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1 - Apresentação  
 
O quadro de servidores da PMSP é composto de 140 mil profissionais, contemplando as mais 
diversas áreas visando atender todas as necessidades para a prestação de serviços públicos. O 
quadro de servidores está organizado em cargos/carreiras norteado pelos princípios da 
multifuncionalidade e multidisciplinaridade, adotando o princípio da qualificação continuada, 
propiciando a ampliação e o acúmulo de conhecimentos e experiências ao longo da carreira. 
No passado recente, inexistia a preocupação formal em organizar cargos/carreiras com o 
objetivo de  normatizar o desenvolvimento profissional dos servidores públicos. O primeiro passo 
e conquista aos servidores neste diapasão foi a publicação do “Estatuto dos Servidores (Lei 
8989/79) prevendo o crescimento em graus, ou seja, horizontalmente. 
O passo seguinte para a evolução nas carreiras foi na década de 90, com a promulgação de 
Leis dos diversos quadros de Profissionais (QPs) da PMSP, apresentando a organização das 
carreiras com crescimento horizontal (categorias) e de também de forma vertical (níveis). 
Já na década de 2000, com a publicação das Leis que instituiram os Planos de Carreiras, 
Cargos e Salários -  PCCSs. 
 

LEIS VIGENTES REFERENTES AO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA PMSP 
Lei 13.652/2003  Quadro de Pessoal de Nível Básico 
Lei 13.748/2004  Quadro de Pessoal do Nível Médio 
Lei 13.768/2004  Quadro da Guarda Civil Metropolitana 
Lei 14.591/2007  Quadro de Pessoal de Nível Superior 
Lei 14.660/2007  Quadro dos Profissionais de Educação 
Lei 14.712/2008  Quadro da Procuradoria Geral do Município e Quadro dos Profissionais da Fiscalização 
Lei 14.713/2008  Quadro dos Profissionais da Saúde 
Lei 15.510/2011  Quadro do Pessoal da Administração Tributária 
Lei 16.119/2015  Quadro de Analistas da Administração Pública Municipal 
Lei 16.122/2015  Quadro da Saúde 

 

Nas carreiras/cargos dos servidores foi introduzido o conceito da multifuncionalidade, 
multidisciplinaridade, qualificação continuada, acúmulo de experiência e a ampliação de 
experiências diversificadas (cargos largos). Nesse cenário, com as parcerias com SENAI, 
Instituto Mauá, Instituto Goethe, dentre outros, houve um maciço aumento na oferta de cursos 
referendados sendo estes também reconhecidos para fins de crescimento na carreira. Não nos 
esquecendo dos cursos validados, estes realizados dentro do âmbito da PMSP.  
Data deste período também, a implantação da nova sistemática de Avaliação de desempenho, 
modelo 360º, sendo avaliado por diversos olhares: auto avaliação, avaliação de equipe, 
condições de trabalho, plano de metas, usuário incluindo também a  avaliação do gestor. 
Em 16 de janeiro de 2006, com a publicação do Decreto nº 46.912, em que este dispõe sobre a 
organização da Escola de Formação do Servidor Público Municipal, a PMSP demonstra seu 
empenho em instituir formalmente os meios para multiplicação de conhecimentos aos 
servidores, culminando já em 2010 através do Decreto nº 51.367/10 a instrumentalização da 
capacitação propriamente dita.  
Neste contexto, o Departamento de Gestão de Carreiras - DGC  visando propiciar aos servidores 
meios para acompanhar a carreiras dos servidores bem como a sua evolução, este não tem 
medido esforços em aprimorar suas atividades de forma sistemática e transparente. Dentre elas 
podemos citar: validações e referendações dos cursos por implementação da 2ª fase do 
SIGPEC; busca contínua de opções para cursos; ampla divulgação dos cursos possibilitando 
alcançar todas as esferas da PMSP; controle do tempo transcorrido nas carreiras funcionais; 
acompanhamento das capacitações e atividades desenvolvidas pelos servidores; contínuo 
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acompanhamento de todo o processo da Avaliação de Desempenho; racionalização e 
otimização dos recursos físicos, humanos e financeiros nos processos de capacitação; 
promoção do uso das tecnologias da informação; melhoria na eficiência, eficácia e efetividade do 
serviço público, atendendo à modernização, qualidade e resolutividade dos serviços prestados 
ao cidadão e à sociedade. 
Diante de todo este breve, histórico, o DGC vem através da presente cartilha, propiciar aos 
servidores o conhecimento dos procedimentos a serem utilizados para capacitação à 2ª fase do 
SIGPEC, desenvoltos em 2 modalidades a saber: 
a)Atividades e cursos validados; 
b) Cursos referendados.  
 

2 - Validação de Cursos 
 

2.1 – Introdução 
 
O processo de validação de cursos/eventos corresponde à análise e validação das ações de 
capacitação propostas no âmbito da Administração Direta, com foco nas atribuições das 
carreiras, visando a geração de cadastro para o desenvolvimento dos servidores municipais nas 
carreiras. 
 
O desenvolvimento nas carreiras dos servidores da Prefeitura de São Paulo obedece a diversas 
normas legais vigentes, cujos mecanismos de crescimento são acionados pelos seus 
respectivos insumos. Neste sentido o processo de validação esta intimamente relacionado aos 
insumos Capacitação e Atividades. Ou seja, os eventos promovidos pelas Secretarias 
Municipais, Subprefeituras da Administração direta, analisado pela respectiva instância 
responsável pela ação de Treinamento e Desenvolvimento, validado pela Divisão de Gestão de 
Carreiras  – DGC, do Departamento de Gestão de Carreiras – DGC, da Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas – COGEP, da Secretaria Municipal de Gestão – SMG , são validados 
recebendo uma pontuação (valoração dos cursos) estabelecida em legislação. 
 
Para efeito da análise da capacitação proposta, consideram-se as justificativas apresentadas 
pelas áreas solicitantes, as diretrizes estabelecidas pelas Secretarias e Subprefeituras e a 
correlação com as atividades e carreiras dos servidores envolvidos. 
 
 

2.2 - Passo a Passo do Processo de Validação 
 
1-Cadastro para alimentar o sistema 
 
Definição de Entidade: Local (instituição, escola, etc.) referente à área promotora dos 
eventos/cursos. 
 
1.1º Passo: 
ENTIDADES: Treinamento →Entidades →Inst Oferecedoras de Treinamento. 
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Clique em  para incluir uma nova célula, ou selecione a próxima linha em branco. 
Efetuar o preenchimento de todos os campos:  
 
 

 
 
Sigla Instituição: Campo de preenchimento obrigatório, sigla de identificação da instituição.  
Nome da Instituição: Campo de preenchimento obrigatório, devendo ser preenchido com o 
nome completo da unidade oferecedora de treinamento. 
Própria: Campo de preenchimento opcional, usado para identificar quando a entidade pertence 
a PMSP. 
Contato: Campo de preenchimento opcional, inserir o nome completo do responsável pelo local 
sem abreviação. 
Telefone: Campo de preenchimento opcional, inserir o telefone de contato com o responsável. 
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Tipo Endereço: Campo de preenchimento opcional, selecionar o tipo de endereço. 
Endereço: Campo de preenchimento opcional, sendo obrigatório no caso de selecionar o campo 
tipo de endereço.  
Número: Campo de preenchimento opcional. 
Complemento: Campo de preenchimento opcional. 
Bairro: Campo de preenchimento opcional, inserir o bairro da instituição. 
Cidade: Campo de preenchimento opcional, inserir a cidade da instituição. 
UF: Campo de preenchimento opcional (campo tabelado) selecione a UF através de uma  lista 

de valores clicando em , após identificar a entidade clicar em OK, para inserir a UF da 
entidade. 
CEP: Campo de preenchimento opcional, inserir o CEP da entidade. (Máx. 9 caracteres) 
 

 
 

Clique em  para salvar, o sistema apresentará a mensagem seguinte, OK: 
 

 
 
Saia da tela. 
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Definição de Locais: locais (salas, laboratórios, etc.) onde serão realizados/promovidos os 
cursos e eventos da PMSP.  
 
