Acesso ao sistema
O sistema de Evolução Funcional é operado através de um navegador de internet,
desta forma, para que ocorra o acesso é necessário haver uma conexão disponível.
Atenção

O sistema foi testado nos navegadores Microsoft
Edge e Chrome, sem apresentar problemas de
operação. Existem diferenças entre os
navegadores.

Como ingressar no sistema?
Para realizar o ingresso no sistema Evolução Funcional será necessário obter as
credenciais de acesso, pois somente usuários previamente cadastrados poderão
utilizá-lo, e consequentemente participar do processo.

Como obter a credencial de acesso ao sistema?
As credenciais de acesso serão enviadas por email para todos os usuários que
poderão participar do processo. Esta operação será realizada pela equipe
responsável pelo processo na Unidade de Recursos Humanos.
Atenção

Será necessário conferir se o email não foi
enviado na caixa de SPAM ou LIXEIRA, pois as
vezes os emails são desviados para estes locais.

Atenção

Caso não receba o e-mail contendo as
credenciais de acesso até o dia 18/06/2018,

procurar a Diretoria de Serviço Administrativo de
sua unidade sede.

O email conterá o link para o sistema e também o usuário e senha para entrada.
Para os usuários que tiverem dificuldades para obter o email, colocamos a seguir o
procedimento para a realização do acesso.

Como realizar o ingresso no sistema?
Para ingressar no sistema o usuário deverá primeiramente acessar o link:
Link

https://evolucaofuncional.cps.sp.gov.br/

O servidor redireciona o acesso a página de ingresso que se chama login.aspx.
Link

https://evolucaofuncional.cps.sp.gov.br/login.asp
x

A interface aberta apresentará dois campos de entrada onde o usuário poderá
informar o seu CPF (1) e a senha (2), e para realizar o ingresso, pressionar o botão
Entrar (3). A interface ainda dispõe de um mecanismo para recuperação de senha
(4).

É necessário estar atento para a digitação do CPF, para informá-lo de maneira
correta para o sistema.
Atenção

O sistema como um todo utiliza o CPF sem os
traços e pontos, e os zeros à esquerda também
são ignorados, portanto para simplificar a
operação forneça somente os números.
Por exemplo:
Para o CPF 123.456.789.10 se deverá informar
12345678910

Como saber a minha senha?
A senha definida por padrão para todos os usuários, e que deverá ser utilizada no
primeiro acesso, é a data de nascimento, esta porém deverá estar em um formato
específico.
Atenção

Caso não receba o email com as credenciais de
acesso, o usuário padrão para ingresso no
sistema é o CPF e a senha a própria Data de

Nascimento, no formato ddmmaa, onde dd é
 o
dia com dois dígitos, mm o mês com dois dígitos
e aa o ano também com dois dígitos.

Por exemplo: 120289 (para a data de
nascimento 12/02/1989)

O que fazer quando se esquecer a senha?
Na interface de login é disponibilizada uma opção que permite recuperar a senha
(4).

Caso necessite utilizar esta operação, será necessário informar o CPF (1) e em
seguida, clicar na opção: Esqueceu sua senha? (4)
Um email com uma nova senha será encaminhado para a sua caixa postal, e
apresentará a mensagem: ATENÇÃO! Foi enviado um email com a senha redefinida
vinculada ao CPF: nnnnnnnnnnnnn, por favor, conferir sua caixa de entrada

Atenção

Será necessário conferir se o email não foi
enviado na caixa de SPAM ou LIXEIRA, pois as
vezes os emails são desviados para estes locais.

Quais os problemas que podem acontecer no ingresso?
A interface de ingresso poderá apresentar uma série de mensagens durante sua
operação, estas são apresentadas a seguir.

Senha não informada
Caso o usuário insira a senha incorreta aparecerá a seguinte mensagem:
ATENÇÃO! Forneça a Senha

Solução do Problema:
Para corrigir o problema, informar a senha correta no campo SENHA

Servidor não encontrado ou não faz parte da Evolução Funcional neste
exercício
Esta mensagem aparece quando o sistema não encontrou o CPF na sua base
de dados: ATENÇÃO! Servidor não encontrado ou não faz parte da Evolução
Funcional desse exercicio

Solução do Problema:
Caso o CPF esteja incorreto, corrigir e repetir a operação
Caso o CPF esteja correto, será necessário entrar em contato com a equipe
do URH para que a situação seja analisada

Senha incorreta
Caso o usuário forneça uma senha incorreta aparecerá a seguinte
mensagem: ATENÇÃO! Senha incorreta
Solução do Problema:
Informar a senha correta para ingressar.

