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É com grande satisfação que apresentamos a primeira

edição do Manual para cadastro de eventos formativos

da ESAP. Criado em 2018 pela competente equipe de

tecnologia da Secretaria Municipal de Educação, o sistema

de certificação utilizado pela ESAP possui a missão de

executar, digitalizar, uniformizar e simplificar os

procedimentos relativos à formação e certificação oficial

do município de Brusque. 

O presente Manual confere maior segurança no seio da

administração pública, uma vez que se trata de ferramenta

que permite maior clareza e padronização tanto na

produção dos eventos formativos quanto em seu

cumprimento. Garante-se, nesse contexto, maior

acessibilidade e assertividade aos atos administrativos.

Pretende-se, pois, que o uso deste manual seja aplicado

aos operadores da política de formação e certificação nas

respectivas secretarias e órgãos da administração

municipal possibilitando a construção de uma cultura

administrativa profissional e obediente às normas da Escola

de Administração Pública de Brusque. 



CADASTRO DE FORMAÇÃO

Primeiro, acesse o módulo "Administrativo Formação ESAP"
localizado em formacao.brusque.sc.gov.br

Para cadastrar uma nova formação, vá em CADASTRO   CURSOS
e preencha todos os campos, lembrando que o título deverá ter, no
máximo, 50 caracteres e a opção "Curso Ministrante" deverá ser
marcada apenas quando o curso é referente ao certificado do
Ministrante.



Em seguida, é necessário cadastrar os módulos da formação já
cadastrada em  CADASTRO   MÓDULOS. É de grande importância
preencher todos os campos de acordo com a explicação embaixo.
O título deverá ter, no máximo, 50 caracteres. Após cadastrar
todos os módulos da formação, envie um email para
esap@educacao.brusque.sc.gov.br, para que haja a avaliação e
aprovação de cada módulo



Quando todos os módulos forem aprovados (a análise poderá ser
acompanhada em CONSULTAS   CURSOS EM ANÁLISE, além do
email enviado pela ESAP assim que os módulos forem aprovados),
será necessário matricular os participantes da formação em
MOVIMENTO    MATRICULAR. Para isso, será necessário o CPF e o
nome COMPLETO de todos os cursistas.

Caso o cursista não esteja cadastrado no sistema da ESAP, basta
cadastra-lo em CADASTRO    CURSISTA.

Após a matrícula de todos os cursistas e o término da formação,
deverá ser enviado para esap@educacao.brusque.sc.gov.br um
documento com nome da formação e carga horária de cada
cursista em cada módulo. É possível emitir uma lista de presença
para assinaturas em cada módulos em CONSULTAS  LISTA DE
PRESENÇA.



Para acessar os certificados já emitidos, o cursista deverá acessar
o site ESAP.BRUSQUE.SC.GOV.BR e, no menu de navegação,
clicar na aba FORMAÇÃO  CERTIFICADO e informar seu CPF
(apenas números).

CONSULTANDO
CERTIFICADOS