1.2º Passo: 
LOCAIS: TREINAMENTO → Locais → Locais. 
 

 
 
Ao abrir a tela aparecerá o último local cadastrado: 
 

 
 

Clique  em para incluir um local no sistema. 
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Realize o preenchimento dos campos: 
 

Cód Sal/Labor/Audit: Campo de preenchimento obrigatório, clique em   para incluir um novo 
local e inserir o nome ou código desejado, exemplos: 

• Sigla Instituição – S01 �XXXX-S1�Sala1  
• Sigla Instituição – Aud01 � XXXX-Aud01� Auditório 1 
• Sigla Instituição – LAB01� XXXX-LAB01�laboratório 1 

Nome do Local de Realização: Campo de preenchimento obrigatório devendo ser preenchido 
com o nome completo da unidade oferecedora de treinamento. 
Tipos de Locais: Campo de preenchimento obrigatório (campo tabelado) selecione a instituição  

através de uma  lista de valores clicando em , após identificar a entidade clicar em OK, para 
inserir a UF da entidade. 
Nº ou Nome da Sala: Campo de preenchimento opcional, identificação da sala. (ex. sala 1, 
laboratório 2, auditório, etc.) 
Próprio: Campo de preenchimento opcional, usado para identificar quando a entidade pertence 
a PMSP. 
Contato: Campo de preenchimento opcional, inserir o nome completo do responsável pelo local 
sem abreviação. 
Telefone: Campo de preenchimento opcional, inserir o telefone de contato com o responsável. 
Fax: Campo de preenchimento opcional. 
Capacidade Máxima: Campo de preenchimento opcional, inserir a capacidade máxima de 
pessoas que o local comporta. 
Custo: Campo de preenchimento opcional, informar valor total do curso/evento (caso tenha 
custo) 
Equipamentos: Campo de preenchimento opcional, inserir os equipamentos que contém no 
local. (ex.: data show, aparelho de som, microfone, etc.)  
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Observação: Campo de preenchimento opcional, informações complementares que julgar 
necessária. 
 
 

 
 

Após o preenchimento clique em salvar  , o sistema apresentará a seguinte Mensagem; 
clique em OK. 
 

 
 
Saia da tela. 
 
1.3º Passo: 
 
Definição de Instrutores:Profissionais que irão ministrar os cursos e eventos como instrutores, 
palestrantes, etc.   
 
INSTRUTORES: TREINAMENTO → Instrutores → Cadastro de Instrutores. 
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• Clique em  para incluir o novo Instrutor. 
 

 
 
 
 
Realize o preenchimento dos campos:  
 
Obs: No caso dos funcionários sem RF, preencher todos os campos abaixo: 
Número funcional: Campo de preenchimento obrigatório. 
CPF: Campo de preenchimento obrigatório, no caso do instrutor ser contratado ou convidado, 
deve ser preenchidos manualmente. 
 



   
Cartilha Módulo Treinamento e Desenvolvimento – V.1 

SMG/COGEP/DGC - 2015 

11

 
 

• Caso seja feito o cadastro de um algum registro já cadastrado o sistema responderá: 
 

 
 



   
Cartilha Módulo Treinamento e Desenvolvimento – V.1 

SMG/COGEP/DGC - 2015 

12

• Após inserir os dados clique em salvar , o sistema apresentará a seguinte 
mensagem, clique OK: 
 

 
 
Saia da tela. 
 
2. Proposta de validação. 
 
2. 1º Passo:Inserir no sistema o projeto de curso para VALIDAÇÃO. 
 
Ressaltamos que de acordo com a portaria 074/06 o prazo para a inserção dos projetos no 
sistema é de 30 dias anteriores a data de previsão da primeira turma. 
Para as tentativas de inserção do projeto no sistema posterior este prazo o sistema não aceitará. 
 
ABA EVENTO: Treinamento → Eventos → Eventos 
 

 
 

• Ao abrir a tela aparecerá a última proposta cadastrada. 
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• Clique em  para incluir um novo projeto de curso no sistema. 
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Realize o preenchimento dos campos: 
 
Número de proposta: Esse campo será alimentado automaticamente pelo Sistema, este campo 
armazenará o número da proposta gerado automaticamente após a validação do curso/evento. 
Código do evento: Esse campo será alimentado automaticamente pelo Sistema, após salvar os 
dados inseridos. 
Tipo de Evento: Campo de preenchimento obrigatório (campo tabelado) selecione o tipo do 

evento através da lista de valores  identificar selecionar e clicar em OK. 
Nome: Campo de preenchimento obrigatório devendo ser preenchido de forma clara, sucinta e 
objetiva, sem abreviações.  
Unidade Solicitante: Campo de preenchimento obrigatório, preencher com o EH (Estrutura 
Hierárquica) da unidade solicitante (definição de unidade). (Ex: 00000000000000).  
Secretaria: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema, a partir do 
preenchimento do campo anterior. 
Área promotora: Campo de preenchimento obrigatório, corresponde aos responsáveis pela 
elaboração do projeto no âmbito da PMSP. A área executora é a que viabiliza o evento, nas 
condições requeridas pela área promotora. Nesta situação podem estar incluídas as instituições 
parceiras, escolas de governo e demais entidades de ensino. 
Registro Funcional  Resp.: Preencher com o Registro Funcional do responsavél pela área 
promotora, caso não seja servidor deixar em branco. 
Responsável Área Promotora: Se servidor ao inserir o RF o campo será preenchido 
automaticamente, caso não seja servidor informar o nome do responsável da área promotora. 
Telefone do Responsável: Campo de preenchimento obrigatório, informar o telefone do 
responsável da área promotora. 
E-mail do responsável: Campo de preenchimento obrigatório, informar o e-mail do responsável 
da área promotora. 
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Modalidade de Ensino: Campo de preenchimento obrigatório (campo tabelado) selecione a 

modalidade através da lista de valores , após identificar selecionar e clicar em OK. 
Nível Público alvo: Campo de preenchimento obrigatório (campo tabelado) selecione o público-

alvo através da lista de valores , após identificar selecionar e clicar em OK. 
Fonte: Campo de preenchimento obrigatório (campo tabelado) selecione a fonte através da lista 

