
SIGED 
Sistema Integrado de Gestão de 

Documentos 



Visão Geral - SIGED 

Finalidade – Permitir a centralização do controle de documentos, 

upload da versão digital de documentos físicos, possibilidade de 

realizar buscas nos conteúdos dos documentos, organização dos 

documentos por tipos e pastas, cadastro de descritores de documentos, 

além do versionamento dos documentos cadastrados. 



SIGED 
Principal 

• Busca de Documentos - Esta funcionalidade é utilizada por todos 
os usuários com acesso ao SIGED, possibilitando a consulta de 
documentos armazenados nas pastas virtuais do sistema a partir da 
tela inicial do módulo. 



SIGED 

• Documentos – Esta guia permite que o usuário navegue até as 
funcionalidades de ‘Cadastro’ de documentos, ‘Envio em Lote’, ‘Listar’ e 
‘Baixar Documentos’. 



Cadastrar 



Envio em Lote 



Listar 



Baixar Documentos 

 



SIGED 

• Busca – Esta guia permite escolha entre as opções de ‘Busca’ de 
documentos que é diferente da busca da tela principal permitindo a 
pesquisa por descritores e outros itens do documento, a opção 
‘Navegador de Documentos’ que possibilita que o usuário navegue 
livremente entre as pastas de documentos cadastradas no sistema. 



Buscar 



Navegador de documentos 



SIGED 

• Admistração – Esta guia permite escolha entre as opções de 
‘Cadastros’ onde são feitas configurações do SIGED, ‘Índice de 
Documentos’ onde é verificado os documentos ainda não indexados, 
‘Permissões’ onde é possível identificar quais usuários poderão 
cadastrar documentos e ‘Consultas’ local onde é possível consultar 
configurações e tipos de documentos. 



Cadastros 

• A guia cadastros contem as funcionalidades: 
• Configuração para Envio de Documento em Lote 

• Descritores de Documentos 

• Pastas de Documentos 

• Tipos de Documentos 



Cadastro – Configuração para 
envio de documento em lote 



Cadastro – Descritores de 
Documentos 



Cadastro – Pastas de Documentos 



Cadastro - Tipos de Documentos 

 



Índice de documentos 

• A guia índice de documentos contem as 
funcionalidades: 

• Documentos ainda não indexados 

• Verificar erros de indexação 



Índice de documentos – 
Documentos ainda não indexados 

 



Índice de documentos – Verificar 
erros de indexação 



Permissões 

 



Permissões – Cadastrar nova permissão 

Estes grupos são cadastrados no SIGAdmin em: 

Comunicações > Comunicações em Grupo > Gerência de Grupos > Gerenciar Grupos 



Consultas 
• As funcionalidades de Consulta exibem relatórios 

com a lista de configurações de operações 
cadastradas no sistema e a lista de todos os tipos 
de documentos cadastrados no sistema. 



Consultas – Consultar Configurações 



Consultas – Consultar Tipos de Documentos 



Documentos do SIGRH 
armazenados no SIGED 
• Arquivos de Laudos de Ambientes de Trabalho Em Adicionais dos 

Servidores 

• Adicional-Portaria de Localização dos Servidores 

• Certificados de Formação e Capacitação dos Servidores  

• Documentos de Regulamentação dos Processos de 
Ausência/Afastamento dos Servidores 

• Comprovantes de Dependência dos Dependentes de Servidores 

• Comprovantes de Auxílio de Transporte dos Servidores 

• Documentos dos Dependentes de Servidores 

• Arquivos de Benefícios dos Dependentes de Servidores 

• Comprovantes de Endereço dos Servidores 

• Documentos de Recusa de Exame Ocupacional dos Servidores 

• Atestados de Saúde Ocupacional dos Servidores 

 

 



Documentos do SIPAC 
armazenados no SIGED 
• Editais de Licitação de Processos de Compra 

• Atas de Registro de Preço de Processos de 
Compra 

• Memorandos Eletrônicos Enviados por Unidades 

• Capas de Processos 

• Documentos de Processos 

• Documentos de Protocolo 

• Arquivos de Ocorrências de Contratos 

• Arquivos de Minutas de Contratos 

• Arquivos de Aditivos de Contratos 

• Boletins de Serviços 

 

 


