
Diretoria de Tecnologia da Informação
Coordenadoria Geral de Sistemas de Informação

Atualização de Versão Sigrh 4.48.2

Módulo: Administração de Pessoal 

1. Foi feita uma otimização do relatório de "Término de Ausências Por Período" para que não haja
estouro  de  memória  no  servidor  quando período  muito  longo  for  informado  nos  filtros  do
relatório.

SIGRH →  Administração de Pessoal →  Consultas/Relatórios →  Funcionais →  Consultas Gerais →
Término de Ausências Por Período

2.  O cadastro de escalas foi alterado para que escalas mistas com parte APH sejam permitidas
quando concomitarem com ocorrências  configuradas  para  permitir  concomitância  apenas com
escalas de APH.

SIGRH →  Portal do Servidor →  Chefia de Unidade →  Escalas de Trabalho →  Lançar Escalas

3. Adicionado impedimento ao tentar cadastrar função remunerada para servidor com redução de
carga horária vigente.

SIGRH →  Cadastro →  Funcional →  Registros Funcionais →  Designação →  Cadastrar
SIGRH →  DAP →  Cadastro →  Registros para o Servidor →  Designação →  Cadastrar

4. A operação de alteração de ausência foi adaptada para que, quando acessada pelos módulos
"Administração de Pessoal" ou "Cadastro", o usuário possa escolher se quer, ou não, informar os
dados exigidos pelo fluxo das solicitações de afastamento durante a alteração de afastamentos
antigos.

SIGRH →  Administração de Pessoal →  Consultas/Relatórios →  Funcionais →  Consultas Gerais →
Ausências

5. A operação de Cadastro de Configuração de Concomitância Entre Ausências foi adaptada para
que as ocorrências que tinham forma de lançamento Frequência que não estavam associadas a um
grupo, pudessem ser listadas na tela de cadastro.

SIGRH  →  Administração  de  Pessoal  →  Administração  →  Cadastros  →  Configuração  de
Concomitância Entre Ausências → Cadastrar

6. Alterados os campos "data início" e "data término", na operação de consultar ausências. 

SIGRH → Aba: Portal do Servidor → Solicitações → Ausências/Afastamentos → Consultar/Alterar
Ausência
SIGRH → Administração de Pessoal → Consultas/Relatórios → Funcionais → Consultas Gerais →
Ausências



7. O cadastro de ausência sofreu alteração na validação da carga horária diária informada pelo
usuário para considerar o limite de horas excedentes diárias relativo ao período da ocorrência.
SIGRH  →  Administração  de  Pessoal  →  Cadastros  →  Registros  para  o  servidor  →  Ausências

Módulo: Auxílios/Solicitações 

1. Ajuste na operação de Listar/Alterar Tipo de serviço eletrônico.

SIGRH →Administração de Pessoal  → Auxílios/Solicitações →  Solicitações → Cadastros → Tipo de
Serviço Eletrônico → Listar/Alterar

Módulo: Avaliação Funcional 

1. Foi  feito tratamento nas páginas principais  (index e menus) de módulos e portais para não
permitir o acesso através da URL informada diretamente no navegador, salvo quando o usuário já
tenha entrado no módulo/portal acessando links oferecidos pelo sistema.

2.  Modificada  a  consulta  dos  cursos  de  capacitação  exibidos  na  etapa  6  da  avaliação  de
desempenho: a consulta antes considerava o ano atual, e foi alterada para considerar o ano do
início do período de vigência da avaliação. Também foi adicionado uma verificação para, quando
uma resposta da etapa 6 vier como "Sim", não permitir que o servidor altere o campo para "Não".

Sigrh → Portal do Servidor →  Avaliação →  Avaliação de Desempenho →  Realizar Avaliação

3.  Ajuste  na  consulta  que  atualiza  os  valores  das  respostas  de  autoavaliação  da  chefia,  que
impactava no calculo da média para servidores que possuem chefia.

Sigrh → Aba Avaliação → GDH → Relatórios >> Relatório Individual de Desempenho).

4. Modificado o calculo da avaliação para considerar as chefias apenas de unidades organizacionais
de avaliação com responsabilidade Chefia e Vice-Chefia.

