Guia rápido

Verificação e
alteração de
dados cadastrais
para o eSocial

A partir de 8 de junho de 2022, todos os
professores e servidores administrativos
do Centro Paula Souza (CPS) precisam verificar e
alterar seus dados cadastrais desatualizados.
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De olho no eSocial
Com a implantação do eSocial para os órgãos públicos,
os dados cadastrais de todos os servidores em exercício
do CPS precisam estar atualizados para serem
informados ao Governo Federal.
É responsabilidade de cada servidor verificar
e atualizar seus dados pessoais e funcionais
pelo Sistema Integrado de Gestão (SIG).

1) Confira seu cadastro
Acesse o ambiente virtual no Sistema Integrado de
Gestão (SIG) da Unidade de Recursos Humanos (URH) e
verifique se seus dados cadastrais estão atualizados.
Ambiente de Verificação de Dados Cadastrais
Para conferir os seus dados, acesse o novo ambiente de
Verificação de Dados Cadastrais no SIG. É fácil: entre na Área
do Servidor pelo sigurh.cps.sp.gov.br com seu CPF e senha.

2) Faça as atualizações
Se algo estiver desatualizado, você já deve realizar as
alterações. O prazo para editar as informações vai até
o dia 24 de junho de 2022.
Não se esqueça dos anexos!

A cada etapa do cadastro, talvez você precise anexar uma
cópia digitalizada de algum documento como: Certidão de
Nascimento/Casamento, Cédula de Identidade, comprovante
de residência, Certificados de Conclusão ou Diplomas e
documentação dos dependentes.

3) Aguarde a validação
A área administrativa da sua unidade de ensino sede
tem até 29 de julho de 2022 para realizar a conferência
dos documentos anexados e a validação dos dados
cadastrais alterados por você.
E se precisar corrigir?
Não se preocupe: caso sua unidade invalide algum documento
ou peça alguma alteração, você poderá efetuar a correção pelo
próprio Sistema Integrado de Gestão.

Quem terá acesso
aos meus dados no SIG?

A confiabilidade
dos dados no SIG
No SIG, os seus dados estão seguros. O Sistema Integrado de Gestão
(SIG) conta com mecanismos de segurança apropriados e modernos,
que possibilitam a realização de diversos processos administrativos
periódicos, como a Evolução Funcional, a Atribuição de Aulas e a Folha
de Pagamento de todos os servidores, por exemplo.
Desde sua implantação, nenhuma perda ou exposição de dados dos
mais de 20 mil servidores do CPS presentes no SIG foi registrada.

Além de você, somente a Diretoria de Serviço da Área
Administrativa da sua unidade sede e a Unidade de Recursos
Humanos (URH) terão acesso aos seus dados e documentos
colocados no SIG, como um prontuário funcional digital.

Com quem meus dados
poderão ser compartilhados?
Como já faz atualmente, por imposição legal, o Centro Paula Souza
(CPS) poderá compartilhar os seus dados com outros órgãos
públicos para fins de folha de pagamento e obrigações
trabalhistas. A diferença é que os seus dados estarão atualizados e
facilitarão a sua vida funcional.

Confira o passo-a-passo:

urh.cps.sp.gov.br/manuais/
alteracao-cadastral

