Passo a Passo – Reserva do Teatro Governador Pedro Ivo Campos

O passo a passo a seguir demonstra como solicitar a reserva de pauta no Teatro Governador Pedro
Ivo Campos; ou seja, culmina na solicitação da reserva e não na reserva em si, dependendo de passos
subsequentes para confirmação de disponibilidade.
Dúvidas acerca do processo podem ser tiradas pelo telefone (48)3665-1630(de segunda a domingo,
das 14h às 20h) ou enviando e-mail para teatro@sea.sc.gov.br.

SELECIONANDO O SERVIÇO NO PORTAL CORPORATIVO
1. Acessar https://sgpe.sea.sc.gov.br/;
2. Selecionar a aba “SERVIÇOS AO CIDADÃO”;

3. Selecionar “Reserva de Pauta de Teatro” no submenu de serviços;
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4. Neste momento é necessário fazer loginno portal corporativo do SGPE;
a. Caso já possua usuário e senha, basta digitá-los e clicar em “Entrar”;
b. Caso não lembre de sua senha, escolher a opção “Esqueci minha senha”, insira o usuário e
será enviado um e-mail para redefinição;
c. Se ainda não possuir cadastro, clicar na opção “Cadastre-se aqui”;

FAZENDO CADASTRO NO PORTAL CORPORATIVO
1. Digitar o CNPJ da organização responsável pela realização do evento (ou CPF, caso pessoa física);
2. Preencher os demais campos e salvar;

3. Será enviada uma mensagem eletrônica para o endereço de e-mail cadastrado a fim de que seja
confirmado o cadastro bem como validado o usuário e senha para acesso;
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PREENCHENDO O FORMULÁRIO DE RESERVA DE PAUTA
1. Selecionar o serviço “Reserva de Pauta de Teatro” dentro da aba “SERVIÇOS AO CIDADÃO”,
conforme passos supracitados;
2. Preencher todos os campos corretamente e clicar em “Solicitar Reserva”;
a. Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório;
b. É necessário preencher a caixa de seleção referente à declaração de responsabilidade
acerca da veracidade dos dados sob pena de sanções legais;

3. A partir desse momento sua solicitação está criada e aguardando verificação de agenda pelo setor
responsável. Aguardar retorno do setor para confirmação de disponibilidade do teatro.
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