
Siga os passos abaixo para EFETUAR seu agendamento para emissão da carteira de identidade na Polícia Científica/SC.

Observação: Se não conseguir ler o texto das imagens por estar muito pequeno, você pode aumentá-la (zoom).

1. Acesse a página inicial da Polícia Científica (www.policiacientifica.sc.gov.br) e clique no local indicado.

Clique aqui

http://www.igp.sc.gov.br/


2. Leia todas as instruções e clique nos locais indicados na mesma ordem dos números. Clique em CONTINUAR por último.

1ºClique aqui

2º Clique aqui



Clique aqui

3. Clique no local indicado.



4. Clique no local indicado para escolher o município para onde deseja agendar o seu atendimento. 



5. Clique no município para onde deseja marcar o seu atendimento.



6. Clique no local indicado para escolher a unidade para onde deseja marcar o seu atendimento. 



7. Clique na unidade para onde deseja marcar o seu atendimento.



8. Selecione uma das datas disponíveis para agendamento (dias marcados com X estão indisponíveis, leia a legenda). Veja que existe um prazo máximo para 

agendamento, as vagas estão disponíveis apenas dentro deste prazo, por isso os meses seguintes não possuem vagas ainda. Novas vagas abrem todos os dias ao 

meio dia.



9. Clique no local indicado para escolher seu horário de atendimento.



10. Escolha o horário de seu atendimento.



11. Preencha TODOS os campos na tela, confira se está tudo digitado corretamente, então clique em PRÓXIMO. Caso não haja nome de pai a ser informado, 

clique em NÃO INFORMADO. Caso não haja informação para inserir nas caixas, selecione NÃO INFORMADO.



12. Preencha TODOS os campos na tela, confira se está tudo digitado corretamente, então clique em PRÓXIMO. Caso não haja nome de pai a ser informado, 

clique em NÃO INFORMADO. Caso não haja informação para dar nas caixas, selecione NÃO INFORMADO.



13. Clique no local indicado para selecionar sua data de nascimento.



14. Clique no local indicado e segure para abrir os anos e selecionar o ano de seu nascimento.



15. Clique no local indicado e segure para abrir os meses e selecionar o mês de seu nascimento. Após, clique no dia de seu nascimento.



16. Caso não haja profissão a ser informada, selecione NÃO INFORMADO ou NÃO TRABALHA.



17. Selecione um estado civil, conforme a certidão que possui (se nascimento ou casamento e averbações).



18. Caso não haja grau de instrução a ser informado, selecione NÃO INFORMADO ou NÃO ALFABETIZADO.



19. Clique no local indicado para informar seu RG se você possui carteira de identidade em SC. Se não possuir, deixe NÃO.

Clique aqui



20. Clique no local indicado para informar seu RG se você possui carteira de identidade em SC. Se não possuir, deixe NÃO. Clique em PRÓXIMO.

Clique aqui e digite o RG abaixo

Clique em PRÓXIMO.



21. Preencha o CEP de seu endereço, o sistema completará os campos em instantes. Depois, bastará inserir o número da residência e complemento, se houver. 

Se o preenchimento automático não ocorrer, o CEP informado está errado. Clique em CONSULTAR CEP e informe o nome de sua rua manualmente que o 

sistema buscará o CEP correto. 

Preencha o seu e-mail de forma correta e preencha novamente (NÃO COPIE E COLE) abaixo. Você precisa validar este e-mail em até 24 horas para finalizar 

o agendamento. CONFIRA O QUE VOCÊ DIGITOU, depois clique em PRÓXIMO.

Clique em PRÓXIMO.



22. Confira o local agendado e, se estiver correto, clique em PRÓXIMO. Se estiver errado, clique em ANTERIOR.

Clique em PRÓXIMO.



23. Confira atentamente TODAS as informações que você passou, após conferidas, clique no quadro indicado e então CONFIRMAR.

Confira tudo!

Confira tudo!

Leia atentamente!

Clique aqui

Clique em CONFIRMAR



24. Você quase chegou ao fim do processo de agendamento. Agora acesse seu e-mail e clique no link enviado pelo sistema de agendamento.

Leia 

atentamente!



25. Mensagem enviada para você no e-mail informado no agendamento no site do IGP/SC. Clique em CONFIRMAR MEU E-MAIL. Se após 10 minutos 

você não recebeu um e-mail assim, verifique o “lixo eletrônico” de seu e-mail. Se mesmo assim não achar, você informou o e-mail errado e deverá refazer o 

processo todo.



26. Protocolo gerado após a conclusão de seu agendamento on line, também enviado para seu e-mail. Leia-o atentamente, se ainda tiver dúvidas, acesse os 

links informados no texto clicando sobre eles ou digitando-os em seu navegador de internet. NÃO FALTE AO SEU ATENDIMENTO! Se não puder ir, 

CANCELE!

A seta indica os dados para a pessoa consultar seu agendamento em http://agendamento.igp.sc.gov.br/protocoloconsulta.aspx?



27. Protocolo enviado para você no e-mail informado no agendamento no site do IGP/SC após você validar o e-mail anterior. Leia-o atentamente, se ainda 

tiver dúvidas, acesse os links informados no texto clicando sobre eles ou digitando-os em seu navegador de internet. NÃO FALTE AO SEU ATENDIMENTO! 

Se não puder ir, CANCELE! 

A seta indica os dados para a pessoa consultar seu agendamento em http://agendamento.igp.sc.gov.br/protocoloconsulta.aspx?



28. Se aparecer esta mensagem no fim de seu atendimento, não se preocupe, seu agendamento foi finalizado com sucesso e logo chegará o e-mail com as 

instruções para seu atendimento. Leia-o atentamente e, se ainda tiver dúvidas, acesse os links informados no texto clicando sobre eles ou digitando-os em seu 

navegador de internet. NÃO FALTE AO SEU ATENDIMENTO! Se não puder ir, CANCELE!


