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1. RH WEB 
 

Essa é a tela inicial do RH Web, nela existem as seguintes opções: 

Mural de Concursos, no qual é aberto ao público a fim de que visualizem tais 

concursos e processos seletivo e o Módulo de Admissões, cujo acesso é 

específico às unidades gestoras, mediante senha, para cadastro de 

informações e envio de documentos relativos a atos de pessoal, como segue a 

imagem abaixo.  

 

2. Mural de Concursos 
Por meio deste mural o usuário pode consultar quaisquer Concursos, 

Processos Seletivos, Penalidades Aplicadas ou até mesmo informar uma 

denúncia. Caso queira consultar Concursos, clique em ‘Concursos’, se desejar 

consultar Processos Seletivos, clique em ‘Processos Seletivos’, se prefere 

consultar Penalidade Aplicada, clique em ‘Penalidades Aplicadas’ ou se preferir 

informar uma denúncia, clique em ‘Informar Denúncia’ como mostra na figura 

abaixo.  



 

CUIA | Acesso ao sistema  Manual do Usuário 

 

3 Manual do Usuário 

 

Em ‘Concurso’, é possível observar os campos ‘Unidade Gestora’, 

‘Instituição Realizadora’, ‘Status Concurso’ e ‘Ano’. Você pode inserir um ou 

mais campos, dependendo da quantidade de informações que tenha.  

Após isso, clique em ‘Consultar’ para que apareçam os concursos em 

‘Resultados’, e caso queira, clicar no ícone de Visualizar em detalhes, em 

seguida é redirecionado à tela onde são informados mais detalhes sobre o 

concurso.  

Caso não haja um concurso que atenda aos filtros inseridos, aparecerá a 

mensagem ‘Nenhum registro encontrado’ como ilustra na figura a seguir: 

 

A forma de consulta dos Concursos é semelhante ao de Processo 

Seletivo, onde precisará incluir os dados nos campos para que possa retornar 

os resultados com os devidos campos: Instituição Realizadora, Número Edital, 
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Ano, Data Publicação Edital, Início Inscrição, Fim Inscrição e Opções (lupa – 

significa detalhes sobre o processo seletivo).  

Lembrando que o botão de ‘Consultar’ tem por finalidade mostrar os 

resultados de processos seletivos existentes com base em seus status. 

 

Para consultar as Penalidades Aplicadas basta clicar em ‘Penalidades 

Aplicadas’. Por não existir o asterisco (*) nos campos, o usuário é quem 

determina a quantidade de informações que deseja filtrar (i.e., quanto menos, 

mais genérico, quanto mais, mais específico) vejamos a seguir. 

 

Para mais detalhes sobre uma penalidade específica, o usuário pode 

clicar na lupa, como consta na imagem anterior e aparecerá uma outra tela 

com mais detalhes sobre tal penalidade, como ilustra a seguir. Após visto, 

clicar no botão de ‘Fechar’ para sair desta tela.  
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Em casos de Denúncia, o gestor clica em ‘Informar Denúncia’ no qual 

será redirecionado para esta tela, vista a seguir. O usuário clica em ‘sim’ e 

aparecerá uma tela na qual cadastrará os dados para realizar a denúncia. 

 

3. Módulo de Admissões: WEB 
Para acessar o módulo de admissões, digite o usuário e senha e após 

isso clique em ‘Logar’.  
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O usuário deverá escolher a Unidade Gestora a qual o pertence, e 

depois clicar em ‘Continuar’. 

 

Observação Geral 

 
1) Lupa: Visualizar as informações; 

2) Lápis: Editar informações; 

3) Lixeira: Excluir lista de um determinado elemento (e.g., cargo, concurso, 

processo seletivo, etc.). 

4) Campos com * são OBRIGATÓRIOS; 

5) Campos arredondados de VERMELHO estão incorretos e devem ser 

corrigidos. 