5.  Removido  da  exibição  na  realização  da  avaliação  de  desempenho  os  servidores  que  estão
localizados na unidade mas não tem plano cadastrado na unidade.

Sigrh  →  Portal  do  servidor  →  Avaliação  →  Avaliação  de  Desempenho  →  Realizar  Avaliação

6.  Adicionada  validação  para  permitir  selecionar  a  data  atual  como  a  data  de  publicação  do
calendário de avaliação, e cadastrar essa data apenas dentro do período de vigência.

Sigrh → Avaliação Funcional → Avaliação de Desempenho → Cadastros/Atualizações → Calendário
da Avaliação de Desempenho → Cadastrar/Alterar 

7. Alterada a consulta do Relatório de Situação de Cadastro dos Planos de Trabalho para que, ao
buscar por unidade, não sejam listados servidores sem Unidade de Localização cadastrada.

Sigrh → Avaliação Funcional → Avaliação de Desempenho → Relatórios → Situação de Cadastro 



Módulo: Cadastro 

1.  Correções  realizadas  na  operação  "Consultar  Histórico  de  Lotação/Exercício"  para  permitir
atualização do registro sem apagar a data de desligamento do registro anterior.

Sigrh → Administração de Pessoal → Consultas/Relatórios → Consultas Funcionais → Consultas
Gerais → Consultar Histórico de Lotação/Exercício

2.  Parametrização  na  operação  de  Cadastrar  Ocorrência  que  permite  que  seja
habilitado/desabilitado a notificação por e-mail quando um chefe cadastra uma ocorrência.

Sigrh  →  Portal  do  Servidor  →  Chefia  de  Unidade  →  Homologação  de  Frequência  →
Ocorrências/Ausências do Servidor → Cadastrar 

3. Modificado o comportamento do caso de uso de desligamento de vínculo para movimentar a
vaga como redistribuição caso esse seja o tipo de desligamento selecionado.

Sigrh → DAP → Cadastro → Vínculos do Servidor → Desligamento de Vínculo → Desligar vínculo 

SIGRH  →  DAP  →  Cadastro  →  Vínculos  do  Servidor  →  Desligamento  de  Vínculo  →  Cancelar
Desligamento de Vínculo 

SIGRH → Cadastro → Funcional → Vínculos do Servidor → Desligar vínculo 

4. Adicionado o campo "Data de Apresentação" para o Tipo de Alteração Lotação: Alteração de 
Exercício.

Sigrh → Administração de Pessoal  → Cadastro → Funcional  → Servidor → Alterar  Lotação ou
Exercício. 

Sigrh → Administração de Pessoal → Cadastro -> Consultas/Relatórios → Funcionais → Consultas
Gerais → Consultar Histórico de Lotação/Exercício → Alterar

Módulo: Capacitação 

1. Foi modificado o campo com nome "Função" para "Cargo" e aumentado a capacidade do campo
Título de 100 para 150 caracteres.

Sigrh → Portal do Servidor → Capacitação → Banco de Talentos → Cadastrar/Atualizar Currículo →
Experiências Profissionais  SIGRH → Portal  do Servidor → Capacitação → Banco de Talentos →
Cadastrar/Atualizar Currículo → Publicações 

2. Adicionada validação para não permitir a exibição da opção "Importar respostas de questionário
já preenchido" para o caso do usuário já ter importado as respostas para o questionário atual,
mesmo sem ter finalizado.

Portal do Servidor → Capacitação → Levantamento de Necessidades de Capacitação → Acessar →
Começar.



3. Corrigido os erros reportados e adicionado paginação na consulta do Relatório de Cursos de
Educação Formal

Sigrh  →  Capacitação  →  Declarações/Relatórios  →  Relatórios  -  Avaliação  das  Capacitações  →
Relatório Geral de Cursos de Capacitação 

Sigrh  →  Capacitação  →  Declarações/Relatórios  →  Certificado  de  Participação  em  Cursos  →
Consultar Certificados Emitidos 

Sigrh → Capacitação → Declarações/Relatórios → Levantamento de Necessidades de Capacitação
→ LNC Gamificado → Relatório de Cursos de Educação Formal

4. Foi realizada a inserção de um ícone que indica que se o inscrito fez o preenchimento do LNC do
ano corrente. E a inserção de ícone que abre um modal  com a lista de cursos sugeridos pelo
servidor ou pela gestão para o ano atual.

