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Ata de Reunião 

 

Ata de Reunião n°: 0001/2015  

Realizada em: 07 e 08/01/2015 Horário: 08H e 00min às 13h e 00min 

 Horário: 08h e 00min às 13h e 00min 

Sistema: Sistemas Integrados de Gestão 

Módulo: SIGRH – Cadastro  

Local: Reitoria -IFRS 

Coordenador de Implementação: Fabio Júnior Oliveira de Barros 

Objetivo: Treinamento do Módulo Cadastros (Progressões, Averbações, Dependentes, Integração SIAPE) 

Participantes: 

 

Enviar cópias para: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Schiedeck Soares de Souza 

Aldiocir Dalla Vechia 

 

Assuntos Abordados: 

Nos dias 07 e 08 de janeiro de 2015, foi realizado no Instituto Federal Rio Grande do Sul (Reitoria) 

em Bento Gonçalves o treinamento do SIGRH do Módulo Cadastro aonde no treinamento foi abordado as 

seguintes funcionalidades: 

 Progressões 

 Averbações 

 Dependentes 

Nome do Participante Empresa / Área Rubrica 

Ricardo Moro IFRS/DGP  

Helen Diogo IFRS/DGP  

Rafaela Padilha IFRS/DGP  

Lysandra Ramos Tieppo IFRS/DGP  

Zelia Regina da Silva IFRS/DGP  

Wendell Ribeiro e Silva IFRS/DGP  

Paulo César Machado IFRS/DTI  

Mara Lisiane Sievert IFRS/DTI  

Luiz Vieira AVMB/SIGRH  

Deivid Fiorin AVMB/SIGRH  
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 Integração do SIAPE 

- Progressões – O treinamento de progressões iniciou com a apresentação do consultor Luiz Vieira 

referente às funcionalidades do Módulo Cadastro (Progressões) o mesmo também comentou sobre a regra 

do negócio e como a mesma é aplicada no sistema. Após a apresentação os participantes realizaram os 

processos no SIGRH e tiveram como roteiro, cadastrar um curso de capacitação com a quantidade de 

horas necessárias para a progressão, sendo que cada servidor cadastrou um curso para si próprio. E 

depois de o curso cadastrado foi feito o cadastro da progressão por capacitação para cada vinculando o 

curso cadastrado anteriormente. Também foi realizado os processos na parte da efetivação das previsões 

de progressão e cadastro de formação Acadêmica do Docente. E todos esses processos foram orientados 

e monitorados pela equipe (Luiz e Deivid) de instrutores da AVMB. 

- Averbações – O treinamento de Averbações foi ministrado pelo consultor Deivid Fiorin, aonde o mesmo 

realizou a apresentação das funcionalidades existentes para o módulo e como deve ser feito cada 

processo de acordo com sua ordem cronológica. Após essa apresentação os participantes do curso 

realizaram o cadastro de vínculos empregatícios para eles e para outros servidores. E com o vínculo foi 

cadastrada a averbação do servidor. Foi realizado também o processo de unificação e redistribuição de 

vínculo. E todos esses processos foram orientados e monitorados pela equipe (Luiz e Deivid) de 

instrutores da AVMB. 

- Dependentes - O treinamento referente ao cadastro e manutenção de dependentes iniciou com a 

apresentação do consultor Luiz Vieira referente às funcionalidades do Módulo Cadastro (Dependentes) o 

mesmo também comentou sobre a regra do negócio e como a mesma é aplicada no sistema. Foi 

relacionado como é realizado o cadastro (utilizando o papel de gestor do Recursos Humanos e via portal 

do Servidor) enfatizando as diferenças que cada papel permite. Também foi apresentado como são 

validadas as informações que estão aguardando a aprovação, inativação e autorização de um dependente 

por parte do gestor de recursos humanos. Também foi feita a apresentação do cadastro de regras de 

dependência, comprovantes de dependência, funcionalidade referente ao recadastramento.  Depois os 

participantes exercitaram todo o processo para o cadastramento de dependentes utilizando os 

conhecimentos adquiridos durante o treinamento. E todos esses processos foram orientados e 

monitorados pela equipe (Luiz e Deivid) de instrutores da AVMB. Também foi enfatizado pelos instrutores 

que a rotina para o cadastramento de dependente poderá ser descentralizada para que os próprios 

servidores possam executá-la, via portal do servidor. Nesse caso a equipe de recursos humanos ficaria 

com a responsabilidade para validar as informações enviadas via portal do servidor. 

- Integração do SIAPE – O treinamento de integração SIAPE foi ministrado pelo Consultor Deivid Fiorin e nesse 

treinamento foi orientado aos participantes como é feito a importação no SIGRH, dos arquivos extraídos do SIAPE. 
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No ambiente de homologação foi importado todos arquivos pelo consultor da AVMB, pois o ambiente de teste ficou 

disponível aos participantes do treinamento realizarem as devidas importações para entender como é processo. 

Abaixo está a listagem dos arquivos que foram importados no treinamento sendo que toda essa rotina foi executada 

no ambiente de homologação do IFRS. 

- Arquivo de Atividades 

- Arquivo de Rubricas 

- Arquivo de Ocorrências 

- Arquivo de Cargos 

- Arquivo de Unidades 

- Fita Espelho Servidor 

- Arquivo de Férias 

- Fita Espelho Pensionistas 

Todos os processos foram orientados e monitorados pela equipe (Luiz e Deivid) de instrutores da AVMB. 

Os instrutores enfatizaram a necessidade de manter atualizada as cargas da integração do SIAPE. Após a 

realização de algumas cargas foi possível apresentar relatórios estatísticos e financeiros com as 

informações oriundas da importação do SIAPE. 

E ao final dos treinamentos foi repassada ao departamento de RH da IFRS a relação dos servidores que 
estão com a data de admissão igual a 01/01/2010, devido ao enquadramento da lei que ocorreu em 
dezembro/2009. Com isso deve ser ajustada no SIGRH a data correta de admissão do servidor na 
instituição na aplicação de vínculos. A relação foi enviada via e-mail e junto com a mesma uma orientação 
de como deve ser realizado o devido ajuste.  
 

 

Decisões Tomadas: 

 Departamento de RH do IFRS deve vincular os servidores nas unidades do novo organograma 
criado no SIAPE, essa atividade tem como prazo de conclusão fevereiro/2015. 

 O IFRS ao receber deve ajustar as essa informação no SIGRH na aplicação de vínculos do 
servidor, pois é nessa aplicação que é considerado a contagem para o tempo de serviço e 
também das progressões. Essa atividade o IFRS deverá concluir em janeiro/2015. 

 

Pendências Anteriores: 

Ata n° Item Assunto Responsável Situação 

     

     

 

Pendências remanescentes e providências futuras: 
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