Comunicado
Seguem informações a respeito da recuperação de senha para Sistema Sentinela. Lembrando
que o Sistema Sentinela é um sistema permite acesso a usuários cadastrados em sistemas como:
PRConsig, SERE, RCO (Registro de Classe on line) entre outros. Para obter acesso, o cadastro do
usuário deve estar com seus dados pessoais atualizados nos sistemas SAE e META4.
Caso o usuário necessite desbloquear senha do Sistema Sentinela poderá proceder das
seguintes maneiras:
1 – Caso possua e-mail Expresso ativo e configurado nos sistemas META4 e SAE poderá
clicar em:
https://www.registrodeclasse.seed.pr.gov.br/rcdig/
Não consigo acessar o sistema

Então: Recuperar / Alterar senha

Na tela seguinte:
Escolha e-mail;
Digite seu e-mail Expresso;
Digite o captcha como apresentado e
Clique no botão ENVIAR

Sua nova senha do Sistema Sentinela será enviada para o e-mail Expresso indicado

A mensagem apresentará data, IP do computador, sistemas que o usuário possuí cadastro
para acesso e demais informações básicas do sistema.

2 – Caso não possua e-mail Expresso ativo e/ou configurado nos sistemas META4 e SAE:
Deve-se recuperar, inicialmente, a senha para seu e-mail Expresso. Para isso, deve-se
proceder acessando o Portal Dia Dia Educação e clicar no botão e-mail. Então, indicar o login
(somente números do RG) e clicar no botão esqueci minha senha e seguir os passos indicados.
Após a recuperação de senha do e-mail Expresso, o usuário deverá comparecer ao seu NRE,
no departamento de RH, portando documento pessoal com foto para atualizar seus dados e receber
nova senha para esse Sistema Sentinela, que é gerada no mesmo momento para o usuário.

3 – Professor(a) PSS não recebe senha para o Sentinela
Deve-se, inicialmente, verificar se o suprimento do professor(a) foi realizado no sistema
SAE e está ativo (sem problemas). Somente após o professor PSS estar suprido no sistema SAE
será possível a criação de e-mail Expresso através do Portal Dia Dia Educação pelo próprio usuário,
clicando no botão:

Então, preencher os dados das telas seguintes.
Após criar conta no Portal (acesso aos serviços do Portal Dia Dia Educação e e-mail
Expresso), solicitar à secretária(o) do estabelecimento de ensino a vinculação do funcionário ao
sistema de Registro de Classe On line (RCO). A vinculação do usuário criará automaticamente a
conta no sistema Sentinela.
O professor(a) deverá, então, acessar:
https://www.registrodeclasse.seed.pr.gov.br/rcdig/
Não consigo acessar o sistema

Então: Recuperar / Alterar senha

Na tela seguinte:
Escolha e-mail;
Digite seu e-mail Expresso;
Digite o captcha como apresentado e
Clique no botão ENVIAR

Sua nova senha do Sistema Sentinela será enviada para o e-mail Expresso indicado.

4 – Professor sem conta no sistema Sentinela
Quando o professor é vinculado ao sistema RCO, pela secretária(o) do o sistema executa
uma rotina que verifica se o professor tem cadastro no Sentinela, não tendo cadastro o RCO
pesquisa no cadastro no Portal e cria a conta. Obs. importante criar a conta no Portal antes de
vincular o professor no RCO

5 – Professor com conta no Sentinela e e-mail em branco
Quando o professor é vinculado ao RCO o sistema executa uma rotina que verifica se o
professor tem cadastro no sistema Sentinela, e caso o campo e-mail esteja em branco o RCO
pesquisa no cadastro no Portal Dia Dia Educação e cadastra o e-mail @seed encontrado no
Sentinela automaticamente.
Obs.: importante criar a conta no Portal antes de vincular o professor no RCO

6 – Professor com conta no Sentinela e e-mail diferente do @seed
Quando o professor é vinculado ao sistema RCO o sistema executa uma rotina que verifica
se o professor tem cadastro no Sentinela, caso o campo e-mail esteja com e-mail diferente do @seed
o RCO pesquisa no cadastro no Portal e cadastra o e-mail @seed encontrado no Sentinela.
Obs.: importante criar a conta no Portal antes de vincular o professor no RCO