6) Telas de VISUALIZAÇÃO e REMOÇÃO seguem o mesmo padrão no 

sistema do RH WEB. 
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3.1. Cadastros (Instituição Realizadora e Atualização de Vaga) 
3.1.1 Instituição Realizadora 

Primeiro passo: cadastro da Instituição Realizadora – Clique em Cadastros, 

após isso em Instituição Realizadora, em seguida aparecerá uma tela, 

semelhante a que mostra a seguir. Caso não tenha cadastrado a Instituição, o 

usuário deve clicar em ‘Cadastrar Novo’.  

 

Clique em ‘Cadastrar’ para gravar a Instituição Realizada inserida, em 

‘Limpar Campos’ caso queira apagar as informações contidas nos campos ou 

‘Fechar’ para sair desta tela de inclusão de dados de Instituição Realizadora. 

 

Uma tela que só pode ser visualizada, não pode ser editada. Exemplo de 

tela de ‘Detalhes’ em Instituição Realizadora como demonstra a figura a seguir.  
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Caso queira apagar a Instituição Realizadora, clique em ‘Remover’ a 

Instituição, a tela consiste nesta abaixo, onde clicando em ‘Sim’, você perderá 

aquele registro e ‘Não’ para retornar a tela anterior, preservando os dados 

contidos daquele cadastro. 

  

3.1.2 Cadastro de Cargo 

Caso haja a necessidade de incluir um novo cargo, o Usuário deve clicar 

em Cadastro - > Cargo, sendo direcionado para a tela a seguir onde 

poderá consultar, editar ou clicar em “Cadastrar Novo” para inserir outros 

cargos: 
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Para realizar o cadastro de cargo, o usuário deverá clicar em “cadastro 

novo”, no qual surgirá tela, onde devem ser inseridos dados e selecionada a 

base legal correspondente (arquivo contendo a lei deve ser previamente 

inserido em “Base Legal), conforme tela a seguir: 
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Caso o usuário não faça o cadastro preenchendo os campos com base 

na tela anterior, estes campos serão sinalizados a fim de que haja a correção. 

Após a correção, o usuário clica em ‘Cadastrar’ e assim estará salvo com êxito 

tais informações. Caso queira apagar as informações clique em ‘Limpar 

Campos’ e botão ‘Fechar’, volta para a página anterior. 

 

 

Uma vez modificando um ou alguns dos campos, é preciso que seja 

dada justificativa ao TCE-PI, onde aparecerá uma tela a fim do usuário justificar 

e ser avaliado se é possível alterar ou não, clicando em ‘Confirmar’ 

 

Após término da ação, clique em ‘Atualizar’.  
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3.1.3 Atualização de Vaga  

Caso haja a necessidade de adicionar ou subtrair vaga(s) de um 

determinado cargo o usuário deve clicar em Cadastros -> Atualização de vaga, 

no qual será direcionado para a tela a seguir onde poderá consultar ou clicar 

em “Cadastrar Novo” para inserir outras atualizações de vagas. 

 

Para realizar a atualização de vagas, é necessário o cadastro anterior da 

base legal, conforme explicado no item 3.7. deste manual. Além disso é 

necessário preencher os campos de forma correta. Caso preencha informação 

incorreta, uma alerta surgirá e não poderá finalizar o cadastro enquanto não 

houver a informação correta. A seguir, a tela de atualização de vagas: 
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3.2. Concursos 
 

3.2.1 Cadastro Concurso  

Para inserir os dados de concurso, clique em Concurso -> Cadastro, 

onde aparecerá esta tela a seguir. Nestas telas além do usuário visualizar 

concursos de outros editais, este pode editar, visualizar tais informações ou 

remover tal concurso, com base em Opções, clicando nos itens de Opções. 

 

 Para o cadastro de novo concurso é necessário, além das informações, 

a inserção de documentos a serem anexados (documentos relacionados no art. 

3º da Resolução TCE/PI nº 23/2016) no sistema. Clique em ‘Cadastrar Novo’ 

como demonstra a tela a seguir. Os campos desta tela devem ser preenchidos. 

