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CADASTRAMENTO DE OPERADOR PARA ACESSAR SISTEMA VIA INTERNET 

 
Para inscrição/indicação via internet, os servidores deverão utilizar as senhas cadastradas.  
Os operadores do sistema escola on-line utilizarão a mesma senha de acesso. 
Caso o servidor tenha esquecido sua senha, o mesmo deverá acessar o endereço abaixo, digitar o R.F. e 
clicar no botão “esqueci minha senha”. A mesma será enviada ao e-mail cadastrado no sistema. 
https://eolservidor.prefeitura.sp.gov.br  
Caso o servidor não tenha senha de acesso ainda, a mesma poderá ser cadastrada em qualquer unidade de 
educação, da seguinte forma: 
- Clicar: 

- operacional; 
- servidores; 
- cadastrar Operador Internet. 

 
 
- Informar R.F. do servidor e clicar em Pesquisar 

 
 
* Caso apareça a mensagem “Este servidor não possui E-Mail cadastrado...”,  será necessário cadastrar um 
e-mail para o servidor, o qual receberá a senha pessoal para poder se inscrever no concurso de remoção.  
- Clicar em OK, depois clicar em Cadastrar E-mail: 
 

 
 

https://eolservidor.prefeitura.sp.gov.br/
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- Informar o e-mail do servidor, e clicar em pesquisar  

 
 
- Escolher uma opção (preferencialmente “RESIDENCIA / PESSOAL” e clicar em Confirmar 
 

 
 
- Retornará a tela abaixo preenchida com os dados do servidor, deverá ser conferida; 
- Estando tudo certo, clicar em Confirmar: 
 

 
 
- Após conferência dos dados, clicar em Cadastrar Operador:  
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Para retornar ao Menu, clicar em Finalizar. 
 
***Atenção: Se o servidor possuir o serviço AntiSpam em seu e-mail, o mesmo deverá ser desabilitado 
para  os e-mails recebidos com origem “PRODAM”. 
 
 
A senha para acesso será enviada ao e-mail cadastrado. 
 
***Quando o servidor já possuir e-mail cadastrado, o mesmo aparecerá nessa tela. 

 
 
***Havendo mais de um e-mail cadastrado: 
 

 Clicar na “seta” da linha do e-mail para escolher qual será destinado para o recebimento da 
senha e comprovante: acesso 
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após selecioná-lo, clicar em “Cadastrar Operador”: 

 
 
 
 


