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Definição

• Ferramenta fundamental do módulo de  

desenvolvimento e aplicação no Sistema 

Estadual de  Administração de Pessoas –

(SEAP).

• Ferramenta de gestão que possibilita 

conhecer, de forma  sistematizada, as 

capacitações e qualificações profissionais dos  

servidores públicos.

• Realiza cruzamento dos perfis dos servidores 

com o perfil  demandado pelos órgãos e 

entidades.



O acesso ao SEAP (em ambiente de produção)  

pode ocorrer através do site da Seplag: 

http://www.seplag.mt.gov.br/

ACESSO

Diretamente pelo link:  

https://seapng.seplag.mt.gov.br/Ergon/Ad

ministracao/ERGadm_mnu001.tp
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Para acessar o sistema o servidor deverá 
informar o “USUÁRIO” e a “SENHA”



341

Curso de Formação

Cadastrar os cursos de 

formação e demais  critérios 

como modalidade (EaD, 

presencial e semipresencial), 

e nível  (fundamental, médio, 

etc).

106

Formações do 
Funcionário

Vincular o curso de formação 

ao servidor

P
R

IN
C

IP
A

IS
T

E
L

A
S



365

Entidades de 
Capacitação

Cadastrar as Entidades 
em geral

366

Entidades Habilitadas

Habilitar a entidade 
ao curso de 
capacitação
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Cursos de Capacitação

Cadastrar os cursos de 
capacitação

107

Capacitações do Funcionário

Vincular o curso de 
capacitação ao servidor



Formação dos Funcionários

FORMAÇÃ

O

Nível Médio Técnico

Tecnólogo

Graduaçã

o

Especializaçã

o

Residênci

a

MBA

Mestrado

Doutorado

Pós 

Dourotado

Formação acadêmica ou profissional, que 

compreendem cursos reconhecidos pelo MEC



CADASTRAR CURSOS DE FORMAÇÕES DO 
FUNCIONÁRIO

1.VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CADASTRO DO 
CURSO DE FORMAÇÃO NO SISTEMA;

2.NÃO EXISTINDO, CADASTRAR NOVO CURSO;

3.VINCULAR CURSO AO SERVIDOR;

TELA 341

FILTRO DE PESQUISA

Área de Formação- Caso não encontre a área de 

formação dentre as já existentes, entrar em 

contato com a Coordenadoria  via e-mail.

Curso- Escreva o nome do Curso desejado.



Encontrando o curso 

desejado, clique em 

habilitações e veja 

se  existe cadastro 

da Modalidade  

desejada.

Mesmo após todas as análises, o  

curso não for encontrado, clique 

em  "Novo" para cadastrar.

Preencha todos os 

campos corretamente 

e salve.



VINCULAR CURSO DE 
FORMAÇÃO AO SERVIDOR



Tela Inicial de

Lançamentos e Registros

ORGANIZAÇÃO DE 

EVENTOS

CORPORATIVOS E 

CAPACITAÇÕES

FORMAÇÕES DO  

FUNCIONÁRIO

ATALHO: CÓDIGO 106



Formação dos
Funcionários

TELA 106



BLOCO 1

• Informar a matrícula do servidor desejado, pois esta 

página consulta apenas informações referentes a um  

único servidor.

• No campo destinado ao nome do servidor, você pode 

digitar parte do nome desejado que o sistema o 

ajudará  a localizar o servidor mais facilmente.

BLOCO 2

• Use apenas se editar algum curso já lançado.



Preencha todos os campos e clique em "Salvar" e o 
curso já estará vinculado ao servidor.

Novo - Para cadastrar curso para o 
servidor

Novo - Para cadastrar 
curso para o servidor



Capacitação

É  um processo de aprendizagem 

que contém maior  especificidade 

com o objetivo de tornar o 

profissional apto  para o 

desempenho de suas funções.  

Capacitação traduz-se por preparar 

a  pessoa para enfrentar as 

situações  referentes à sua atividade 

desenvolvendo competências,  que 

são resultados de conhecimentos, 

habilidades e  atitudes. Inclui-se 

participações em  cursos, visitas 

técnicas,  capacitação em serviço, 

conferências, congressos,  

simpósios, workshops, extensão, 

estágio curricular e  extracurricular, 

oficinas, seminários e similares para 

a  aquisição de conhecimentos
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Estágio

Profissional  Eventos 

Artísticos  Eventos

Culturais  Eventos 

Científicos  Eventos 

Educacionais  Fórum

Intercâmbio  

Oficina/Worksop  

Palestra  Seminário  

Simpósio

Treinamento em Serviço



ENTIDADES
HABILITADAS

ATALHO: CÓDIGO 366

TELA APENAS PARA  VERIFICAR SE JÁ 

EXISTE O  CURSO CADASTRADO

CASO JÁ TENHA CADASTRO  O CURSO, VÁ PARA TELA  365 

VERIFICAR SE O CURSO  ESTÁ VINCULADO À  ENTIDADE.



CURSOS DE CAPACITAÇÃO  ATALHO CÓDIGO 369

Novo - Para cadastrar 
novo Curso de

Capacitação

Preencha todos os campos corretamente com as

informações do Curso de Capacitação e clique em 

"Salvar".

CADASTRAR NOVO

CURSO  DE 

CAPACITAÇÃO



ENTIDADES DE 
FORMAÇÃO

ATALHO: CÓDIGO 365

Preencha o campo  "entidade" e verifique no  campo 

"cursos oferecidos" se o curso  que deseja cadastrar já  

existe.

E CAPACITAÇÃO

Vincular o curso à entidade

Caso não tenha, clique em  

"novo", preencha todos os  

campos e clique em"salvar"



VINCULAR O CURSO DE  

CAPACITAÇÃO AO

SERVIDOR

ORGANIZAÇÃO DE 

EVENTOS

CORPORATIVOS E 

CAPACITAÇÕES

CAPACITAÇÕES DO  
FUNCIONÁRIO
ATALHO: CÓDIGO 107



Capacitação dos 
Funcionários

TELA 107



BLOCO 1

• Informar a matrícula do servidor desejado, pois esta 

página consulta apenas informações referentes a um  

único servidor.

• No campo destinado ao nome do servidor, você pode 

digitar parte do nome desejado que o sistema o 

ajudará  a localizar o servidor mais facilmente

Clique em "NOVO"



• Preencha todos os campos corretamente.

• No campo "DATA", é a data de término do 
curso.

• Clique em Salvar e o Curso de Capacitação 
já estará vinculado ao Servidor.



Superintendência de Gestão de Pessoas 
Coordenadoria de Gestão do Conhecimento e 

Desenvolvimento

coord.desenvolvimento@seplag.mt.gov.br

mailto:coord.desenvolvimento@seplag.mt.gov.br