de valores , após identificar selecionar e clicar em OK. 
Entidade que realizará o evento:  Campo de preenchimento obrigatório (campo tabelado) 
selecione  tipo de entidade através da lista de valores pressionando a tecla F9, após identificar 
selecionar e clicar em OK. 
Carga horária presencial: Campo de preenchimento obrigatório, informar a carga horária se o 
curso for presencial. 
Carga horária não presencial: Campo de preenchimento obrigatório, informar as horas não 
presenciais quando o curso for misto (presencial e a distância). 
Carga horária EAD: Campo de preenchimento obrigatório, informar a carga horária se o curso 
for à distância. 
Carga Horária total: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema. 
Número de turmas: Campo de preenchimento obrigatório, informar o nº de turmas previstas. 
Vagas por turma: Campo de preenchimento obrigatório, informar o nº de participante por turma. 
Total de vagas: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema. 
Previsão da 1ª turma: Campo de preenchimento obrigatório, informar a data prevista de 
realização da 1ª turma. 
Custo Total:  Campo de preenchimento obrigatório, informar o valor total do curso se tiver 
algum custo. 
Custo / Participante: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema, após salvar 
os dados inseridos. 
Conceito: Campo de preenchimento opcional (campo tabelado) selecione o conceito através da 

lista de valores , após identificar selecionar e clicar em OK. (se for esta a forma de avaliação). 
Nota: Campo de preenchimento opcional, informar a nota mínima para aprovação do curso, se 
for esta a forma de avaliação. 
Freqüência: Campo de preenchimento obrigatório, informar a freqüência mínima exigida para 
aprovação no curso .  
Cipa: Campo de preenchimento obrigatório, se o evento é relacionado a CIPA, selecione a 
opção através da lista de valores. 
 
 

• Efetuado o preenchimento de todos os campos. 
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• Após conferência do preenchimento de todos os campos clique em salvar  . O 
sistema apresentará a seguinte Mensagem: 
 

 
 
Observações: Quando aparecer mensagem de recusa ao salvar o cursor piscará no campo a 
ser preenchido /corrigido. 

• Após salvar aparecerá o Código do Evento. Anote este código, você precisará dele durante 
todo o processo. 

• Vá para a próxima aba. 
 
2. 2º Passo: 
ABA DADOS ADICIONAIS: Estrutura básica do projeto de curso/evento. 

 
• Preencha todos os campos por extenso, respeitando os critérios solicitados. 

 
Objetivo: Campo de preenchimento obrigatório. O objetivo expressa o que se espera alcançar 
com a intervenção proposta, ou seja, a transformação ou mudança da realidade concreta a qual 
o projeto se propôs a modificar.  
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Objetivos específicos: Campo de preenchimento obrigatório. Os objetivos específicos expressam 
as situações desejadas com o desenvolvimento do projeto, ou seja, o detalhamento do objetivo 
geral.  
Devem ser construídos em relação direta com o resultado esperado e com os aspectos 
identificados no problema. 
Recursos: Campo de preenchimento obrigatório. Descrição do que será necessário para a 
execução do projeto. Envolvem: Recursos Humanos – Relação dos profissionais envolvidos 
(instrutores, facilitadores, professores, monitores, etc.). Recursos Materiais – Especificar tipos e 
quantidades de materiais permanentes, de consumo e pedagógicos. Recursos Físicos – espaço 
físico (salas de aula, auditório e outros), com estimativa da capacidade física requerida e demais 
especificações necessárias (ex: cadeiras móveis, espaço aberto, etc.) 
Justificativas: Campo de preenchimento obrigatório. São as argumentações que legitimam o 
projeto, ou seja, contém o diagnóstico e as causas da situação-problema para a qual o projeto 
foi proposto; a justificativa deve especificar a viabilidade técnica e política do projeto, através de 
indicadores operacionais, bem como, a existência de condicionantes favoráveis ou 
desfavoráveis ao projeto.  
Metodologia: Campo de preenchimento obrigatório.  Opção pedagógica identificada com 
clareza, a opção pedagógica é única, definida através da opção de escolha por uma 
determinada teoria, e as técnicas pedagógicas poderão ser diversificadas, considerando as 
características do projeto e dos grupos envolvidos.  
Cronograma: Campo de preenchimento obrigatório. Descrição das datas, local de realização, 
carga horária, horário, seqüência de atividades e detalhamento dos períodos de concentração e 
dispersão no binômio “teoria – prática”. 
Instrutores: Campo de preenchimento obrigatório. Informar o nome e RF dos instrutores e ou 
palestrantes, caso não sejam servidores informar nome e CPF. 
Conteúdo Programático: Campo de preenchimento obrigatório. Exprime os tópicos a serem 
abordados. 
Referências bibliográficas: Campo de preenchimento obrigatório. Tem por objetivo informar as 
referências bibliográficas do conteúdo. 
Metas e resultados: Campo de preenchimento obrigatório. Informar as metas e resultados do 
curso. 
Indicadores: Campo de preenchimento obrigatório. Tem por objetivo especificar as metas e 
objetivos do curso. 
Análise da área de T&D: Campo de preenchimento obrigatório. Informar parecer quanto à 
adequação do curso/ evento com relação: as diretrizes institucionais explicitando quais 
conteúdos, estratégias de aula, carga horária, público alvo, avaliação. Obrigatório a identificação 
de nome e Registro Funcional do técnico responsável pela análise. 
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Atenção: o banco de dados fica prejudicado com o uso do sinal (;) porque cria uma nova coluna 
ao exportar os dados. 
Observações: Todos os campos devem ser preenchidos. Caso não haja informação para 
determinado campo, colocar (-) traço. 
O campo RF do técnico Resp. pela Análise de T&D é de preenchimento obrigatório! 

• Após conferência do preenchimento de todos os campos clique em salvar  . O sistema 
apresentará a seguinte Mensagem; clique em OK: 

 

 
 

• Após salvar deve ser preenchida a próxima aba. 
 
2. 3º Passo: 
ABA CARGOS BASE: Campo de preenchimento obrigatório. População a quem se destina o 
evento. São os profissionais que serão atingidos diretamente pelos resultados do projeto. 
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• Clique em Adicionar Cargos e aparecerá a tela a seguir: 
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• Selecione o Grupo de cargos desejado através de   e transporte para a coluna Cargos 
Selecionados. Depois clique em Adicionar Cargos. 

• Escolha os cargos necessários e os demais devem ser excluídos no . 
 

Cargo: Campo de preenchimento obrigatório, que informa qual o cargo informado referente ao 
curso 
Descrição: Será preenchido automaticamente. Detalha o cargo quanto sua nomenclatura. 
Grupo Funcional: Será preenchido automaticamente 
Subgrupo Funcional: Será preenchido automaticamente 
 

 
 
 
 

• Clique em salvar  . O sistema apresentará a seguinte Mensagem; clique em 
OK: 

 
 
Observações:O curso/evento só será válido para os cargos apontados nesta tela. Após salvar e 
fechar a tela, abrir novamente “eventos” e anotar o código do evento. As áreas promotoras 
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devem enviar seus códigos e/ou projeto para que as respectivas áreas de convalidação realizem 
a solicitação de validação  de evento para a Secretaria Municipal de Gestão 
 
3. SOLICITAR A VALIDAÇÃO DO CURSO NO SISTEMA. 
 (Tela de uso exclusivo da área de convalidação de cada Secretaria) 
 
Tela obrigatória para solicitar ao Departamento de Gestão de Carreiras - DGC a validação do 
curso e acompanhar o andamento do processo de validação. Serão mostradas somente as 
solicitações da Secretaria do operador. 
 
