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Dúvidas sobre a utilização deste Passo a Passo poderão ser dirimidas conforme abaixo 
discriminado. 
 
 
Secretaria Municipal de Gestão – SMG 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas – COGEP 
Departamento de Gestão de Carreiras – DGC 
Divisão de Gestão de Carreiras – DGC1 
 
 
 
Consulte também a versão digitalizada, frequentemente atualizada, deste manual na 
página de MANUAIS DE DERH, no site da PMSP na internet (vide endereço abaixo):  
 
 
www.prefeitura.sp.gov.br/manuaisrh 
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Tela de Cursos Referendados: 

1- Inserindo cursos no sistema: 

 

1º Passo: 
 

Ao acessar o SIGPEC Clique em HISTÓRICO FUNCIONAL → DADOS PESSOAIS → 
CURSOS → REFERENDADOS E HABILID. 
 

 
 

2º Passo: 
 
ABA REFERENDADOS 

 
Identificação: Clique dentro do campo Registro e informe o RF (registro funcional). Em 
seguida pressione o ENTER automaticamente e o nome do servidor aparecerá no 
sistema. 
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3º Passo: 
 

Catálogo de Instituição: Clique no campo Instituição pressione a Lista de valores  
e selecione a opção desejada, observe que existe um grande catálogo de Instituições, 
selecione a desejada e clique em OK, logo o campo será preenchido automaticamente 
com a opção selecionada. 
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Observação: O campo Instituição pode ser preenchido: 

• Através da Lista de valores ; 

• Através da inserção do código da Instituição no campo  e teclar a 
tecla ENTER. 

•  Através da inserção da sigla da Instituição no campo  e 
teclar a tecla ENTER. 

4º Passo: 
 

Catálogo de Tipos de Curso: Clique no campo Tipo de Curso pressione a Lista de 

valores  e selecione a opção desejada, observe que existe um catálogo de tipos de 
cursos, selecione o desejado e clique em OK, logo o campo será preenchido 
automaticamente com a opção selecionada. 
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Catálogo de Tipos de Cursos 

 
 

 

5º Passo: 
 

Catálogo de Nomes de Cursos: Clique no campo Nome do Curso pressione a Lista 

de valores  e selecione a opção desejada, observe que existe um grande catálogo 
de cursos/eventos, selecione o desejado e clique em OK, logo o campo será 
preenchido automaticamente com a opção selecionada. 
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Observação: O nome do curso não pode ser preenchido antes da escolha da 
Instituição, caso o operador tente o sistema emitirá a seguinte mensagem: 
 

 
 

6º Passo: 
 

ATENÇÃO NO PREENCHIMENTO DO NOME DO CURSO 
 
Sempre observar quando o cursor do mouse estiver no campo Nome do Curso: 

• Se a Lista de Valores  estiver habilitada é porque o curso/evento está 
contemplado no catálogo. 

• Se a Lista de Valores estiver desabilitada é porque para algumas Instituições os 
cursos/eventos não foram relacionados ainda. Nesse caso a Unidade deve 
digitalizar o Certificado do curso/evento não relacionado e encaminhar para o e-
mail smg-cogep-dgc1@prefeitura.sp.gov.br, a solicitação será submetida à 
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análise e poderá ser inclusa no catálogo de nome de cursos para que o 
cadastro possa ser realizado. 

 

7º Passo: 
 

Com as escolhas da Instituição, Tipo de Curso e Nome do Curso realizado, preencha 
os seguintes campos: 
 

• 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. 

• Instituição: preenchido automaticamente na seleção da Instituição. 
• Sigla Inst: preenchido automaticamente na seleção da Instituição.  
• Cod. Inst.: preenchido automaticamente na seleção da Instituição. 
• Autorizado por: Informe o RF do responsável pela referendação do curso, caso 

tenha passado pela análise da Chefia.  
• Cadastrado por: Esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema. 
• Data do cadastro: Esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema. 
• Prov. Vinc: preencher somente se for o cadastro do título de ingresso. 
• Tipo Curso (CR): mnemônico do curso. 
• Área do Conhec.: de formação ou outros. 
• 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. 
 

 

8º 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: 
 



CADASTRO DE REFERENDADOS                                                                                                                                                                                                  

DIVISÃO DE GESTÃO DE CARREIRAS – DGC 1                                                          10 

 

 

 
 

9º 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”. 
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10º Passo 

ABA UTILIZAÇÃO 
 

 
 

A aba Utilização serve de auxílio no cadastro de títulos, pois ao abrir a tela de cadastro 
é possível clicar na aba utilização e consultar todos os títulos cadastrados para o 
servidor. Além disso, ela ainda possibilita o operador verificar se o título já foi utilizado 
em algum evento de crescimento de carreira. 

