistema. 



Passo 16 

 

 

 

Os documentos estarão listados. 

Click em PROCURAR para selecionar o 
destinatário. 



Passo 17 

 

 

 

 

Selecione a aba SETOR. 

Digite o nome da 
Unidade Escolar 

Selecione a Unidade Escolar e 
click em OK 



Passo 18 

 

 

 

 

Click em PRÓXIMO 

O Destinatário estará 
selecionado. 



Passo 19 

 

IMPORTANTE 

As informações/orientações contidas neste Manual NÃO SUBSTITUEM OU SUBTRAEM as orientações encaminhadas pela 
Gerência de Gestão de Pessoas. 

Insira o título do encaminhamento recomendado: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS EQUIPAMENTO 
INFORMÁTICA – NOME DO SERVIDOR. 

Insira a mensagem do encaminhamento recomendada: 

Segue nota fiscal do Equipamento de Informática 
referente ao PROGRAMA DE INOVAÇÃO 
EDUCAÇÃO CONECTADA para prestação de 
contas. 

Em seguida, click em ENVIAR. 