3. 1º Passo: 
Treinamento → Evento → Solicit. Validação de Eventos. 
 

 
 
Ao abrir a tela aparecerá a última proposta cadastrada. Ao clicar na barra de rolagem será 
possível visualizar a fila de propostas na seguinte ordem: solicitada, em análise, com pendências 
e concluído, dependendo da situação de cada projeto. 
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Clique em  para solicitar a validação. 
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Realize o preenchimento dos campos de acordo com a obrigatoriedade: 
 
Ano Validação: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema. 
Início: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema, informará a data em que 
ocorreu a validação. 
Término: Esse campo será alimentado automaticamente pelo Sistema, informará a vigência da 
validação. (CURSOS: 05 Anos, EVENTOS: 01 ANO e PALESTRA: 01 ANO) 
Proposta: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema será gerado no 
momento em que ocorrer a validação do curso. 
Código do evento: Campo de preenchimento obrigatório (campo tabelado) inserir o código do 

curso/evento, caso necessite  utilize a lista de valores clicando em , após identificar 
código do evento e  clicar em OK. 
Botão Visualização do Projeto: Ao clicar aparecerá a estrutura do projeto em arquivo PDF. 
Nome do curso: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema, após inserir o 
código do evento.  
Qtde. Turmas: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema, após inserir o 
código do evento.  
Qtde. Vagas disponíveis: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema, após 
inserir o código do evento.  
Tipo Evento: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema, após inserir o código 
do evento.  
C.H.: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema, após inserir o código do 
evento.  
Validado: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema, aparecerá 
automaticamente sim quando o curso for validado e não quando a proposta for reprovada. 
Andamento: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema, neste campo 
aparecerá o andamento (status) em que se encontra a solicitação. 

• Solicitado – Projeto encaminhado para análise do DGC 
• Em análise – Projeto sendo analisado por algum técnico do DGC 
• Com pendências – Projeto com alguma pendência de conteúdo 
• Dar continuidade – Projeto corrigido encaminhado para análise do DGC 
• Concluído – Projeto validado ou não 

Histórico de validação: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema, de acordo 
com o andamento. 
 

Clique em salvar . O sistema apresentará a seguinte Mensagem; clique em OK: 
 

 
 
Consulta da proposta em andamento: Para consultar o andamento da proposta deve ser 

preenchido o CÓDIGO DO EVENTO, caso necessite realize uma consulta clicando em  após 
identificar código do evento clique em OK. 
 
Status que pode apresentar :  
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Solicitado: indica que foi feita a solicitação de validação da proposta. Até aqui o cadastro pode 
ser alterado. Depois do status análise, não é possível a menos que DGC coloque pendência. 
 
 
 
Em Análise: indica que o projeto esta sendo analisado pelo técnico do DGC. A área de 
convalidação deve acompanhar o andamento da análise. 
 

 
 
Com Pendências: Indica que o projeto esta com pendência (s) a ser providenciada (s).  
 
Para as propostas que estivem com o status Pendência a área de convalidação  deve visualizar 
e providenciar (junto área Promotora/responsável pelo projeto) o solicitado pelo Departamento 
de Gestão de Carreiras, após o atendimento ao solicitado deve clicar no botão DAR 
CONTINUIDADE para que o projeto esteja novamente sob a análise do DGC. 
Para as propostas que estiverem com status Pendência as Áreas Solicitantes devem atentar  
para  o período estipulado para ocorrer a validação. As Pendências não solucionadas ou 
respondidas a contento dentro do período de 30 dias da realização da primeira turma terão sua 
validação negada pelo DGC.  
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Concluído: indica que o projeto foi validado. 
 

 
 
Observações: Após visualizar o projeto, se houver necessidade de correções ou 
complementações da área promotora, não salvar. Entrar em contato por e-mail e solicitar as 
complementações.  
Cabe a área de T&D o controle do status das propostas. 
 
 
4- CONTINUAÇÃO DO PROCESSO. 
 
4.1º Passo: Vincular a Entidade ao curso/evento. 
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ENTIDADES: Treinamento → Entidades → Instituição que Oferece evento. 
Vincular o curso validado na área promotora. (Lembre-se passo 1.1º deste passo a passo). 
 

 
 
Realize o preenchimento dos campos de acordo com a obrigatoriedade:  
 
Cód. Evento: Campo de preenchimento obrigatório (campo tabelado) insira o código do evento 

e clique ENTER ou selecione a cód. Evento  através de uma  lista de valores clicando em , 
após identificar a entidade clicar em OK. 
Instituição: Campo de preenchimento obrigatório (campo tabelado) selecione a instituição  

através de uma  lista de valores clicando em , após identificar a entidade clicar em OK. 
Custo/Participante: Campo de preenchimento opcional, informar valor do curso/evento por 
participante (caso tenha custo). 
Custo Total: Campo de preenchimento opcional, informar valor total do curso/evento (caso 
tenha custo). 
Observação: Campo de preenchimento opcional, informações complementares que julgar 
necessária. 
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Após o preenchimento clique em  , o sistema apresentará a seguinte Mensagem: 
 

 
 
 
4.2° Passo: Vincular o Instrutor ao curso/evento. 
 
INSTRUTORES: Treinamento → Instrutores → Instrutores que podem ministrar evento. 
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Realize o preenchimento dos campos de acordo com a obrigatoriedade: 
 
Cód. Evento: Insira o código do evento e aperte ENTER ou procure o evento na lista de valores 

  selecione o evento e clique OK. 
Instrutores: Na linha em branco clique e deixe a em azul, digite o RF do instrutor e o nome 
será preenchido automaticamente. 
Observação: Campo de preenchimento opcional, informações complementares que julgar 
necessária. 
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Após selecionar o instrutor clique em , o sistema apresentará a seguinte Mensagem: 
 

 
 
5 – AGENDAS. 
 
Definição de agenda: Relaciona o evento com  a Entidade, Local, Instrutor e  define o período, 
horário, vagas  e outras informações relacionadas. 
 
5.1° Passo: 
AGENDA: Treinamento → Agenda 
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5.2° passo: 
ABA: AGENDA DE EVENTOS. 

• A cada turma é necessário fazer um novo agendamento. 
 

 
 
Realize o preenchimento dos campos de acordo com a obrigatoriedade: 
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Código do Evento: Campo de preenchimento obrigatório  (campo tabelado) selecione o evento 

através da lista de valores , após identificar selecionar e clicar em OK. 
Número proposta: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema após inserir o 
evento.  
Entidade: Campo de preenchimento obrigatório  (campo tabelado) selecione a entidade através 

da lista de valores , após identificar selecionar e clicar em OK. 
Local realização: Campo de preenchimento obrigatório  (campo tabelado) selecione a entidade 

através da lista de valores , após identificar selecionar e clicar em OK. 
Data Início: Campo de preenchimento obrigatório informar a data de início do curso. 
Data Término: Campo de preenchimento obrigatório informar a data de término do curso. 
Situação: Campo de preenchimento obrigatório, preenchido automaticamente pelo sistema 
padrão normal (indica que a turma acontecerá). em caso de cancelamento ou interrupção da 
turma, clicar e selecionar a situação desejada. 
Horário  Início: Campo de preenchimento obrigatório informar o horário de início do curso. 
Horário Término: Campo de preenchimento obrigatório informar o horário de término do curso. 
Status do evento: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema de acordo com 
o andamento do curso. 
Vagas: Campo de preenchimento obrigatório informar o número de vagas disponibilizadas. 
Ocupadas: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema de acordo com as 
inscrições inseridas. 
Custo/ Participante: Valor Hora/Aula:  Campo de preenchimento opcional, informar o valor 
custo por participante se tiver algum custo. 
Custo Total: Campo de preenchimento opcional, informar o valor custo total do curso se tiver 
algum custo. 
Recursos do local: campo de preenchimento opcional descrever os equipamentos que contém 
no local. (ex: data show, aparelho de som, microfone, etc.) 
Informações sobre inscrição: Campo de preenchimento opcional, informações 
complementares que julgar necessária. 
 