Apenas o campo ‘Dispensa Licitação’ é opcional. 
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Terminado a aba de Concurso, clique em ‘Anexos’ para inserir os 

documentos necessários sobre o certame. O usuário pode selecionar um ou 

mais anexos, uma vez que descreva tais informações necessárias (Número, 

Tipo de Anexo, Data, Ativo ou Não e o arquivo no modelo pdf – o sistema só 

aceita arquivos em formato pdf).  

 

Para cada documento adicionado, como mostra a figura a seguir, um 

anexo é criado e aparecerá desta forma, abaixo do botão ‘Adicionar’, tais 

informações que podem ser excluídas em Opção (clicando na lixeira). 

 

3.2.2 Classificado (Cadastro unitário de Classificados) 

O usuário pode inserir de duas formas o classificado: primeiro, de um a um, 

inserindo todos os dados por meio de Concurso -> Classificado, como veremos 

a seguir na tela ou importando os Classificados por meio da importação 

utilizando planilha Excel (Classificados em lote). 
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Para consultar, basta aliemntar os campos de filtro e clicar em “Consultar”. 

Caso queira cadastrar, clique em “Cadastrar Novo”. 

 

Após clicar em “Cadastrar Novo”, é necessário que se preencham os 

campos de “Concurso” (clicar no ícone de lupa), “Cargo”, CPF, ordem da 

classificação, status, marcando se o classificado é ou não portador de 

deficiência, como apresenta na tela seguinte.  

Após finalizar o preenchimento, clique em “Cadastrar”. Caso tenha 

cadastrado dados errados, clique em “Limpar Campos”. Clique em “Fechar” 

para voltar à consulta de Classificados. 

 

Conforme a Observação Geral, ao invés de Cadastrar, o usuário pode 

alterar os dados de Classificado(s). Para tanto, clique no ícone de lápis e será 

direcionado para esta tela. Após, clique em “Atualizar”, conforme mostra a 

figura a seguir.
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Da mesma forma acontece em visualizar(lupa) ou remover o 

registro(lixeira), clique nos ícones indicados na tela principal de Classificados, 

no qual pode conferir os dados de classificados ou apagar o registro, conforme 

o caso.  

3.2.3 Importar Classificados (Cadastro em lote de Classificados) 

Para cadastro em lote, é necessário o download do Modelo do 

Arquivo.csv (Obrigatório seguir o modelo proposto). Após o preenchimento 

da planilha, conforme modelo predefinido, salve o arquivo em pasta local e 

clique em “Selecionar” para fazer o Upload da planilha.  Após, finalizada a 

ação, clique em “Importar dados”. 

 

Observação: O arquivo deve seguir a extensão .csv. Caso clique em “Importar 

Dados” e apareça uma outra janela, é porque há dados incompatíveis na 

planilha e que precisam ser corrigidos.  
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Se tentar importar sem o arquivo, ou este com extensão diferente da 

.csv estabelecida, o sistema alerta com uma mensagem de erro, para que 

possa fazer o reparo dentro das condições solicitadas. 

 
 

3.2.4 Homologação ou Cancelamento do Concurso  

No campo Concurso é necessário que o usuário selecione o item que ele 

queira homologar ou cancelar. Após selecionado, automaticamente todas as 

demais informações serão preenchidas (tanto em Concurso, como os anexos e 

Cargos).  

Fica a responsabilidade do usuário apenas para preencher os dados sobre 

a homologação ou cancelamento, informando também a data, responsável e 

CPF do mesmo para efetuar esta ação. Caso queira alterar algum documento 

em Anexos ou cargos, dirigir-se para as demais abas, apagar o que for 

necessário e adicionar novamente, dentro das adequações dos arquivos 

(arquivos como .pdf ou .csv). Após finalizado, clique em “Cadastrar” ou se o 

usuário apenas consultou tais informações, clique em “Fechar” para voltar à 

página anterior. 
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O resultado da homologação ou cancelamento se dá através da resp 

TCE, assim que for realizado tal verificação conforme os dados enviados, o 

usuário pode estar consultando em Concurso -> Homologação/Cancelamento, 

conforme ilustra a tela a seguir: 

 

 

3.2.5 Prorrogar validade (OPCIONAL) 

Clique em “Concurso” -> ‘Prorrogar Validade’ e selecione o concurso no 

ícone de lupa, o sistema irá redirecionar a outra tela a fim de fazer as 

alterações. 
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Após selecionar o concurso, altere a data em Data Validade e clique em 

‘Prorrogar Concurso’.  