Sigrh → Capacitação → Operações → Inscrições → Autorizar Inscrições

5. Criado funcionalidades de criação e consulta de tipos de afastamentos relacionados ao LNC

Sigrh → Capacitação → Operações → Levantamento de Necessidades de Capacitação → Tipos de
Afastamento > Cadastrar

Sigrh → Capacitação → Operações → Levantamento de Necessidades de Capacitação → Tipos de
Afastamento → Listar/Alterar

6.  Criação  do  relatório  para  consultar  planos  de  capacitação  da  unidade  pelo  módulo  de
capacitação

Sigrh → Capacitação → Declarações/Relatórios → Levantamento de Necessidades de Capacitação
> LNC Gamificado → Plano de Capacitação da Unidade

7. Modificações visuais e inclusão de filtros na consulta do plano de capacitação da unidade pelo
Portal do Servidor

Sigrh  → Portal  do  Servidor  → Chefia da Unidade  → Capacitação → Plano de  Capacitação da
Unidade

8. Criação das funcionalidades de cadastro e consultas das competências.

Sigrh  →  Capacitação  →  Operações  →  Levantamento  de  Necessidades  de  Capacitação  →
Competência → Cadastrar e Listar/Alterar

9. Criação do caso de uso para consultar respostas do LNC  pelo módulo de capacitação

Sigrh → Capacitação → Declarações/Relatórios → Levantamento de Necessidades de Capacitação
→ LNC Gamificado → Consultar Respostas do LNC

10. Modificações visuais na listagem das respostas do LNC pelo Portal do Servidor



Sigrh → Portal do Servidor → Capacitação → Levantamento de Necessidades de Capacitação →
Consultar Respostas do LNC

11. Correção na validação de indicação de afastamento realizada pelo gestor no preenchimento do
formulário do LNC, tal validação impedia do gestor realizar a indicação de afastamentos no mesmo
período, mesmo que os afastamentos já cadastrados não tivessem sidos aprovados pelo gestor.

Sigrh → Capacitação → Levantamento de Necessidade de Capacitação → Acessar

12.  Ajustes  realizados  no  LNC:  novo  banner  foi  adicionado  ao  portal  do  servidor;  novo  texto
informativo  na  página  inicial  de  preenchimento  do  LNC;  criação  do  parâmetro
URL_IMAGEM_BANNER_LNC para que os outros sistemas SIGs possam exibir também o banner.

Sigrh →  Capacitação → Levantamento de Necessidades de Capacitação → Cadastrar

13. Alterado o texto de Sugestões de Capacitação do LNC

Sigrh → Portal do Servidor → Capacitação → Levantamento de Necessidades de Capacitação →
Acessar → 3. Sugestões de Capacitação → Atividade de Capacitação 

14. Alteração realizada na sugestão de atividades para a equipe do vice-gestor no preenchimento
do LNC. O vice-gestor não visualizava os servidores em exercício ou localizados na unidade no qual
é responsável.

Sigrh  → Menu  Servidor  →  Capacitação  →  Levantamento  de  Necessidades  de  Capacitação  →
Cadastrar  

15.  Ajuste  nas  telas  de cadastro e consulta  dos  cursos  de capacitação para sugestão no LNC,
incluindo o campo "Competência do Curso".

Sigrh → Capacitação → Operações → Levantamento de Necessidades de Capacitação → Cursos de 
Capacitação

16. Criação e inclusão das competências para os cursos de capacitação sugeridos pelo gestor no
preenchimento do Formulário de Levantamento de Necessidades de Capacitação

Sigrh  → Menu  Servidor  →  Capacitação  →  Levantamento  de  Necessidades  de  Capacitação  →
Acessar

17. Criado um campo para indicar o tempo máximo em meses dos tipos de afastamentos indicados
no LNC.

Sigrh → Portal do Servidor → LNC → Indicação de Afastamento

18. Ajustado a geração do certificado de módulos de capacitação para trazer as datas de realização
das turmas bem como o nome da turma.

