
 
 

 

Guia do
Sistema

Realização:



I Congresso Nacional de Gestão Pública para Resultados
O Congresso de Gestão Pública para Resultados – ConGpR é um evento promovido pela Secretaria do Planejamento e Gestão e pela
Secretaria da Saúde do Ceará por meio da Escola de Saúde Pública. Em sua primeira edição, o ConGpR ocorrerá entre os dias 11 e
13 de março de 2020, no Centro de Eventos do Ceará (Pavilhão Leste – Mezanino 1), em Fortaleza (CE).
 
O evento, de natureza técnica e científica, tem como objetivo a troca de conhecimento e experiências entre pesquisadores,
professores, estudantes, lideranças políticas, gestores e técnicos, que atuam no setor público, interessados em discutir os desafios,
as dinâmicas, as inovações, os limites, as possibilidades e as demandas da gestão para o alcance de resultados. Para tanto, a
programação do Congresso abrange além de entrevistas, short talks e painéis com especialistas em diferentes temas, a
apresentação de pesquisas acadêmicas, oficinas e relatos de experiências em gestão pública para resultados.
 
O Guia a seguir traz o passo-a-passo de como realizar sua pré-inscrição para o evento, como confirmar sua inscrição e
como submeter um trabalho. Vamos começar? 



2° Passo: Entrar no sistema 

I. Realizando a pré-inscrição

1° Passo: Acessar o sistema 
Acesse o sistema utilizando o QR Code ao lado ou por meio do link: 
https://servicos.esp.ce.gov.br/eventos/2020/eve012020cenic/ 

Insira seu CPF e em seguida clique em
"Quero me cadastrar"



3° Passo: Informar dados pessoais
Insira seus dados e
em seguida clique
em "Próximo"

4° Passo: Informar contatos

Insira seus contatos e
em seguida clique em
"Próximo"
Se necessitar corrigir
algum dado inserido
no passo 3 clique em
"Anterior"



5° Passo: Informar dados profissionais

Insira seus dados
profissionais e em
seguida clique em
"Próximo"
 
 

6° Passo: Informar possíveis declarações
Assinale caso possua
alguma necessidade
especial ou seja
servidor público do
estado do Ceará 
Do contrário, apenas
clique em   "Próximo"
 
 



7° Passo: Informar categoria e definir senha de acesso

 Pesquisador
 Professor
 Estudante de curso de pós-graduação
 Liderança política
 Gestores
 Técnicos 
 Estudante de graduação
 Profissional do serviço público estadual
 Profissional do serviço público municipal
 Profissional do serviço público federal
 Profissional do terceiro setor
 Outra  

Use letras maiúsculas e minúsculas
Utilize caracteres de pontuação (?, @, %)
Anote sua senha em um local seguro

Informe a categoria da inscrição:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
 
Na sequencia defina uma senha com no
mínimo 8 (oito) caracteres. 
 
Lembre-se das dicas:

 
Por fim clique em "Salvar"
 
 



Parabéns! Pré-inscrição concluída.



Após fechada a programação do I ConGpR, será enviada uma mensagem para o e-mail
cadastrado solicitando a confirmação da inscrição nas atividades do evento. 

Apenas após o registro no sistema sua inscrição estará confirmada. 

Atenção

II. Confirmando a inscrição

1° Passo: Acessar o sistema 

Acesse o sistema utilizando o QR Code ao lado ou por meio do link: 
https://servicos.esp.ce.gov.br/eventos/2020/eve012020cenic/ 



2° Passo: Entrar no sistema 
Insira seu CPF e aguarde o

sistema carregar. 
Em seguida insira sua senha

e  clique em "Acessar"



3° Passo: Acessar a opção "Pré-evento" 
Na barra superior, selecione

a opção "Pré-evento" 
Em seguida clique em

"Escolher"



Após confirmada, a programação do evento aparecerá aqui

5° Passo: Selecionar as atividades 
Selecione as atividades que deseja participar e clique em "Salvar".

Parabéns! Inscrição concluída.



III. Submetendo um trabalho

Acesse o sistema utilizando o QR Code ao lado ou por meio do link: 
https://servicos.esp.ce.gov.br/eventos/2020/eve012020cenic/ 

1° Passo: Acessar o sistema 

2° Passo: Entrar no sistema 
Insira seu CPF e aguarde o

sistema carregar. 
Em seguida insira sua senha

e  clique em "Acessar"
 

É possível acessar o edital no
link localizado abaixo da tela



3° Passo: Baixar o modelo de envio
Na barra superior, selecione a opção

 
 "Template Pesquisa Original"

ou
"Template Relato de Experiência" 

 
Em seguida faça o download do arquivo

com o modelo padronizado 



4° Passo: Acessar a opção "Submissão"
Na barra superior, selecione

a opção "Trabalho" 
 

Em seguida clique em
"Submissão"

 
 



Na barra inferior, selecione a opção "Novo" 
 
 

 
 

5° Passo: Acessar a opção "Novo"



Visão estratégica e escolha de prioridades
Monitoramento e avaliação

Gestão e desenvolvimento de pessoas
para resultados

Governança orientada para resultados

Informe o eixo temático
 

1.
2.
3.

4.
 

Informe a modalidade
 

Pesquisa Original 
ou

Relato de Experiência
 

Informe se será o responsável por,
apresentar o trabalho no evento, caso

aprovado,
 

Faça upload do artigo padronizado no
modelo do evento em formato PDF

 
Clique em "Salvar"

 
Para finalizar clique em "Submeter"

 
 

 
 
 

6° Passo: Submeter o artigo padronizado

Os trabalhos  aprovados serão divulgados dia 
20 de fevereiro




