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Para redefinir sua senha do e-mail institucional
(@etec), você deve entrar no site:

http://etec.sp.gov.br/
 

Lá você deve clicar em "E-mail Institucional", irá
aparecer três opções, selecione a "Redefinir

Senha".

Redefinição de senha1.

Você será redirecionado para uma nova tela,
onde você deverá colocar o seu CPF e e-mail

institucional.

http://etec.sp.gov.br/


Se o CPF e o e-mail institucional forem
colocados corretamente, você deve ir para uma
tela dizendo que a mensagem foi enviado para

um e-mail seu, cadastrado no sistema.

O e-mail de redefinição pode demorar entre 5
minutos a 24 horas para ser enviado,

dependendo da quantidade de solicitações no
servidor.



Para instalar o NSA, você deve acessar o site:
https://nsa.cps.sp.gov.br/

 
Lá você deve preencher os campos pedidos:

 

Na próxima tela você deve fazer o download do
programa usando a opção: 

"Primeira vez que instala o NSA no seu
computador:clique aqui".

2. Instalação NSA

Você será redirecionado para uma nova tela,
onde você deverá clicar na aba "Instalação".



Depois de fazer o download, abra o executável
"setup.exe", vai abir uma nova tela, clique em

"Executar".

Agora clique em "Instalar".

Leia os termos de uso e clique em "Eu aceito".



Se não ocorrer nenhum erro, o NSA será
instalado corretamente e abrirá uma nova

janela.
Como o acesso não será feito de dentro da Etec

devemos configurar a conexão, vá até a aba
"Conexão", clique e ira descer um menu, clique

na opção "Adicionar nova Conexão".

Pesquise pelo número da Etec, 055, depois
aperte "Enter", o programa irá selecionar nossa
Etec, confira se a Etec selecionada esta correta

e clique em "Ok".



O programa irá perguntar se você deseja criar
essa nova conexão, clique em "Sim".

Depois irá perguntar se você deseja alterar a
conexão padrão, clique em "Sim".

Pronto, o NSA está instalado, para utilizar só
colocar o Login, a Senha e desmarcar a opção

"acesso rápido".



 