• Após preenchimento clique em  , o sistema apresentará a seguinte Mensagem: 
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5.3° Passo: 
ABA: INSTRUTORES. 

• Clique na aba instrutores. 
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Preencha os campos de acordo com a obrigatoriedade: 
 

Instrutor: Campo de preenchimento obrigatório (campo tabelado) selecione o 

instrutor/palestrante através da lista de valores , após identificar selecionar e clicar em OK,  
neste campo aparecerá o código do instrutor/ palestrante. 
Nome: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema, após selecionar o instrutor. 
Atividade: Campo de preenchimento obrigatório (campo tabelado) selecione a papel /atividade 

através da lista de valores , após identificar selecionar e clicar em OK. 
 
• As demais abas estarão inabilitadas. 

 
6 – INSCRIÇÕES. 
 
Inscrições dos servidores participantes. 
 
6.1° Passo: 
INSCRIÇÕES: Treinamento → Inscrições. 
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• Tela utilizada para inscrição dos participantes para realização da turma. Ressaltamos 
que:  para o evento ter validade para a carreira do servidor é necessário que os cargos 
dos participantes tenham sido relacionados anteriormente na validação do projeto na aba 
de cargos base. 

 

 
 
6.2° Passo: 
Realize o preenchimento dos campos de acordo com a obrigatoriedade: 
 
Evento: Campo de preenchimento obrigatório  (campo tabelado) selecione o evento através da 
lista de valores, após identificar selecionar e clicar em OK. 
Local: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema após inserir o evento.  
Data início: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema após inserir o evento.  
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Data término: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema após inserir o 
evento.  
Hora início: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema após inserir o evento.  
Hora término: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema após inserir o 
evento.  
Proposta: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema após inserir o evento.  
Reg. Func.: Campo de preenchimento obrigatório inserir o RF do servidor. 
Participantes: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema após inserir o 
evento.  
Valor: Campo de preenchimento opcional, informar o valor custo total do curso se tiver algum 
custo. 
Status: Clique na seta e escolha a situação adequada para o inscrito: 

• Espera:Aguardando mudança de status pelo responsável pela inscrição (Cadastro 
reserva). 

• Reservado: Aguardando confirmação para participar na turma. 
• Confirmado: Servidor confirma a participação na turma. 
• Cancelado: Servidor cancela a participação na turma. 
 

VALIDO PARA EVENTOS DE CARREIRA? Após inserir os participantes e realizar as alterações 
do status de cada servidor salvar, o sistema irá informar se o curso será valido ou não para a 
carreira de cada participante no campo “válido para eventos de carreira”. 
 

Após inscrever os participante deve ser salvo clicando em , o sistema apresentará a seguinte 
Mensagem, clique em OK: 
 

 
 

• Lista  de  presença: Lista de presença estará disponível após salvar os inscritos onde 
aparecerão os servidores que forem confirmados independente de valer ou não para a carreira. 
 
7-AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO. 
 
7.1° Passo: 
AVALIAÇÕES: Treinamento → Avaliações de Treinandos. 
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• A aprovação do servidor estará disponível após a realização do evento. 
 
 
 
7.2° Passo: 
 
 
Realize o preenchimento dos campos de acordo com a obrigatoriedade: 
 

 
 
Código do Evento: Campo de preenchimento obrigatório  (campo tabelado) selecione o evento 

através da lista de valores , após identificar selecionar e clicar em OK. 
Local: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema após inserir o evento.  
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Data início: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema após inserir o evento.  
Data término: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema após inserir o 
evento.  
Hora início: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema após inserir o evento.  
Hora término: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema após inserir o 
evento.  
Proposta: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema após inserir o evento.  
Participante: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema após inserir o evento.  
Nome: Esse campo será alimentado automaticamente pelo sistema após inserir o evento. 
Aprovado: Campo de preenchimento obrigatório, CLICAR na caixa de seleção quando for 
aprovado. 
Freq.: Campo de preenchimento obrigatório, informar a freqüência do participante. 
Nota: Campo de preenchimento opcional, informar a nota obtida pelo participante (se houver). 
 

• Após aprovar ou não os participantes as informações devem ser salvas. Clique em 

salvar , o sistema apresentará a seguinte Mensagem, clique em  OK: 
 

 
 
8 – CERTIFICADO. 
 
8.1° Passo: 

• Mantenha-se na tela de AVALIAÇÕES. 
• Os certificados e o cadastro da pontuação referente ao evento serão gerados 

automaticamente pelo sistema a partir da aprovação do servidor. 
• Clique em CERTIFICADOS. 
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8.2° Passo: 

• Para impressão dos certificados aparecerá a seguinte tela: 
 

 
 

• Selecionar se deseja gerar todos os certificados ou apenas do servidor selecionado. 
• O responsável pela assinatura podendo ser uma ou duas assinaturas, inserindo o RF 

e o vínculo do responsável. 
• Clique: EMITIR CERTIFICADO. 
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3 - Cursos Referendados 

3.1 – Introdução 
 
Definição do dicionário de “referendar”: Aceitar a responsabilidade de uma deliberação, anuir, 
concordar, tornar válido, aprovar, endossar. Sinônimos: concordar, assegurar, firmar, 
subscrever, apoiar, autenticar, cimentar, consolidar,  fixar, segurar, solidificar, legalizar, legitimar, 
ratificar, confirmar.  
Definição de curso referendado: São cursos ou eventos  externos de formação,  extensão 
universitária ou aperfeiçoamento profissional, que seja condizente com a área de atuação do 
servidor e que não constitua  pré requisito para provimento do cargo titularizado, conforme 
Portaria 074/06 – SMG, que sejam realizados em órgão oficial ou  instituições legalmente 
reconhecidas e autorizadas por órgão oficial ou competente, analisado e referendado pela 
unidade responsável pelas ações de Treinamento e Desenvolvimento das respectivas 
Secretarias e subprefeituras.   

Objetivo da “Referendação”: Contribuir para o desenvolvimento profissional na atividade pública, 
sendo pontuado para o crescimento na carreira ou gratificações de Desempenho, conforme 
legislação.  
 
3.2 - Orientações gerais sobre Referendação  
 
 

Capacitação: Conjunto de conhecimentos e capacidades, adquiridos pelo servidor em cursos e 
eventos, que propiciem um processo permanente e deliberado de aprendizagem para o 
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desenvolvimento de competências institucionais e individuais, de acordo com o nível de 
escolaridade exigido para o cargo titularizado, desde que sejam correlacionados com sua área 
de atuação e realizados ou referendados pela Prefeitura do Município de São Paulo. 
 