 

3.2.6 Concurso não-informado 

Nesta tela o usuário encontra a relação de concursos que não foram 

avisados no sistema do TCE para fins de fiscalização, controle e regularidade. 

Nestes casos, o Tribunal de Contas tomou conhecimento através de 

denúncias, verificação em diários oficiais e outros meios pelo qual o Tribunal 

tem se aproximado da sociedade, conforme ilustra a tela a seguir. Caso o 

usuário esteja com o concurso nesta aba, é necessário promover o imediato 

cadastro do certame, conforme item 3.2.1 



 

CUIA | Acesso ao sistema  Manual do Usuário 

 

19 Manual do Usuário 

 

3.3. Processos Seletivos 

3.3.1 Cadastro de Função 

O usuário que queira cadastrar a Função de um Processo Seletivo, clique 

em Processo Seletivo -> Função em seguida aparecerá uma tela, semelhante a 

que mostra a seguir.  

Nesta tela, é possível visualizar as informações de função com base nos 

filtros existentes, onde você pode pesquisar por um (pesquisa geral) ou mais 

campos (pesquisa mais específica) e após preencher os campos, clique em 

‘Consultar’ como ilustra a seguir. 

 

Caso não tenha cadastrado a Função, o usuário deve clicar em 

‘Cadastrar Novo’. Para as demais funções, lembre-se da tabela com a 

Observação Geral. 
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Tabela de Incluir Função 

Caso o usuário não faça o cadastro preenchendo os campos com base 

na tela anterior, estes campos serão sinalizados a fim de que haja a correção. 

Após a correção, o usuário clica em ‘Cadastrar’ e assim estará salvo com êxito 

tais informações.  

Caso queira apagar as informações clique em ‘Limpar Campos’ e botão 

‘Fechar’, volta para a página anterior. 
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 Para editar a função, é necessário que na tela principal da Função o 

usuário clique no ícone da lupa, a fim de exibir a tela seguinte.  

 

 Uma vez modificado um ou alguns dos campos, é preciso que seja 

justificado o motivo ao TCE-PI, onde aparecerá uma tela a fim do usuário 

justificar e ser avaliado se é possível alterar ou não, clicando em ‘Confirmar’. 

 

Após término da ação, clique em ‘Atualizar’.  

3.3.2 Cadastro de Processo Seletivo 

Uma vez criado as funções de um processo seletivo, é necessário que 

detalhe os dados de processo seletivo. Para isso clique em Processo Seletivo -

> Cadastro para cadastra-lo, onde aparecerá esta tela a seguir. Nestas telas 

além do usuário visualizar os processos seletivos de outros editais, este pode 

editar, visualizar tais informações ou remover tal processo seletivo, com base 

em Opções, clicando nos itens de Opções. 
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Para o cadastro de processo seletivo é necessário que se tenha 

informações concisas sobre o mesmo, documentos a serem anexos no sistema 

e funções. Clique em ‘Cadastrar Novo’ como demonstra a tela a seguir. Todos 

os campos desta tela devem ser preenchidos:  

 

Terminado a aba de Processo Seletivo, clique em ‘Anexos’ para inserir 

os documentos necessários para o processo seletivo.  

O usuário pode selecionar um ou mais anexos, uma vez que descreva 

tais informações necessárias (Número, Tipo de Anexo, Data, Ativo ou Não e o 

arquivo no modelo pdf – o sistema só aceita arquivos em pdf, caso coloque um 

outro tipo de arquivo, o sistema recusará e exibirá uma mensagem de alerta).  
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Observação: Pode ser adicionado um ou vários anexos, caso seja necessário. 