Passo a passo para o Cadastro de Atividades. 
 
Telas Atividades 
 

2- Inserindo Atividades no Sistema: 

 

1º Passo: 
 

Inicio: Para o Cadastro de Atividades clique em: HISTÓRICO FUNCIONAL → DADOS 
PESSOAIS → ATIVIDADES DO SERVIDOR. 
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2º Passo: 
 

Registro: Informe o número do RF, aperte o ENTER e o campo será alimentado 
automaticamente. 
 

 
 
Observação: Os campos abaixo serão preenchidos no ato da inscrição do Instrutor do 
evento de Validação. 
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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. 
 

 
 
Catálogo de TIPOS DE ATIVIDADES: 
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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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Passo a passo para o uso da Tela de Consulta de Cursos e Atividades 
 

3 – Tela de Consulta de Cursos e Atividades: 

 

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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2º passo: 
 

Identificação: coloque o RF 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. 
 

 
 
ABA 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, tipo do evento, área promotora, se 
o curso/evento é válido para a carreira do servidor, público alvo do curso/evento, 
número de pontos, observações. 
 
É possível também visualizar se o curso/ evento selecionado já foi utilizado para algum 
processo de crescimento de carreira, em sendo utilizado o sistema mostrará as 
seguintes informações: 
 

• Vinc: vínculo do servidor (alguns Servidores têm mais de um vínculo, neste caso 
o curso/evento será repetido para todos os vínculos do Servidor). 

• Processo: Número do processo. 



CADASTRO DE REFERENDADOS                                                                                                                                                                                                  

DIVISÃO DE GESTÃO DE CARREIRAS – DGC 1                                                          17 

 

 

• Tipo: Se foi Promoção ou Progressão 
• Descrição: Detalhamento do processo. 
• Fim Processo: Data do fim do processo. 
• Utilizado?: Se utilizado aparecerá com uma marca   

 

  
 
ABA Refer (Outros) 
 
Clique na segunda aba e em seguida no campo eventos e aparecerão os 
cursos/eventos referendados. 
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Nesta tela é possível observar: o Evento, o nome do Evento, a data de conclusão, 
carga horária, tipo do evento, área promotora, número de pontos, observações. 
 
É possível também visualizar se o curso/ evento selecionado já foi utilizado para algum 
processo de crescimento de carreira, em sendo utilizado o sistema mostrará as 
seguintes informações: 
 

• Vinc: vínculo do servidor (alguns Servidores têm mais de um vínculo, neste caso 
o curso/evento será repetido para todos os vínculos do Servidor). 

• Processo: Número do processo. 
• Tipo: Se foi Promoção ou Progressão 
• Descrição: Detalhamento do processo. 
• Fim Processo: Data do fim do processo. 

Utilizado?: Se utilizado aparecerá com uma marca  
 
 
 
ABA Eventos Refer (Formação) 
 
 Clique na terceira aba e em seguida no campo eventos e aparecerão os cursos 
referendados de formação. 
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Nesta tela é possível observar: o Evento, o nome do Evento, a data de conclusão, 
carga horária, tipo do evento, área promotora, número de pontos, observações. 
 
É possível também visualizar se o curso selecionado já foi utilizado para algum 
processo de crescimento de carreira, em sendo utilizado o sistema mostrará as 
seguintes informações: 
 

• Vinc: vínculo do servidor (alguns Servidores têm mais de um vínculo, neste caso 
o curso/evento será repetido para todos os vínculos do Servidor). 

• Processo: Número do processo. 
• Tipo: Se foi Promoção ou Progressão 
• Descrição: Detalhamento do processo. 
• Fim Processo: Data do fim do processo. 

Utilizado?: Se utilizado aparecerá com uma marca  
 
 
ABA Atividades 
 
Clique na quarta aba e em seguida no campo atividade e aparecerão as atividades 
cadastradas para o servidor. 
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Nesta tela é possível observar: a Atividade, a data Início, a data de término, número 
de pontos e observações. 
 
 
É possível também visualizar se a atividade selecionada já foi utilizada para algum 
processo de crescimento de carreira, em sendo utilizado o sistema mostrará as 
seguintes informações: 
 

• Vinc: vínculo do servidor (alguns Servidores têm mais de um vínculo, neste caso 
o curso/evento será repetido para todos os vínculos do Servidor). 

• Processo: Número do processo. 
• Tipo: Se foi Promoção ou Progressão 
• Descrição: Detalhamento do processo. 
• Fim Processo: Data do fim do processo. 

Utilizado?: Se utilizado aparecerá com uma marca  
 
 
 
 