Curso – De acordo com a Portaria 074/2006: Evento de capacitação, realizado com carga horária, 
programa, cronograma e critérios de avaliação, condizente com a área de atuação do servidor e 
que não constitua pré-requisito para o provimento do cargo titularizado, nas modalidades:  
 

• presencial: ministrado em sala de aula para um número limitado de participantes 
• à distância: via Internet.   

 
-Ainda de acordo com a Portaria 096/2010 e Portaria 097/2010 consideram cursos nas 
modalidades Presencial e a Distancia correlacionados com a área de atuação do servidor, de 
acordo com as atribuições prevista em Lei  nas seguintes conformidades: Congressos, 
Seminários, Simpósios, Encontros, Conferencias, palestras mediante a aprersentação do 
respectivo programa e do certificado de participação. 

 

CURSOS: 

Cursos de educação continuada de qualificação ou aperfeiçoamento profissional: mediante 
apresentação do respectivo certificado de conclusão, com o programa, carga horária e 
freqüência obtida.  
 

Curso de ensino médio  (2º grau):  Mediante apresentação de certificado de conclusão ou, histórico 
escolar unificado. Carreiras de Nível Básico  
 
Curso de ensino Médio (Técnico):  mediante a apresentação de certificado de conclusão, ou 
histórico escolar unificado, considerados para os integrantes das carreiras  do nível básico ou 
carreiras de nível médio. Desde que não utilizado para o provimento do respectivo cargo.  
 

Curso seqüencial de educação superior: desde que apresentado o respectivo diploma ou certificado 
de conclusão, do qual deverá constar a data de colação de grau. 
 

Curso Superior de Graduação: mediante a apresentação de diploma ou certificado de conclusão 
com a data de colação de grau: Carreiras de nível básico e médio, Carreira do  nível superior se 
for diferente do exigido para o provimento do cargo efetivo. 
 
Graduação á distância: somente com reconhecimento do MEC (vem carimbado atrás do diploma): 
Carreiras de nível básico e médio, Carreira do nível superior se forem diferente do exigido para o 
provimento do cargo efetivo.  
 
Pós- Graduação Lato Senso: (especialização ou MBA), no mínimo de 360 horas.  Apresentar 
certificado de  conclusão com o devido registro, carga horária do curso, acompanhado do 
histórico escolar ou programa escolar. Todas carreiras  
  
Pós-Graduação Stricto Senso: apresentar  o respectivo título de Mestre, Doutor ou Pós-doutorado.  
Todas carreiras.  
 
Eventos e atividades que não são referendados: 
 
Manuais e Guias: não podem ser considerados como publicações, não apresentam editora, 
tiragem entre outros e não devem ser considerados como títulos, são subsídios de rede, ou seja, 
material construído com finalidade específica para realização dos trabalhos, assim como os 
Manuais de PROCED, DRH, apostilas de cursos, dentre outros. 
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Elaboração de apostilas e material didático para faculdades: não são considerados como publicações.  
 

Coordenação e organização de cursos/ eventos: não foi contemplada para pontuação, não pode ser 
considerada como instrutoria/monitoria que correspondem a ações didático-pedagógicas, com 
atuação em linha direta com o treinando (sala de aula). 
 

Cursos preparatórios para concursos públicos: não serão considerados, não se trata de cursos de 
aperfeiçoamento na carreira, a finalidade é o ingresso no serviço público. 
 
Atividade: Ações desenvolvidas pelo servidor, durante sua permanencia na categoria/grau, no 
ambito de PMSP, que não sejam remuneradas e que não façam parte das suas atribuições 
rotineiras, desde que devidamente comprovadas ou atestadas pela chefia mediata. De acordo 
com as Portarias 096/2010; 097/2010 e 074/2006, correspondem os seguintes eventos:  
 

• Supervisão de Estágio no ambito de PMSP; 
• Monitoria ou Instrutoria no ambito de PMSP; 
• Palestra ministrada no ambito de PMSP ou representando aMunicipalidade desde que 

relacionadas a tema de interesse profissional, mediante a apresentação do certificado ou 
atestado subscrito pelo organizador do evento do qual conste o tema desenvolvido, 
público alvo, data, horario e local de realização.  

• Apresentação de trabalho em congressos, seminários, simpósios, encontros, jornadas, 
conferencias ou similares mediante atestado ou certificado acompanhado do programa do 
evento; 

• Participação em CIPA; 
• Participações em grupos de trabalho, conselhos ou comissões não remuneradas, 

constituidos com objetivo especifico, mediante a públicação no Diário Oficial da Cidade, 
ou declaração da área quando se tratar de comissões não publicadas em função da 
necessidade de manutenção do sigilo de seus membros. 

• Trabalhos publicados. 
 
Legislação sobre o assunto: 
 
Lei 13.748 de 16/01/2004 
Decreto 46.519 de 19/10/2005 
Portaria 074/06 – SMG 
Decreto 51.564 de 18/06/2010 
Decreto 51.565 de 18/06/2010 
Decreto 51.566 de 18/06/2010 
Decreto 51.567 de 18/06/2010 
Decreto 51.568 de 18/06/2010 
Decreto 51.569 de 18/06/2010 
Decreto 51.570 de 18/06/2010 
Decreto 51.571 de 18/06/2010 
Decreto 51.572 de 18/06/2010 
Portaria 096/10 – SMG 
Portaria 097/10 – SMG 
Portaria 117/10 – SMG 
 

3.3 - Passo a Passo do processo de inclusão de cursos 
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1- Inserindo cursos referendados no sistema: 
1. 1º Passo: 
Ao acessar o SIGPEC Clique em HISTÓRICO FUNCIONAL →dados pessoais→cursos  
Referendados e habilid. 
 
 

 
 
 
1. 2º Passo: 
Identificação: Clique dentro do campo Registro e informe o RF (registro funcional). Em seguida 
pressione o enter automaticamente o nome do servidor aparecerá no sistema. 
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1.3 º Passo: 

Tipo de Curso: Clique na linha, que ficará iluminada, pressione a Lista de valores  e selecione 
a opção desejada, observe que existe um grande catálogo de tipos de evento, selecione o 
evento desejado e clique em OK, logo o campo será preenchido automaticamente com o evento 
desejado. 
 
 

 
Catálogo de TIPOS DE EVENTO: 

 
 
1. 4º Passo: 
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Data de Conclusão: Clique dentro do campo “Data de Conclusão” e informe a data de término do 
curso. 
Carga Horária: Clique dentro do campo “Carga Horária” e informe a quantidade de tempo do 
curso (utilize apenas números). Campo de preenchimento obrigatório. 
Autorizado por: Informe o RF do responsável pela referendação do curso, caso tenha passado 
pela análise da chefia. Se o curso for referendado pelo cadastrando utilize o próprio RF. 
Cadastrado por : Esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema 
Data de Cadastro: Campo preenchido automaticamente. 
 

 
 
 
1. 5º Passo: 
Instituição: Clique dentro do campo e preencha com o nome da instituição que oferecerá o 
curso. Campo de preenchimento obrigatório. 
Nome do Curso: Clique dentro do campo e insira o nome do curso que será realizado. Campo de 
preenchimento obrigatório. 
Obs. Instituição: Se houver mais informações referentes á instituição, informe dentro desse 
campo. Campo de preenchimento não obrigatório. 
Obs. Curso: Se houver mais alguma informação sobre o curso, informe dentro desse campo. 
Campo de preenchimento não obrigatório. 
 
