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Localize a barra de menu na 
Intranet e clique em “Serviços”
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Selecione a opção 

“eSEFA”



Coloque seu usuário e senha de rede e em

seguida clique em "Entrar"
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Clique em “Solicitações

Eletrônicas” para escolher

o tipo de atendimento.



Clique em “Solicitar

Serviço” para iniciar o

processo de sua solicitação
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Clique em “Acesso

ARES” para escolher o

serviço.
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Clique em “Avançar” para ir ao 

formulário de solicitação.



Clique em “Tipo de

Pedido” para

selecionar o tipo

desejado.
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Selecione a opção

“Criação”
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Clique em “Finalidade”

para selecionar o tipo

desejado.
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Selecione a opção “Acesso

Pessoal”



Clique em “Telefone”

para selecionar o tipo.

12



13

Selecione o tipo de telefone
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Insira seu telefone de

acordo com o tipo

selecionado.

Informe um numero de telefone valido para 

que, se houver algum problema ou atraso 

na sua solicitação, a DTI possa entrar em 

contato.



Clique em “Recurso”

para selecionar o tipo.
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Apenas solicitante da DTI poderá solicitar o 

recurso Máquina

Selecione os recursos que

deveram ser acessados

através do ARES

Pode ser selecionado mais que um recurso.



Clique em “Validade” para

selecionar o período.
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Selecione o período de

validade do acesso ARES
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Clique em “Avançar”

para finalizar o

preenchimento do

formulário.

O botão “Salvar” grava como rascunho, 

mas não finaliza sua solicitação.
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Clique em “Concluir” para

finalizar o processo de

solicitação.

Clique na caixa de seleção

para aceitar os termos e

condições.
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Clique em “Concluído” para

sair da tela Resumo.
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Numero de 

pedido

Consulte 

seus pedidos 

Seu pedido só irá à DTI para

atendimento quando o

responsável pela sua

unidade (Responsável de

Área) homologar seu pedido.

Exceto se for exclusão ou

reenvio de chave, onde a

homologação é automática.

Clique aqui 

para sair do 

sistema


