
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência
Departamento de Recursos Humanos - DRH

COMUNICADO Nº 21/2018 – SEAP/DRH

Curitiba, 25 de setembro de 2018.

Assunto: Reinicialização de senha PRconsig

Prezados,

Em virtude da implementação da Central de Segurança (solução tecnológica que
tem como objetivo controlar o acesso às aplicações e sistemas utilizados pelo
Governo do Estado do Paraná, informamos que a  reinicialização de senha do
Sistema Automatizado de Consignações - PRconsig mudou e a partir de agora
deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

1. Para servidores que já estão cadastrados na Central de Segurança, em vez
de gerar nova senha, a carta apresentará as orientações para o próprio servidor
reiniciar a senha e mostrará a relação dos sistemas que o servidor pode acessar
com o mesmo login/senha. (Ver modelo da Carta 1 contida no Passo a Passo)

Lembramos que uma vez alterada a senha, isso implicará na alteração de senha
de todos os sistemas da Central de Segurança em que o servidor possui acesso.
Os  servidores  que  possuem acesso  aos  sistemas  Central  de  Viagens,  GMS,
eProtocolo, entre outros, já estão cadastrados na Central de Segurança. 

2. Para  quem  ainda  não  está  cadastrado  na  Central  de  Segurança  a  carta
apresentará a nova senha gerada, da mesma forma que sempre foi. (Ver modelo
da Carta 2 contida no Passo a Passo)

Com  a  nova  senha  cadastrada  o  servidor  poderá  acessar  o  PRconsig
normalmente na página do Sistema, através do link disponível no Portal do
Servidor. A senha também deverá ser usada para autorizar as operações no
Prconsig.

O  atendimento  aos  servidores  para  reinicialização  de  senhas  da  Central  de
Segurança é realizado pela CAC CELEPAR através do telefone (41) 3200-5007.

Solicitamos  atenção  nas  alterações  e  orientação  aos  servidores  por  meio  do
Passo a Passo anexo.

Atenciosamente,

Jorge Sampol
Diretor de Recursos Humanos
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