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OBJETIVO: 

Informar aos candidatos aptos a se inscreverem no Programa Selo Município Verde.

ACESSO: 

Os Coordenadores Municipais terão o seu acesso previamente cadastrado no sistema por CPF, pela
Secretaria do Meio Ambiente – SEMA.

As credenciais de LOGIN para acesso ao sistema serão enviadas via e-mail com a senha para o
primeiro acesso. Recomendamos alterar a senha logo após o primeiro acesso

O Coordenador titular ou suplente realizará o acesso ao sistema através do link abaixo:

http://ambiente.sema.ce.gov.br/psmv-web/login.xhtml

O sistema solicitará as credencias de login: CPF e SENHA

O Coordenador informará o seu CPF e a senha para acesso ao sistema, conforme figura abaixo:

Opção: ESQUECI MINHA SENHA

• Permite o candidato redefinir a senha, caso tenha esquecido;

• Clique no botão “esqueci  minha senha” informe o seu CPF e e-mail  e  clique no botão
enviar:

• Será enviado um e-mail  contendo um link para a redefinição da senha clique no link e
informe uma nova senha:



• Digite uma senha com no mínimo 6 caracteres (podem ser numéricos, caracteres especias) e
digite novamente a senha no campo “repita senha”, e após clicar em enviar;

Apos estes passos você será redirecionado para tela inicial de login.



Opção: FORMULÁRIO DO CANDIDATO

Para que o candidato possa salvar a sua inscrição é obrigatório que o mesmo realize o acesso ao
FORMULÁRIO DE CADASTRO e  confirme os  seus  dados  e  marque a  opção  DECLARO,
clique  no  botão  enviar,  caso  contrário  o  sistema não permitirá  salvar  os  indicadores  durante  a
inscrição

Caso o candidato identifique alguma informação divergente, enviar as informações corretas para o
e-mail abaixo:

E-MAIL: selo.municipioverde@sema.ce.gov.br



Opção: EIXOS

• A tela de Eixos permitirá ao candidato o acesso aos indicadores;

• A tela está dividida em eixo 1, eixo 2 e eixo 3 com os seus respectivos Indicadores de 1 ao
14;

• O candidato poderá salvar qualquer indicador de forma aleatória, não sendo necessário uma
ordem ou sequenciamento;

• O sistema permite que o candidato salve um indicador ou mais, não sendo obrigatório salvar
todos  os  indicadores  ao  mesmo  momento,  podendo  o  candidato  dar  andamento  a  sua
inscrição em outro momento ou de forma gradual  desde que esteja  dentro  do prazo de
inscrição;

Tela de Inscrição de Indicador:



• Os  indicadores  terão  campos  de  perguntas  que  serão  respondidas  com  SIM  ou  NÃO,
descrição dos Documentos enviados e upload de arquivos(anexos);

• O candidato deverá marca a opção DECLARO, PARA FINS DE DIREITO, SOB PENAS DA LEI, QUE TODAS AS
INFORMAÇÕES ACIMA SÃO VERDADEIRAS E CONDIZENTES COM A REALIDADE DOS FATOS À ÉPOCA. para salvar o
Indicador

• Após o preenchimento das informações clicar no botão “Enviar”

Opção: ALTERAR SENHA

 

 
• O candidato redefinirá uma nova senha com no mínimo 6 caracteres (podendo ser somente

numéricos,  somente  letras,  ou  alfanumérico  e  aceita  caracteres  especias) e  digite
novamente a senha no campo repita senha, e após clicar em alterar senha. 