Para cada documento adicionado, um anexo é criado e aparecerá 

abaixo do botão ‘Adicionar’, tais informações podem ser excluídas em Opção 

(clicando na lixeira). 

Quanto à aba de funções, o processo é análogo à juntada de anexo, à 

exceção de que não há documento para adicionar, só informação. Conforme 

ilustra a figura a seguir:  

 

Ao finalizar os três, clique em ‘Cadastrar’, assim o processo seletivo 

estará salvo com êxito. 

Observação: As funções de alteração e remoção são análogas às de 

Concurso. 
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3.3.3 Classificado 

O usuário pode inserir de duas formas o classificado: primeiro, de um a um, 

inserindo todos os dados por meio de Processo Seletivo -> Classificado, como 

veremos a seguir na tela ou importando os Classificados por meio da 

importação utilizando planilha Excel (Classificados em lote).  

Para consultar basta inserir os campos e clicar em “Consultar”. Caso queira 

cadastrar, clique em “Cadastrar Novo”.  

 

Em “Cadastrar Novo” é necessário que preencha tais campos 

selecionando o Processo Seletivo na lupa, automaticamente aparecerá as 

funções do Processo Seletivo selecionado, CPF, ordem da classificação, status 

e marcar se o classificado é ou não portador de deficiência, como apresenta na 

tela seguinte.  

Após finalizar o preenchimento, clique em “Cadastrar”.  

Caso tenha cadastrado dados errados, clique em “Limpar Campos”. 

Clique em “Fechar” para voltar a consulta de Classificados. 
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Conforme a Observação Geral, ao invés de Cadastrar, o usuário pode 

alterar os dados de Classificado(s), clique no lápis e será direcionado para esta 

tela. Feito a ação, clique em “Atualizar”, conforme mostra a figura a seguir. 

 

Da mesma forma acontece em visualizar(lupa) ou remover o 

registro(lixeira), clique nos ícones indicados na tela principal de Classificados, 

no qual pode conferir os dados de classificados ou apagar o registro caso não 

haja necessidade de estar na lista.  

3.3.4 Importar Classificados (Cadastro em lote de Classificados) 

A tela a seguir demonstra os campos necessários para importar 

classificados utilizando planilha, quando o cadastro é feito em lote. Faça o 

download do Modelo do Arquivo.csv (Obrigatório seguir o modelo proposto).  
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Essa planilha deve ser salva em pasta local e devidamente preenchida, 

após, clique em “Selecionar” para fazer o Upload da planilha.  Para finalizar  

a ação, clique em “Importar dados”. 

 

 Observação: O arquivo deve seguir a extensão .csv. Caso clique em “Importar 

Dados” e apareça uma outra janela, é porque há dados incompatíveis na 

planilha e que precisam ser corrigidos.  

Se tentar importar sem o arquivo, ou com este em extensão diferente da 

.csv estabelecida, o sistema alertará com uma mensagem de erro, para reparo 

dentro das condições solicitadas. 

3.3.5 Processo Seletivo Não-Informado 

Nesta tela, o usuário encontra a relação de processo seletivo que não foram 

avisados no sistema do TCE para fins de fiscalização, controle e regularidade.  

O Tribunal de Contas tomou conhecimento através de denúncias, 

verificação em diários oficiais e outros meios pelo qual tem se aproximado da 

sociedade, conforme ilustra a tela a seguir. Caso o usuário esteja com o 

processo seletivo nesta aba, é necessário que promova o imediato cadastro do 

certame, conforme prevê Item 3.3.2. 
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3.4. Servidor até 31/12/2009 

3.4.1 Cadastro 

O usuário que queira cadastrar o Servidor Antigo deve clicar em Servidor -> 

Servidor até 31/12/2009 -> Cadastro em seguida aparecerá uma tela, 

semelhante a que mostra a seguir.  