1. 6º Passo: 

Finalização: Após preencher todos os dados, salve  para finalizar o processo de cadastro do 
curso no sistema. 
 
Clique em OK. Conforme ilustra a figura abaixo: 
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1. 7º Passo: 

Consulta: Para consultar e confirmar o cadastro clique em Consulta  em seguida em 
Executar Consulta  e os campos serão todos preenchidos, principalmente “Cadastrados por” e 
“ Data de Cadastro”. 
 

 
 
 
 
Passo a passo para o Cadastro de Atividades. 
 
Telas Atividades 
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2- Inserindo Atividades no Sistema: 
2. 1º Passo: 
Inicio: Para o Cadastro de Atividades clique em: HISTÓRICO FUNCIONAL →dados 
pessoais→atividades do servidor. 
 

 
 
2. 2º Passo: 
Registro: Informe o número do Registro Funcional, aperte o enter e o campo será alimentado 
automaticamente. 

 
 
Observação: Os campos abaixo da tela Palestras/Instrutorias/CIPA serão preenchidos no ato da 
inscrição do Instrutor do evento de Validação. 
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2. 3º Passo: 
Início: Clique dentro do campo e informe a data de início da atividade. 
Fim: Clique dentro do campo e informe a data de encerramento da atividade. 

Atividade: Clique dentro do campo e em seguida na Lista de Valores  e selecione a opção 
desejada, clique em OK, em seguida, o campo será preenchido com a atividade desejada. 
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Catálogo de TIPOS DE ATIVIDADES: 
 

 
 
 
2. 4º Passo: 

Finalização: Para finalizar, salve clicando em , surgirá a seguinte tela, clique em OK, seu 
cadastro será finalizado. 
 

 
 

Confirmação do cadastro: Para visualizar o cadastro salvo, clique em modo de consulta  
em seguida em executa consulta  e obterá o cadastro completo da atividade. Os campos 
“Cadastrados por”, “Data do Cadastro”, “Data da Alteração” serão preenchidos automaticamente 
. 
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3.4 - Consulta de Telas de cursos e atividades 
 
 
3 – Tela de Consulta de Cursos e Atividades: 
3. 1º passo: 
Tela Inicial: para acessar a tela de consulta das capacitações clique: OUTROS MÓDULOS → 
eventos de carreira→consulta de cursos e atividades. 
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3. 2º passo: 
Identificação: coloque o Registro Funcional do servidor no campo registro, clique enter, 
aparecerá o nome do servidor na barra ao lado do registro. 
Clique em qualquer campo dentro da aba selecionada e os cadastros dos cursos aparecerão. 
 

 
 
Eventos Validados: Primeira aba clique no campo proposta e aparecerão os cursos validados. 
Nesta tela é possível observar: o número das propostas dos cursos cadastrados, o nome do 
Evento, data de conclusão, carga horária, processo (caso o curso tenha sido utilizado em algum 
PROCESSO), Tipo do Processo (PROMOÇÂO / PROGRESSÃO) se os cursos cadastrados já 
foram utilizados, em seguida temos uma coluna para vínculo (alguns Servidores tem mais de um 
vínculo), neste caso o curso será repetido para todos os vínculos do servidor, enfim, a coluna 
Tipo Evento que apresentará os códigos para cada Evento cadastrado. 
Ao iluminar o curso, será possível observar a área promotora, público alvo, pontos, observações. 
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Eventos Refer (Outros): Segunda aba clique no campo eventos e aparecerão os cursos 
referendados. 
Nesta tela é possível observar: o Evento, o nome do Evento, a data de conclusão, carga horária, 
processo (caso o curso tenha sido utilizado em algum PROCESSO), Tipo do Processo 
(PROMOÇÃO / PROGRESSÃO) se os cursos cadastrados já foram utilizados, em seguida 
temos uma coluna para vínculo (alguns Servidores tem mais de um vínculo), neste caso o curso 
será repetido para todos os vínculos do Servidor, enfim, a coluna Tipo Evento que apresentará 
os códigos para cada Evento cadastrado. 
 
Ao iluminar o curso, será possível observar a área promotora, público alvo, pontos, observações. 
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Eventos Refer (Formação): Terceira aba clique e aparecerão os cadastrados de formação. 
Nesta tela é possível observar: o Evento, o nome do Evento, a data de conclusão, carga horária, 
processo (caso o curso tenha sido utilizado em algum PROCESSO), Tipo do Processo 
(PROMOÇÃO / PROGRESSÃO) se os cursos cadastrados já foram utilizados, em seguida 
temos uma coluna para vínculo (alguns Servidores tem mais de um vínculo), neste caso o curso 
será repetido para todos os vínculos do Servidor, enfim, a coluna Tipo Evento que apresentará 
os códigos para cada Evento cadastrado. 
Observe que na lista de cursos, alguns não estão utilizados, nesse caso, serão utilizados em um 
processo futuro. 
Ao iluminar a linha do curso, será possível observar a área promotora, público alvo, pontos, 
observações. 
 

 
 
Atividades: Quarta aba proceda da mesma maneira, clique no campo atividade e aparecerão as 
atividades cadastradas. 
 
Nesta tela é possível observar: a Atividade, a data Início, a data de término, o processo (caso a 
atividade tenha sido utilizada em algum PROCESSO), Tipo do Processo (PROMOÇÃO / 
PROGRESSÃO) se os cursos cadastrados já foram utilizados. Observe que na coluna Pontos, o 
vínculo é apontado e em seguida a pontuação da atividade em questão. 
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4 - Orientações sobre o sistema SIGPEC 
 
Acesso 
 
O acesso ao sistema é realizado via Internet. Utilize um navegador para abrir o sistema. 
 
a) Informe no seu navegador o endereço de acesso: 
http://sigpecrh.pmsp 
 
 
b) Ao acessar a página da Internet citada acima você recebe a janela de identificação de 
usuário. 
 

 
 
Informe a sua identificação de usuário e senha de acesso. 
 
Clique no botão e selecione na lista “EMPRESA” a empresa a qual você está cadastrado. 
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Clique no botão OK para iniciar o uso do sistema. 
 
 
 

O sistema apresenta botões de navegação (conforme figura abaixo) que são auto explicativos, 
ou seja, a descrição da função de cada botão pode ser visualizada ao posicionar o cursor sobre 
os mesmos.  
 

 
 

Segue abaixo a tabela com a descrição e a explicação da utilização de todos os botões da barra 
de ferramentas do sistema. 
 

 Botão Salvar Alterações ou tecla < F10>, este botão aciona o 
comando Salvar Alterações, na transação que está ativa. As 
alterações realizadas pelo usuário no formulário não são prontamente 
registradas pelo sistema. Isto só acontece quando o usuário pressiona 
este botão ou a tecla F10 do teclado do micro. Antes disso é possível 
remover as alterações através do Botão Cancelar Alterações. 

 Botão Cancelar Alterações ou teclas <shift><F7>, este botão aciona o 
comando Cancelar Alterações, que desfaz as alterações realizadas em 
dados do formulário que ainda não foram efetivadas pelo comando 
F10 ou Botão Salvar Alterações. 

