ORIENTAÇÕES DE ACESSO AO SISTEMA DA PROMOÇÃO SEM TITULAÇÃO 2016-2017
Para realizar o PRIMEIRO ACESSO AO SISTEMA
você precisará clicar Cadastrar/Alterar Senha
logo abaixo da caixa de registro do CPF e Senha:

Ao digitar o CPF para iniciar o cadastro, caso esteja INAPTO a participar da Promoção sem Titulação,
aparecerá uma tela com o(s) motivo(s) que o torna-(no) INAPTO.

Ao clicar no OK, aparecerá uma janela para que o servidor possa solicitar revisão dos motivos que o
tornaram INAPTO.

A solicitação de REVISÃO DE MOTIVO será analisada dentro do prazo previsto em calendário.

Para visualizar

O Servidor, a qualquer momento, verificará, no sistema, a situação da solicitação de análise; para isso, basta
colocar o CPF e acessar o sistema.
Caso a solicitação não tenha sido aceita, aparecerá(ão) o motivo ou os motivos por que está INAPTO ao
acesso inicial.
Caso a solicitação tenha sido aceita, será possível acessar o sistema normalmente; para isso, siga os demais
passos do manual.

O servidor APTO abrirá uma tela, na qual digititirá o CPF. Em seguida, clicará na lupa “Pesquisar” e será
remetido a uma próxima tela para preenchimento.

O Servidor responderá a quatro perguntas para validar o seu cadastro.
Somente após o acerto das quatro perguntas, seguirá para o passo seguinte.
Obs.:Enquanto não acertar as quatro respostas, será gerado um novo conjunto de quatro perguntas, até que
consiga todos os acertos.
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Nesta tela, cadastrará a senha e salva-a.
A senha deverá conter no mínimo 6 caracteres.

Logo que salvar a senha, o Servidor verá uma mensagem de confirmação: usuário salvo com sucesso!
Ao clicar no OK, será remetido à tela inicial de seu cadastro.

Nesta tela, o Servidor registrará o CPF e a senha salva.

Para Altera a senha ou para Recuperá-la, caso esteja Apto, serão seguidos os mesmos passos do primeiro
acesso realizados, até chegar a esta tela.
Na primeira tela de acesso, serão vistos, no menu inicial, dois botões: AVALIAÇÕES e CADASTRO.
O Servidor escolherá o que deseja fazer primeiro: cadastrar cursos ou se autoavaliar.
Caso não esteja Apto, mas esteja na condição de chefe imediato visualizará apenas os MENUS:
AVALIAÇÕES e RELATÓRIOS.

No Menu CADASTRO, abrir-se-á o acesso para cadastrar os cursos. Clique em Cursos e Eventos;

ALERTA IMPORTANTE: Os itens cadastrados deverão estar de acordo com as regras definidas para
cada Item.
Isso significa que os documentos físicos, entregues por processo, devem estar de acordo com o que foi
cadastrado, no sistema pelo servidor.

Escolha o item a ser cadastrado e clique no botão CADASTRAR.

Ao clicar, abrir-se-á uma tela para realizar cadastro dos dados dos certificados, da certidão, das declarações ou do
Diário Oficial:

Caso não tenha localizado o nome da instituição ou do curso , solicite o cadastro pelo Menu CADASTRO: Item Solicitação de Cadastro

Para cadastrar a INSTITUIÇÃO ou o nome do CURSO de seu certificado e/ou declaração, clique na lupa ao
lado do item a ser cadastrado, para selecionar o desejado, caso não ache o nome desejado na lista basta digitar
conforme o documento e salvar ao final:

A pesquisa do nome da INSTITUIÇÃO ou do CURSO será realizada, após escrever o nome mais relevante na
busca.
Exemplo: O Servidor não precisa escrever o nome completo da instituição para pesquisar, mas, se
escrever: UNIVERSIDADE, aparecerá uma lista enorme de UNIVERSIDADES. Daí, escreverá a palavra
mais relevante do nome da instituição ou do curso e buscará no sistema:

Se após pesquisar exaustivamente na lista, o NOME DA INSTITUIÇÃO ou o NOME DO CURSO, não o
encontrar, você poderá digitar diretamente o nome da instituição ou o nome do curso, ou os dois, conforme
escrito em seu documento.
ATENÇÃO Antes de clicar para enviar, certifique-se que tudo está correto.
É possível ao Servidor revisar os documentos cadastrados quantas vezes desejar, até a data fim, prevista
no calendário, que lhe dará acesso a essa ação, no sistema. Após a data fim, não será mais permitido
acessar o menu, no sistema.

Deseja finalizar o cadastro agora e enviar?
Após essa ação não será mais possível altera as informações

Depois desta ação, apenas o botão Recibo ficará disponível.
Para realizar a autoavaliação, acesse o Menu Avaliações

Para realizar a autoavaliação, acesse o Menu Avaliações
VEJA TELA SEGUINTE
A ficha de Autoavaliação e avaliação do chefe imediato contem os mesmos itens de avaliação:
- Autoavaliação e avaliação em Funções Técnicas.

A ficha de Autoavaliação e avaliação do chefe imediato contém os mesmos itens de avaliação:
- Autoavaliação e avaliação em Funções Técnicas