Nesta tela é possível visualizar as informações de Servidor com base nos 

filtros existentes, onde você pode pesquisar por um (pesquisa geral) ou mais 

campos (pesquisa mais específica) e após preencher os campos, clique em 

‘Consultar’ como ilustra a seguir. 
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 Para cadastrar o “Servidor”, clique em “Cadastrar Novo”, havendo o 

redirecionamento para outra tela, na qual terá que inserir os dados de Servidor. 

 
  

Ao finalizar o cadastro, clique em “Cadastrar”. Caso algum campo fique 

arredondado em vermelho, é preciso que seja corrigido, a fim de que possa 

clicar no botão de “Cadastrar” e seja efetivado o cadastro com sucesso. 

O usuário pode, igualmente, alterar informações de Servidores Antigos. 

Neste caso, após finalizar as alterações, clicando em “Atualizar”, aparecerá a 

tela na qual será necessário apresentar justificativa(s) do(s) campo(s) 

alterado(s), para que seja avaliado pelo TCE-PI, como demonstra na figura a 

seguir. 

 
Clique em Confirmar.  

Uma mensagem de sucesso aparecerá para o usuário na tela principal 

de Servidor Antigo. 
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* As telas de remoção e visualização de Servidor Antigo seguem o padrão das 

telas anteriores. 

3.4.2 Desligamento 

O usuário que queira desligar o Servidor Antigo, clique em Servidor -> 

Servidor até 31/12/2009 -> Desligamento em seguida aparecerá uma tela, 

conforme segue.  

Nesta tela é possível visualizar as informações de Desligamento com base 

nos filtros existentes, onde você pode pesquisar por um (pesquisa geral) ou 

mais campos (pesquisa mais específica) e após preencher os campos, clique 

em ‘Consultar’ como ilustra a seguir. 

 

 

Para cadastrar o “Desligamento de Servidor”, clique em “Cadastrar 

Novo” e será redirecionado para uma tela, no qual terá que inserir os dados de 

desligamento de Servidor. 
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Finalizando a ação, clique em “Desligar Servidor Antigo” para encerrar o 

cadastro ou caso precise apagar campos que não estejam adequados, realize 

as adequações necessárias e finalize tal atividade.  

3.4.3 Importar Servidores Antigos  

A tela a seguir demonstra que campos são necessários para importar 

classificados utilizando a planilha, isto é, cuja finalidade é cadastrar os 

classificados em lote.  

Realize o download do Modelo do Arquivo.csv (Obrigatório seguir o modelo 

proposto.  

Após o preenchimento da planilha salva em pasta local, clique em 

“Selecionar” para fazer o Upload da planilha.  Após finalizada a ação, clique em 

“Importar dados”.  
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Observação: O arquivo deve seguir a extensão .csv. Caso clique em “Importar 

Dados” e apareça uma outra janela, é porque há dados incompatíveis na 

planilha e que precisam ser corrigidos.  

Se tentar importar sem o arquivo, ou diferentemente da extensão .csv 

estabelecida, o sistema alerta com uma mensagem de erro, para que possa 

fazer o reparo dentro das condições solicitadas. 

3.5. Servidor 

3.5.1 Cadastro 

O usuário que queira cadastrar o Servidor, clique em Servidor -> Servidor -> 

Cadastro em seguida aparecerá uma tela, semelhante a que mostra a seguir.  

Nesta tela é possível visualizar as informações de Servidor com base nos 

filtros existentes, onde você pode pesquisar por um (pesquisa geral) ou mais 

campos (pesquisa mais específica) e após preencher os campos, clique em 

‘Consultar’ como ilustra a seguir. 

 

 Para cadastrar o “Servidor”, clique em “Cadastrar Novo” e será 

redirecionado para uma tela, no qual terá que inserir os dados de Servidor.  
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Ao finalizar o cadastro, clique em “Cadastrar”. Caso algum campo fique 

arredondado de vermelho, é preciso que seja corrigido, a fim de que possa 

clicar no botão de “Cadastrar” e seja efetivado o cadastro com sucesso. 