Sigrh  →  Capacitação  →  Declarações/Relatórios  →  Certificado  de  Participação  em  Cursos  →
Certificados de Módulos 



Sigrh → Portal do servidor → Capacitação → Certificado → Solicitar Certificado de Participação  

19. Criado um campo para indicar o tempo máximo em meses dos tipos de afastamentos indicados
no LNC.
SIGRH → Portal do Servidor → LNC → Indicação de Afastamento

20. Permitido o vice-chefe da unidade acessar e preencher o LNC como gestor.

Sigrh → Capacitação → Levantamento de Necessidades de Capacitação → Acessar 

21. Relatório de participação no LNC.

22. Relatório de indicações de afastamento.

Módulo: Comissões

1. Ajuste realizado na consulta de portarias do cadastro de comissão. Tal consulta que considerava
portarias e boletim de serviço, passa a considerar as portarias eletrônicas (Documento eletrônico
cadastrado no SIPAC).

SIGRH → Comissões → Comissões → Comissão → Cadastrar Comissão
 
Módulo: Concursos 

1. Alterada a validação da publicação de ata, em todas as etapas, para que não seja permitido
publicar uma ata com data posterior ao dia da publicação.

2. Correção do erro na ordem de publicação da ficha antes da ata nas etapas da Prova Didática e
Prova Memorial.

Sigrh → Concursos → Prova Escrita SIGRH → Concursos → Prova Didática SIGRH → Concursos →
Prova Memorial 

Módulo: Dimensionamento 

1. A operação "Localizar Servidor" foi alterada para encerrar uma localização quando o usuário
selecionar o campo de unidade de localização com a opção "-- SELECIONE—".

Sigrh → Dimensionamento → Operações → Dimensionamento → Localização → Localizar Servidor 

2. Corrigido erros visuais no módulo de dimensionamento.

Sigrh → Dimensionamento → Operações → Dimensionamento → Análise Qualitativa 
Sigrh → Dimensionamento → Operações → Dimensionamento → Atribuições da Unidade 
Sigrh → Dimensionamento → Operações > Dimensionamento → Considerações da Unidade 
Sigrh → Dimensionamento → Operações > Dimensionamento → Descrever Processo de Trabalho
Sigrh → Dimensionamento → Cálculo de Dimensionamento → Variáveis de Dimensionamento →
Listar/Alterar/Remover 



Sigrh → Dimensionamento → Cálculo de Dimensionamento → Relatórios de Dimensionamento →
Listar/Alterar/Remover  

Módulo: Férias 

1.  Foram  realizadas  modificações  no  Relatório  Geral  de  Férias,  sendo  adicionado  o  filtro  da
Categoria Funcional do Servidor e adicionado a opção de visualização em planilha .xls. Também
foram realizadas modificações na consulta para que ela seja mais rápida.

Sigrh → Férias → Relatórios → Relatório Geral de Férias

Módulo: Frequência 

1. Criado um relatório na qual é exibido as informações dos servidores que possuem registro de 
ponto para um período determinado. 

Sigrh → Administração de Pessoal → Frequência →  Ponto Eletrônico →  Relatórios →  Gerais →  
Relatório de Pontos do Servidor.

2. Adicionado o filtro de categoria funcional no relatório de ocorrências dos servidores.

Sigrh → Administração de Pessoal → Frequência → Ponto Eletrônico → Relatórios → Gerais →
Relatório de Ocorrências de Servidores

3. Alteração na homologação da ocorrência/ausência do servidor tanto pelo chefe quanto pelo
setor de RH,  salvando nessas operações a informação de registro de entrada de homologação
(quem realizou a homologação ou alteração dela).

Sigrh  →  Menu  Servidor  →  Chefia  de  Unidade  →  Homologação  de  Frequência  →
Ocorrências/Ausências do Servidor → Homologar ou Listar/Alterar 
Sigrh → Administração de Pessoal → Consultas/Relatórios → Funcionais → Consultas Funcionais →
Ausências

4. Os relatórios "Relatório de Ocorrências de Servidores" e "Relatório de Ocorrências de Servidores
com Adicionais Ocupacionais" tiveram o filtro "Grupo de Ocorrência" adaptado para permitir a
filtragem de ausências/ocorrências com base em mais de um grupo de ocorrência.

