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Como criar minha conta? 
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Nas telas a seguir você encontrará o 
passo a passo de como acessar o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem e 
realizar sua inscrição no curso. Vamos lá! 



 MANUAL DE INSCRIÇÃO 
Orçamento Público, Controle Social e Cidadania Fiscal 

Você já realizou algum curso pela Fazesp? Clique em uma das opções: 

VER: Ambiente Virtual de Aprendizagem da Escola Fazendária 

http://fazesp.ilog.com.br/
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Criar uma conta 1 



Como criar minha conta? 

http://fazesp.fazenda.sp.gov.br

 

Acesse o link:  
 

Orçamento Público, Controle Social e Cidadania Fiscal
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Como criar minha conta? 

Clique em “Criar uma conta” 
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Clique em “Criar uma conta”

Orçamento Público, Controle Social e Cidadania Fiscal



Como criar minha conta? 

O campo Identi cação de 

usuário deverá ser preenchido 
com seu número de CPF, sem 
traços, espaço ou pontos 
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”  

“ ”.

O campo de “

deve ser preenchido com seu número de CPF, 

sem traços, espaço ou pontos.

Preencha todos os campos em 

Mais detalhes

Para Servidores Públicos os campos 

dos “ ” também 

deverá ser preenchido.

O campo de “Identificação de usuário”

deve ser preenchido com seu número 

de CPF, sem traços, espaço ou pontos.

Preencha todos os campos em

“Mais detalhes”.

Para Servidores Públicos os campos

dos “Dados Profissionais” também

deverá ser preenchido.

Orçamento Público, Controle Social e Cidadania Fiscal



Como criar minha conta? 
Preencha os campos 

Clique em “Cadastrar este novo usuário” 

veja imagem a seguir 
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Orçamento Público, Controle Social e Cidadania Fiscal



Como criar minha conta? 

Uma mensagem de 

cadastramento será enviada ao seu e-mail.  

 

veja imagem a seguir 
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Esta é a tela que será apresentada após o envio de seu cadastro



Como criar minha conta? 

É ca e Cidadania Fiscal 
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Você receberá um e-mail para confirmar seu 

cadastro. Acesse o link conforme instruções



Como criar minha conta? 
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Acessando o AVA 2 
Ambiente Virtual de Aprendizagem 



Como criar minha conta? 

Preencha (usuário e senha que você 

criou ou que já tinha) 

Caso não se lembre do seu usuário e senha, envie e-mail para 
fazespctec@fazenda.sp.gov.br 

ITCMD - Procedimentos 
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Caso não lembre do seu usuário e senha, envie e-mail 

para o fazespead@fazenda.sp.gov.br

Acesse o AVA                                        preenchendo o 

campo “Identificação do usuário” com os 

números do seu CPF (sem pontos, nem 

traço) e a senha criada por você.
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Clique na aba “Catálogo” 
CLIQUE SOBRE O NOME DO CURSO



Como criar minha conta? 

Preencha (usuário e senha que você 

criou ou que já tinha) 

Caso não se lembre do seu usuário e senha, envie e-mail para 
fazespctec@fazenda.sp.gov.br 

Orçamento Público, Controle Social e Cidadania Fiscal
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Caso não lembre do seu usuário e senha, envie e-mail 

para fazespctec@fazenda.sp.gov.br

Preencha (usuário e senha que você

criou ou que já tinha)

Clique aqui



Como criar minha conta? 
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Tela Principal do Curso! 

Orçamento Público, Controle Social e Cidadania Fiscal

TELA PRINCIPAL DO CURSO



Como criar minha conta? 

 MANUAL DE INSCRIÇÃO 
Orçamento Público, Controle Social e Cidadania Fiscal 

Pronto! 
Você já realizou o seu cadastro e inscrição.  

Comece agora pela “Apresentação do curso” que te 
dará informações sobre: metodologia que será 

aplicada, a quem deverá recorrer em caso de 
dúvidas, o que você verá em todos os módulos e 

como emitir ao final seu certificado.  
Desejamos a você um BOM CURSO! 


