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1 INTRODUÇÃO

O SIGAPCE é um programa desenvolvido pelo Ten Sarabando da 2ª RM que veio para
ajudar todos os usuários do SFPC, com ele você poderá realizar o agendamento de sua
visita em uma de nossas unidades e pesquisar seu processo protocolado, tudo no
conforto de sua casa ou em seu labor diário.
É sabido que outros órgãos federais, tais como receita federal e polícia federal (para fins
de passaporte) já utilizam um sistema análogo, agora é nossa vez de utilizarmos uma
ferramenta moderna e darmos maior lisura no processo almejado.

Vamos começar com a
entrada no sistema.

Assim que o usuário clicar no link do SIGAPCE exposto na página da internet da SFPC,
encontrará essa tela:

Aqui você pode optar por 2 processos, vamos começar pelo agendamento. Para isso
vamos clicar em SAE AGENDAMENTO
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2 SAE (AGENDAMENTO)

Nesta opção o usuário será conduzido para esta tela:

Se o usuário já for cadastrado no sistema poderá entrar com seu login (CPF) e senha, se
for primeiro acesso terá que clicar no botão azul SOLICITAR A SENHA, se esqueceu a
senha clicará no botão vermelho ESQUECI A SENHA.

Vamos nos cadastrar pela primeira
vez no sistema?
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2.1 CADASTRAMENTO

Clique no botão SOLICITAR ACESSO e será conduzido para a página de
cadastramento:

Agora você colocará todos os seus dados: CPF, PERFIL DE ACESSO (se você é um
procurador – despachante – ou não), CIDADE, NOME COMPLETO, CELULAR,
SENHA, CONFIRMAR SENHA, LEMBRETE DE SENHA e E-MAIL. A colocação da
foto é muito importante e peculiar, pois a mesma tem que ter uma boa visibilidade e de
tamanho máximo de 100 kb.

O próximo passo é a confirmação do cadastro ou correção do mesmo e isso poderá ser
feito clicando o botão verde SIM, ESTÃO CORRETOS! Ou no botão laranja NÃO,
CORRIGIR!
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Clicando no botão verde aparecerá a seguinte mensagem:

A solicitação está pronta para ser enviada para a aprovação de um militar do SFPC,
verifique novamente os dados para que não fique nada incorreto. Estando tudo certo
clique no botão verde ENVIAR SOLICITAÇÃO.

Pronto, a solicitação foi enviada com sucesso, só aguardar a aprovação que poderá durar
até 3 dias úteis.

3 AGENDAMENTO

Uma vez com o cadastro aprovado o usuário poderá realizar um dos serviços que é o
agendamento. Com este serviço o usuário evita filas e é atendido na hora em que ele
escolher dentro do calendário disponibilizado pelo SFPC.
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Seu acesso é feito através da entrada no sistema SIGAPCE, depois coloque o login
(CPF) e senha:

Dentro do sistema você terá as opções de SAE (AGENDAMENTO) ou CONSULTA
ON LINE. Para o agendamento clique no primeiro ícone:
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Você entrará na página do agendamento, para acessar o calendário com as datas
disponíveis pela sua OM clique em UNIDADE DE ATENDIMENTO e selecione a
unidade:

Aparecerá o calendário, Se houver agendamento já marcado por você, aparecerá em
baixo do seu nome e o calendário ficará grafado em azul, os campos no calendário
grafados em verde são as datas disponíveis para agendamento:
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Você irá agendar uma data para ser atendido. Clique na data do calendário grafada em
verde para o agendamento, abrirá os HORÁRIOS DISPONÍVEIS para aquele dia em
baixo de seus dados:

Clique no horário escolhido e logo depois clique no botão verde CONFIRMAR caso o
horário esteja do seu agrado ou no botão vermelho CANCELAR se os dados agendados
não atenderem a sua expectativa.
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Uma vez confirmado aparecerá uma mensagem confirmando a data:

Se por algum motivo você não for comparecer ao compromisso deverá desmarcar o
mesmo clicando no ícone de lixeira que se encontra no campo de MEUS
AGENDAMENTOS, uma vez clicado nela aparecerá uma caixa de diálogo pedindo a
confirmação para desmarcar o mesmo, se realmente tiver certeza da exclusão, clique em
DESMARCAR:
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Mas lembre-se o cancelamento de um
horário agendado somente deverá ser
realizado com antecedência de no
máximo até às 12:00 do dia anterior da
data marcada!

4 CONSULTA ONLINE

Você pode consultar o andamento dos seus documentos protocolados através do ícone
CONSULTA ONLINE:
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Ao clicar, será conduzido para a página a seguir, onde deverá colocar seu CPF/CNPJ e o
número do protocolo a ser pesquisado, ao final clique no botão azul CONSULTAR:

Pronto, você terá acesso as informações sobre seu processo e o status em que ele se
encontra.