Sigrh → Administração de Pessoal → Frequência → Ponto Eletrônico → Relatórios → Gerais →
Relatório de Ocorrências de Servidores
Sigrh → Administração de Pessoal → Frequência → Ponto Eletrônico → Relatórios → Gerais →
Relatório de Ocorrências de Servidores com Adicionais Ocupacionais)

5.  Ajustado  a  consulta  feito  no  relatório  das  ocorrências  dos  servidores  para  trazer  todos  os
servidores ativos no intervalo buscado, não somente os servidores aptos a registrar ponto.

Sigrh → Administração de Pessoal → Frequência → Ponto Eletrônico → Relatórios → Gerais →
Relatório de Ocorrências de Servidores



6.  Adicionado  o  filtro  de  categoria  funcional  no  relatório  de  servidores  de  ocorrências  dos
servidores com adicionais ocupacionais.

Sigrh → Administração de Pessoal → Frequência → Ponto Eletrônico → Relatórios → Gerais →
Relatório de Ocorrências de Servidores com Adicionais Ocupacionais 

7. Adicionado informações de férias e registro de ponto no relatório de ocorrências.

Sigrh → Administração de Pessoal → Frequência → Ponto Eletrônico → Relatórios → Gerais →
Relatório de Ocorrências de Servidores

8.  O  cálculo  de  ponto  eletrônico  foi  adaptado  para  considerar,  quando  informada,  a  data  de
término real cadastrada na ocorrência/ausência.

Sigrh → Administração de Pessoal → Frequência → Ponto Eletrônico → Relatórios → Espelho de
Ponto

9. Criação de relatório de escalas de trabalho cadastradas  com possibilidade de buscas  por:  *
Período da escala; * Período de cadastro; * Tipos de escala; * Unidade da escala; * Servidor.

Sigrh → Administração de Pessoal  → Frequência → Escalas  de Trabalho → Relatório Geral  de
Escalas de Trabalho

10. Criado um relatório para mostrar informações relativas as ocorrências dos servidores.

Sigrh → Administração de Pessoal → Frequência → Ponto Eletrônico → Relatórios → Gerais →
Relatório de Ocorrências de Servidores

11. Foram criadas operações para gerar e listar arquivos de carga "CÓDIGO-COVID19" , contendo
os servidores que possuem ocorrências relacionadas ao COVID19 que devem ser enviadas aos
sistemas do governo.

Sigrh → Frequência → Frequência → Arquivo CÓDIGO-COVID19

12. O relatório de Situação da Homologação da Frequencia do Servidor foi ajustado para exibir a
lista de servidores com base na admissão. Nesse caso, o servidor somente será exibido, se a data
passada no filtro do relatório for posterior a sua admissão na instituição.

SIGRH → Administração de Pessoal → Frequência → Frequência → Relatório de Frequência →
Situação da Homologação da Frequencia do Servidor

 
Módulo: Plano de Saúde 

1.  Adicionado  código  no  caso  de  uso  Remover  Dependente  para  salvar  o  valor  do  campo
"Observação" no banco.

Sigrh  →  Plano  de  Saúde  →  Plano  de  Saúde  →  Solicitações  de  Dependentes  →  Remover
Dependente → Selecionar Solicitação → Excluir Dependente(s) 



Sigrh → Plano de Saúde → Consultas/Relatórios → Consultas → Histórico de Solicitações

2. Adicionada a paginação da Consulta de Solicitações de Plano de Saúde

Sigrh → Módulos → Plano de Saúde → Consultas/Relatórios → Consultas → Consultas Gerais →
Solicitações de Planos de Saúde

Módulo: Ponto Eletrônico 

1. O cadastro de ausências/ocorrências foi corrigido para não validar se o servidor possui escala
mista ativa (parte APH e parte normal) quando o tipo de ocorrência não estiver configurado para
cancelar escalas concomitantes.

Sigrh → Administração de Pessoal → Cadastros → Registros para o servidor → Ausência

2. Foi feita uma alteração no Cadastro de Ausência para corrigir a sugestão de horas exibida no
campo "Quantidade de Horas" para servidores que trabalham no regime misto, porém têm sua
carga horária totalmente distribuída no regime regular e fazem apenas escalas de APH no regime
de escalas.

