PASSO A PASSO PARA SELEÇÃO DE ESCOLAS NO SIGETEC:
1. Acesse o SIGETEC – Sistema de Gestão Tecnológica por meio do endereço:
http://sip.proinfo.mec.gov.br
2. Preencha os campos "Usuário" e "Senha" com os dados que foram criados na Segunda Etapa e que
foram enviados automaticamente pelo sistema para seu e-mail ou foram recuperados através da
opção "esqueceu sua senha".
3. Depois clique no botão "entrar".
4. Ao acessar o sistema selecione no menu as opções:
Logística->Distribuição de Equipamentos ->Entidades Atendidas.
5. Selecione a "Distribuição" desejada (ProInfo Urbano, Projetores ProInfo, etc)
Obs.: Caso não apareça nenhuma distribuição, informe ao solicitante que, até o presente
momento, o município não atende aos critérios da distribuição que estão em andamento no
SIGETEC.
I. Aparecerão somente distribuições relacionadas ao município
II. Se aparecerem duas distribuições disponíveis (uma urbana e outra rural), faça o
procedimento a seguir para cada uma das distribuições:
1. Selecione a distribuição desejada;
2. Selecione a UF;
3. Clique na opção pesquisar.
Obs.: Não é necessário o preenchimento de mais nenhum campo. Se o
município alterar qualquer outro campo, a lista das escolas não aparecerá.
6. Na parte inferior da tela, aparecerá a lista de escolas pré-selecionadas (todas que atendem aos
critérios pré-estabelecidos). Porém, você deverá selecionar apenas a quantidade corresponde a sua
cota.
7. Faça agora a seleção da(s) escola(s) que deve(m) receber o laboratório, uma de cada vez, de
acordo com a cota de seu município. Para isso clique na opção: Atestado, que fica ao lado direito do
nome da escola.
8. Em seguida aparecerá uma nova tela com um formulário, no qual a infraestrutura da respectiva
escola deverá ser atestada, conforme a realidade.
Veja detalhes para o preenchimento:
I. Se a infraestrutura já estiver pronta (adequada), insira 3 (três) fotos: 1 (uma) da fachada e 2
(duas) internas da sala do laboratório. Procure focalizar as instalações elétricas, mobiliário e
de segurança (grades nas portas e janelas, por exemplo). Depois de inseridas, as fotos
poderão ser visualizadas abaixo do formulário;
II. Preencha todas as questões relativas às condições estruturais da sala de informática. Se a
resposta for "Não", indique a previsão de conclusão do item;
III. Ao final clique no botão "salvar dados".

9. Ao concluir o passo anterior, podem surgir duas diferentes situações:
a. A escola pode aparecer com a situação "Pendente", pelo seguinte:
i. Muitos itens da condição da estrutura estão marcados como não;
ii. Se as fotos não tiverem sido inseridas.
Atenção: Esta situação poderá ser modificada a qualquer momento, dentro do
prazo de seleção estabelecido pelo Ministério da Educação.
b. A outra situação possível acontece se as exigências constantes no atestado de
infraestrutura forem atendidas:
i. inserção de 3 (três) fotos;
ii. todas as condições estruturais indicadas como "sim";
iii. Desta forma, a situação ficará "Não Selecionada" e você deverá concluir a seleção
da seguinte forma:
i. Clique no quadrado que aparece na frente do nome da escola e em seguida
clique no botão "Confirmar dados".
OBS: o quadrado na frente do nome da escola sempre aparece quando o
atestado da infraestrutura estiver completo.
10. Após o procedimento anterior a situação da escola ficará "Selecionada", bastando ao
estado/município apenas aguardar pela chegada dos equipamentos.