Caso contrário, o usuário pode alterar informações de Servidores, só 

que após finalizar as alterações, clicando em “Atualizar”, aparecerá a tela no 

qual será necessário a(s) justificativa(s) do(s) campo(s) alterado(s) para que 

seja avaliado pelo TCE-PI. 

3.5.2 Importar Servidores 

A tela a seguir demonstra quais campos são necessários para importar 

Servidores utilizando a planilha, isto é, cuja finalidade é cadastrar os servidores 

em lote.  

Realize o download do Modelo do Arquivo.csv (Obrigatório seguir o modelo 

proposto.  

Após o preenchimento da planilha salva em pasta local, clique em 

“Selecionar” para fazer o Upload da planilha.  Após finalizada a ação, clique em 

“Importar dados”.  
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Tela 01 – Importar Servidores 

 

Tela 02 – Upload do arquivo clicando no botão de Selecionar. 

O arquivo deve seguir a extensão .csv. Caso clique em “Importar Dados” 

e apareça outra janela, é porque há dados incompatíveis na planilha e que 

precisam ser corrigidos, conforme ilustra a tela a seguir.  

O usuário pode “Confirmar Importação” ou corrigir na planilha para que 

possa ser feito o Upload novamente. 



 

CUIA | Acesso ao sistema  Manual do Usuário 

 

34 Manual do Usuário 

 

3.5.3 Migrar Cargo (Servidor -> Servidor -> Migrar Cargo de Servidores) 

Esta tela tem por objetivo modificar o nome do cargo por outro, caso seja 

necessário. Selecionado o Concurso, automaticamente aparece o Cargo de 

Origem e o usuário pode alterar para o cargo de destino, conforme ilustra a 

seguir:  

 

3.5.4 Desligamento 

O usuário que queira desligar o Servidor, clique em Servidor -> Servidor -> 

Desligamento em seguida aparecerá uma tela, semelhante a que mostra a 

seguir.  

Nesta tela, é possível visualizar as informações de Desligamento com base 

nos filtros existentes, onde você pode pesquisar por um (pesquisa geral) ou 

mais campos (pesquisa mais específica) e após preencher os campos, clique 

em ‘Consultar’ como ilustra a seguir. 
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Para cadastrar o “Desligamento de Servidor”, clique em “Cadastrar 

Novo” e será redirecionado para outra tela, no qual terá que inserir os dados de 

desligamento de Servidor. 

 

Finalizando a ação, clique em “Desligar Servidor” para encerrar o 

cadastro ou caso precise apagar campos que não estejam adequados, realize 

as adequações necessárias e finalize tal atividade. 

Conforme dito na Observação Geral, caso apareçam campos 

arredondados de vermelho é porque há dados incompatíveis e que precisam 

ser corrigidos, conforme ilustra a tela a seguir: 
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Após as correções, o usuário pode clicar em “Desligar Servidor”.  

*Telas de Visualização e Remoção são padrão para todas as telas do RH 

WEB. 

3.6. Contratado Temporário 

3.6.1 Cadastro 

 Para cadastrar o “Contratado Temporário”, clique em Contratado 

Temporário -> Cadastro e será redirecionado para tela de consultas de 

contratados.  

 

Caso queira adicionar Contratados, clique em “Cadastrar Novo” e será 

redirecionado para uma tela, conforme ilustra a seguir, no qual terá que inserir 

os dados de Contratado Temporário.  
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Parte 01 do Cadastro de Contratado Temporário 

 

  Parte 02 do Cadastro de Contratado Temporário 

Ao finalizar o cadastro, clique em “Cadastrar”. Caso algum campo fique 

arredondado de vermelho, é preciso que seja corrigido, a fim de que possa 

clicar no botão de “Cadastrar” e seja efetivado o cadastro com sucesso. 

* As telas de remoção e visualização de Contratado Temporário segue o 

padrão das telas anteriores. 