Sigrh  →  Administração  de  Pessoal  →  Cadastros  →  Registros  para  o  servidor  →  Ausências

3. Alterado comportamento do desconto de horas para aceitar mais de 24hrs de desconto. 

Sigrh → Portal do Servidor → Chefia da Unidade → Homologar Ponto Eletrônico → Homologar
Ponto Eletrônico
Sigrh → Portal do Servidor → Chefia da Unidade → Homologar → Ponto Eletrônico

4. Alterada a mensagem, conforme sugestão, para "Servidor possui designação remunerada e não
possui horário de trabalho condizente com a carga horária praticada". 

SIGRH → Menu Servidor → Consultas → Frequência → Espelho de Ponto 

5.  A homologação de ponto eletrônico foi  adaptada para permitir homologação de crédito de
horas quando o servidor esteve apenas em parte do mês com carga horária flexibilizada. Nestes
casos, deve ser possível homologar o saldo de horas feitos nos períodos em que o servidor não
tinha sua carga horária flexibilizada.

SIGRH  →  Portal  do  Servidor  →  Chefia  de  Unidade  →  Homologação  de  Ponto  Eletrônico  →
Homologar Ponto Eletrônico

6.  Adicionada coluna com a carga horária esperada para o mês na homologação de ponto da
unidade.

SIGRH → Portal do Servidor → Chefia de Unidade → Homologações > Ponto Eletrônico
SIGRH  →  Portal  do  Servidor  →  Chefia  de  Unidade  →  Homologação  de  Ponto  Eletrônico  →
Homologar Ponto Eletrônico



7. Foi realizada uma alteração na homologação de ponto eletrônico para que os créditos de saldos
retroativos  cadastrados  para  os  servidores  sejam  aplicados  apenas  nas  folhas  de  ponto
correspondente ao mês/ano de aplicação informado no ato de cadastro.

SIGRH  →  Portal  do  Servidor  →  Chefia  de  Unidade  →  Homologação  de  Ponto  Eletrônico  →
Homologar Ponto Eletrônico

8. Alteração do cálculo de ponto eletrônico para que o banco de horas do servidor seja consumido
automaticamente para abater um débito em dias que o servidor esqueceu o registro de ponto em
aberto mas fez o cadastro de ocorrência para justificar.

SIGRH → Portal do Servidor → Consultas → Frequência → Espelho de Ponto

9. Foi  realizada uma parametrização no ponto eletrônico para permitir que a instituição possa
definir, dentre as escolhas possíveis, qual a forma de verificar se as horas devidas do mês anterior
foram totalmente compensadas  no mês atual.  As  opções de cálculo possíveis  são:  1)  Priorizar
compensação de débito do mês atual (opção de cálculo padrão do sistema): o sistema utiliza as
horas excedentes realizadas no mês para abater os débitos realizados no mês CORRENTE e, só
então, será verificado se o saldo resultante poderá ser utilizado para abater os débitos realizados
no mês ANTERIOR. 2) Priorizar compensação de débito do mês anterior: o sistema utiliza as horas
excedentes realizadas no mês para abater os débitos realizados no mês ANTERIOR e, só então, será
verificado se o saldo resultante poderá ser utilizado para abater os débitos realizados no mês
CORRENTE.

SIGRH  →  Frequência  →  Ponto  Eletrônico  →  Parâmetros  de  Operação/Configuração  →
Consultar/Alterar

10. Modificado o comportamento do cadastro de recesso para desconsiderar os dias em que o
servidor tiver ocorrência lançada concomitantemente com o recesso.

SIGRH → Portal do servidor → Solicitações → Período de Recesso → Cadastrar SIGRH → Portal do
servidor → Solicitações → Período de Recesso → Listar/Alterar 
SIGRH  →  Portal  do  servidor  →  Chefia  de  Unidade  →  Homologação  de  Ponto  Eletrônico  →
Homologar Ponto 

11. Foi acrescentada a opção "Recalcular Saldo de Horas Utilizado" para que o próprio servidor
possa forçar o consumo de bancos de horas criados (homologados) após o cadastro da solicitação
do período de recesso.

SIGRH → Portal do Servidor → Solicitações → Período de Recesso → Listar/Alterar -> Alterar

 


