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Treinamento do Sistema SIGRH
Módulo Cadastro

Perfil: GESTOR CADASTRO (Emissão de carteira funcional)
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Atenção: Todas as funcionalidades do sistema podem ser facilmente visualizados
online, no endereço eletrônico:
sigrh.ifal.edu.br
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1. SIGRH: Módulo de Cadastro
É o módulo do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) que tem por objetivo
permitir o gerenciamento das informações relacionadas à vida funcional dos servidores. Dentre as
opções disponíveis pelo módulo, está a funcionalidade de emissão e consulta de carteiras
funcionais.

A tela a seguir exibe a tela inicial do sistema SIGRH.

Ao clicar no ícone módulos, em destaque na figura anterior, o sistema exibirá a lista de módulos
disponíveis para uso. Os módulos cujo acessos estão liberados para o seu usuário são destacados em azul.
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2. Emissão de carteira funcional
Esta operação possibilita que o usuário forneçer uma fota e alguns dados adicionais do servidor e
solicitar a impressão da carteira funcional do servidor interessado.
Para utilizar esta funcionalidade, acesse o SIGRH → Módulos → Cadastro → Funcional → Emitir
Carteira. A tela a seguinte exibe a localização da opção de emissão de carteira funcional dentro
da aba “Funcional” do módulo de cadastro.

O sistema exibirá a tela que permite a localização do servidor.

Será exibida uma lista de servidores que atendem às condições da busca. Selecionando o servidor
desejado, o sistema exibirá a tela a seguir que solicita a entrada de algumas informações
adicionais e que permite o fornecimento de uma foto no formato 3x4 do servidor titular da
carteira.
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Realizada a alimentação das informações e da foto do servidor, o usuário ao clicar em continuar.
O sistema exibirá uma tela com os dados informados para uma verificação final. Ao confirmar os
dados o sistema exibirá uma tela que permite ao usuário escolher a posição de impressão da
carteira funcional.

Escolha uma posição para a impressão da carteira. Para concluir, clique em Gerar Carteira. O
sistema gerará o resultado final da carteira no formato pdf. Surgirá, então, uma janela referente
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à escolha de armazenamento do arquivo:
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3. Emissão de segunda via
Esta operação possibilita que o usuário imprima uma segunda via para a carteira funcional do
servidor.
Para utilizar esta funcionalidade, acesse o SIGRH → Módulos → Cadastro → Funcional →
Consultar Carteira Funcional.

O sistema exibirá a tela que permite a busca pelo servidor:

O sistema exibirá as mesmas informações do servidor que foram fornecidas durante a emissão da
primeira carteira funcional e na parte de baixo exibirá a lista das vias já emitidas para o servidor
selecionado.
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A partir dessa tela, os passos seguintes são idênticos ao procedimento de emissão da carteira
funcional. Isto é, o sistema permitirá ajustar e conferir os dados do servidor, permitirá definir a
posição da impressão da carteira e gerar o arquivo pdf com cópia da carteira funcional.

Referências
Manual SIPAC, disponível em:
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http://www.info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php?id=suporte:manuais:sigrh:cadastro:lista

