
Siga as instruções para liberar acesso do(a) diretor(a) da sua escola. Só assim 

ela poderá ser inscrita no Módulo Mais Educação. 

 

 

1. Na página do MEC, clique no Simec, conforme a seta indica: 

 
 

 

2. No lugar onde está escrito Acesse o Sistema, o diretor da escola deve solicitar acesso no Simec. 

Digite o CPF, clique onde está escrito solicitar cadastro (ver a seta) e siga as instruções, como 

vamos mostrar a seguir.  

Se o diretor já tiver cadastrado no simec no módulo escola, pule o passo 3 e vá direto para o 4. 

 



 

 
3. O diretor (a) deve: 

 Selecionar o Módulo ESCOLA(ver seta) 

 Colocar o CPF e continuar (ver setas) 
 

 
 

 

 Em seguida, o sistema solicitará os dados pessoais e um perfil.  

 Selecionar perfil CADASTRADOR MAIS EDUCAÇÃO.  

 Enviar solicitação. 

 

A aprovação do cadastro será realizada pela Secretaria de Educação seguindo os passos a seguir: 

 

4. Para aprovação do cadastro dos diretores, a Secretaria de Educação deve entrar no Simec com 
o acesso de CPF e senha da própria Secretaria de Educação, que possui o perfil – Secretaria 
Municipal – Mais Educação. 
Dentro do Simec, na aba “Escola”, clicar em Sistema > Usuário > Gerenciar, como está destacado 
na figura abaixo: 

 
 
Na mesma página, colocar o CPF do diretor e preencher apenas os campos:  

 Status geral do usuário: “qualquer”  

 Já acessou o sistema: “qualquer”  

 Clicar em “consultar” (veja a seta). 
 
 
 
 
 



 
 

5. Em seguida, aparecerá o nome do diretor na parte de baixo da página. Clicar duas vezes em 
“ações” (ver a seta no exemplo abaixo): 

 

 
 
 
6. O cadastro do diretor será aberto para conferência e liberação da senha provisória.  

 Conferir o cargo (ver seta).  

 Clicar em “alterar senha do usuário para simecdti”(ver seta). 

 Ativar o status do diretor.  

 No campo “perfil”, duplo clique na tela branca. Uma nova janela se abrirá e nela é preciso 
selecionar o perfil “cadastrador mais educação” e depois clicar em OK (ver setas). 

 Na tela principal, clicar em SALVAR (ver seta) 

 
 
 



 
 
 
7. Agora é preciso atribuir a escola ao diretor. Para tanto, clicar em “atribuir” (ver seta).  

 Uma nova janela se abrirá à direita. Selecionar Estado > Município > Tipo de Escola – 
Estadual ou Municipal (Ver seta) 

 Selecionar a escola e clicar em OK (ver seta).  

 Não se esqueça de SALVAR novamente! Para tanto, clique onde está escrito salvar na janela 
principal (ver seta). 

 
 
 
 
 
8. Pronto! O Diretor já possui senha de acesso ao simec para iniciar o cadastramento da sua 

escola no Programa Mais Educação! 