 Botão Fechar Formulário ou teclas <ctrl><Q>, este botão aciona o 
comando Fechar Formulário. O número de formulários que podem ser 
mantidos abertos no ambiente é limitado. Isso obriga que algum 
formulário aberto seja fechado, quando o limite for atingido, para que 
se possa abrir um novo formulário. Se um formulário que será fechado, 
possui alterações pendentes, ou seja, ainda não salvas, o sistema 
avisa que estas pendências existem e exige confirmação ou 
cancelamento das alterações, antes do seu fechamento. 

 Botão Iniciar Consulta ou tecla <F7>, Este botão aciona o comando 
Iniciar Consulta, que disponibiliza o formulário para o Modo Consulta. 
Neste modo, ele é substituído por outros dois: Botão Executar 
Consulta e Botão Cancelar Consulta 

 Botão Cancelar Consulta Este botão aciona o comando Cancelar 
Consulta, que faz com que o formulário retorne para o Modo Normal. 

 Botão Executar Consulta ou tecla <F8>, Este botão aciona o comando 
Executar Consulta, disponível quando se está no Modo Consulta, que 
pode ser acionado com o Botão Iniciar Consulta. Antes de executar a 
consulta, o usuário deve informar no formulário todas as restrições à 
pesquisa, preenchendo  os campos disponíveis. Se não for encontrado 
nenhum registro que satisfaça as restrições, o formulário permanecerá 
no Modo Consulta. Se o usuário desejar desistir das consultas, deve 
utilizar o Botão Cancelar Consulta Encontrado algum registro, o 
formulário altera-se para o Modo Normal e apresenta o(s) primeiro(s) 
registro(s) na tela. O usuário pode visualizar outros registros que a 
consulta tenha selecionado, utilizando o Botão Registro Anterior e o 
Botão Próximo Registro 

 Botão Inserir Registro ou tecla <F6>, Este botão aciona o comando 
Inserir Registro, que prepara o formulário para inserção de um novo 
registro no bloco. O novo registro será incluído efetivamente, quando o 
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usuário, tendo preenchido todas as informações desejadas nos 
campos do formulário, salvá-lo com o Botão Salvar Alterações. 

 Botão Remover Registro ou teclas <shift><F6>, Este botão aciona o 
comando Remover Registro, que elimina registros de um bloco em um 
formulário ativo, correspondente ao campo em que estiver o cursor. 
Para efetivar a exclusão, o usuário deve acionar o Botão Salvar 
Alterações. 

 Botão Duplicar Registro ou tecla <F4>, Este botão aciona o comando 
Duplicar Registro, que cria um novo registro a partir do Registro 
Corrente de um bloco em um formulário. Para efetivar a inclusão, o 
usuário deve acionar o Botão Salvar Alterações . 

 Botão Lista de Valores ou tecla <F9>, Este botão aciona o comando 
Lista de Valores, disponível quando o cursor está posicionado em 
campos que devem ser preenchidos por dados previamente inseridos 
no Sistema. A Lista de Valores procura, portanto, agilizar o 
preenchimento dos campos das transações. No caso do usuário inserir 
um dado incorreto em um campo, a Lista de Valores automaticamente  
aparecerá na tela para que o usuário possa corrigi-lo. Outra forma de 
ativar a Lista de Valores é teclar F9. As Listas de Valores podem ser 
usadas tanto no Modo Normal, quanto no modo Modo Consulta. 

 Botão Registro Anterior ou teclas <shift><Up>, Este botão aciona o 
comando Registro Anterior, que move o cursor para o registro anterior 
no bloco onde está posicionado o cursor. 

 Botão Próximo Registro ou teclas <shift><Down>, Este botão aciona o 
comando Próximo Registro, que move o cursor para o próximo registro 
no bloco onde está posicionado o cursor. 

 Botão Bloco Anterior ou teclas <ctrl><PageUp>, Este botão aciona o 
comando Bloco Anterior, que permite a navegação do cursor para a 
seção (bloco) anterior no formulário. 

 Botão Próximo Bloco ou teclas <ctrl><pageDown>, Este botão aciona 
o comando Próximo Bloco, que permite a navegação do cursor para a 
próxima seção (bloco) no formulário. 

 Botão Help de Transações ou tecla <F1>, Este botão aciona o 
comando Help de Transações, que remete ao programa de Help do 
Windows, mostrando o tópico de ajuda da transação ativa quando o 
botão foi acionado. 

 Botão Janela de Favoritas, Este botão apresenta a janela Favorita 
para navegação entre as transações. A Janela Favorita pode ser 
criada individualmente para cada usuário. Não é necessário nenhum 
privilégio e é uma característica válida para todos os usuários do 
sistema. Ao clicar no botão é apresentada uma janela Favorita mesmo 
que o usuário não possua a sua personalizada. 

 Botão Exportar Dados, Este botão aciona o comando de cópia dos 
campos da tela com os dados (registros) da pesquisa realizada na 
tela. Selecionar na janela, o formato para o qual os dados serão 
copiados.  
Formatos aceitos: csv (Excel); html (Internet Explorer); txt (texto); xml. 
Uma nova janela no navegador Internet será aberta, fora do sistema, 
com os dados colunados. A partir daí, o usuário poderá selecionar se 
deseja imprimi-los, salvá-los no computador, ou apenas visualizá-los. 

 
 

Principais funções que serão utilizadas 
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Icone Nome Botão Função Tecla de 

Atalho 

 Inserir Registro Novo registro F6 

 Lista de Valores Lista de Valores F9 

 Iniciar Consulta Consulta F7 

 Executar 
Consulta  

Executar Consulta F8 

 Salvar Alterações Salvar F10 
 
 
Pesquisa lista de valores 
 
 

Ao clicar em  ou pressionar a tecla F9, aparecera a lista de valores que o campo comporta,  
surgira a seguinte tela: 
 
 

 
 
 
Formas de pesquisas 
 
Termo inicial 
Ao inserir um dado antes do sinal de % e clicar localizar, será procurada a palavra inicial, 
exemplo: ao inserir o número 13 serão listadas todas as Secretarias referentes ao número 13.  
Ao localizar os dados desejados clicar em cima para deixá-lo na cor azul e em seguida clicar em 
OK. 
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Dois termos 
Ao inserir um dado antes do sinal de %, inserir uma palavra após e fechar com % posterior clicar 
em localizar serão procuradas as palavras inciais, que contém a palavra escrita. 
Exemplo: ao inserir o número 13 e posterior a palavra Divisão (fechar com %) serão listadas 
todas as divisões referentes a Secretaria de número 13. Ao localizar os dados desejados clicar 
em cima para deixá-lo na cor azul e em seguida clicar em OK. 
 
 

 
 
 



   
Cartilha Módulo Treinamento e Desenvolvimento – V.1 

SMG/COGEP/DGC - 2015 

58

 

 
Termo dentro do texto 
 
Ao inserir uma palavra chave entre sinais de %, será procurado o termo pesquisado. 
Exemplo: ao inserir a palavra DIVISÃO e clicar em localizar serão listados todos os setores que 
possuem essa palavra no nome. 
 
 

 
 
 
Elaboração: Equipe do Departamento de Gestão de Carreiras. 
 
 
 