* A Tela de Justicativa em alguns campos é análoga à de Concurso 

 

 

 



 

CUIA | Acesso ao sistema  Manual do Usuário 

 

38 Manual do Usuário 

3.6.2 Desligamento 

O usuário que queira desligar o Contratado Temporário, deve clicar em 

Contratado Temporário -> Contratado Temporário -> Desligamento em seguida 

aparecerá uma tela, semelhante a que mostra a seguir.  

Nesta tela é possível visualizar as informações de Desligamento com base 

nos filtros existentes, onde você pode pesquisar por um (pesquisa geral) ou 

mais campos (pesquisa mais específica) e após preencher os campos, clique 

em ‘Consultar’ como ilustra a seguir. 

 

Para cadastrar o “Desligamento de Contratado Temporário”, clique em 

“Cadastrar Novo” e será redirecionado para uma tela, no qual terá que inserir 

os dados de desligamento de Contratado. 
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Finalizando a ação, clique em “Cadastrar” para efetivar o cadastro ou 

caso precise apagar campos que não estejam adequados, realize as 

adequações necessárias e finalize tal atividade. 

3.6.3 Importação 

A tela a seguir demonstra que campos são necessários para importar 

classificados utilizando a planilha, isto é, cuja finalidade é cadastrar os 

contratados temporários em lote.  

Realize o download do Modelo do Arquivo.csv (Obrigatório seguir o modelo 

proposto. Após o preenchimento da planilha salva em pasta local, clique em 

“Selecionar” para fazer o Upload da planilha.  Após finalizada a ação, clique em 

“Importar dados”. 

 

Observação: O arquivo deve seguir a extensão .csv. Caso clique em “Importar 

Dados” e apareça uma outra janela , é porque há dados incompatíveis na 

planilha e que precisam ser corrigidos.  

Se tentar importar sem o arquivo, ou diferentemente da extensão .csv 

estabelecida, o sistema alerta com uma mensagem de erro, para que possa 

fazer o reparo dentro das condições solicitadas. 

3.7. Legislação (Base Legal) 
Em Legislação -> Base Legal, existe a lista de todas as leis já 

cadastradas. Para visualização, basta clicar na opção de Download, que se 

encontra na mesma linha com as informações do documento desejado. 
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Para cadastrar a Base Legal, basta que o usuário clique em “Cadastrar 

Novo” preencha todos os dados, adicione o arquivo em formato .pdf. Ao 

finalizar clique em “Cadastrar”, caso contrário “Limpar Campos” para corrigir 

campos incorretos ou “Fechar” para voltar a tela principal da Base Legal. 

 

3.8. Modelo de Documentos  
Em Modelo de Documentos -> Consulta, consta a lista dos modelos de 

documentos disponíveis, entre eles, os anexos obrigatórios da Resolução 

TCE/PI nº 23/2016. Para visualizar, basta clicar na opção de Download que se 

encontra na mesma linha com as informações do documento desejado, em 

seguida o arquivo estará disponível na barra de downloads. 
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3.9. Relatórios 
Em Relatórios -> Relatório escolha o relatório que se deseja visualizar 

com base nos filtros selecionados pelo usuário, em seguida clique na opção 

“Consultar” para que possa ser redirecionado para a tela que gerará o relatório 

em formato .pdf, conforme ilustra a figura a seguir. 

 

3.10. Solicitações 
Na tela seguinte existe a lista de todas as Solicitações. Utilize os filtros 

necessários para encontrar a solicitação com mais facilidade. Em seguida, 

clique em “Consultar” e, se desejar, clique no ícone de lupa em Opções 

(detalhes) que se encontra na mesma linha com as informações detalhadas da 

solicitação. 
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3.11. Notificações 
Na tela seguinte, consta a lista de todas as Notificações. Utilize os filtros 

para encontrar a notificação com mais facilidade. Em seguida clique em 

“Consultar” e, se desejar, clique no ícone da lupa em Opções (detalhes) que se 

encontra na mesma linha com as informações detalhadas da notificação. 

 

Tela 01 - Notificações 
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Tela 02 – Detalhes da Notificação 


