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Apresentação 
 
Esta cartilha foi elaborada para auxiliar os funcionários do setor de pessoal da UFU 
(Universidade Federal de Uberlândia) a utilizarem o módulo de recursos humanos do 
SIE (Sistema de Informações para o Ensino) para que assim possam dar manutenção 
nos dados de cadastros dos servidores da UFU. 
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1. SIE: Login e Tela Principal 

 
Para o usuário fazer login (Entrar no Sistema) basta seguir os seguintes passos: 

• Selecionar o banco de Produção 
• Digitar o nome de usuário 
• Digitar a senha 
• Clicar no botão OK. 

 

 
Imagem 1 - Tela de Entrada 

 
 
Em seguida irá aparecer a tela principal do sistema, veja o exemplo na figura abaixo: 

 
Imagem 2 - Tela Principal 

 

2. Aplicação do SIE – Cargos 
 
O caminho para chamar a aplicação de Cargos é: 
05 – Recursos Humanos 
 05.01 Cadastros Básicos 
  05.01.06 Cargos. 
 



Esta aplicação tem por finalidade o controle de cargos na instituição e vagas de cargos 
dos servidores da Universidade Federal de Uberlândia. 
A seguir vemos a tela de controle de cargos: 

 
Imagem 3 - 05.01.06 Cargos 

 
Nesta tela, que é dividida na guias Cargo, Perfil e Atribuições, Vagas do Cargo, Regime 
Jurídico de Cargos e Planos, cadastra-se os dados necessários para gestão de cargos e 
vagas da universidade. 
 

2.1. Guia Cargo e Guia Perfil e Atribuições 

 
Nestas guias o usuário cadastra as informações básicas referentes ao cargo, como sua 
codificação, CBO e grupo, assim como o valor do Salário e o total de vagas permitidas, 
também o perfil desejado para desempenhar o trabalho e as atribuições do cargo. 
 

2.1.1 Cadastrar um novo Cargo 
 
O usuário deverá seguir os seguintes passos: 

• Clicar sobre o botão Novo 
• No campo Código Estruturado, informar o código desse cargo, esse código tem 

a função de compor a árvore de cargos exibida na tela. 
• No campo Código do Cargo, informar a código único do cargo 
• No campo Nome do Cargo, informar um título para o cargo. 
• No campo Código do CBO, consultar o CBO (Código Brasileiro de Ocupação) 

mais adequado ao cargo a ser cadastrado, procedendo da seguinte forma:  
o Ao clicar na lupa do campo Código do CBO a seguinte tela de consulta 

surgirá: 



 
Imagem 4 - Consulta do Código do CBO 

o Caso conheça o Código desejado, basta apenas digitá-lo e clicar no botão 
Ok. 

o Caso não conheça, selecione o campo Descrição  
o Digite uma parte do título do CBO 
o Selecione o campo Início ou Meio para informar se o texto digitado está 

no início ou no meio da descrição 
o Clique sobre o botão procurar, selecione o CBO desejado e clique sobre 

o botão Selecionar, como na imagem a seguir: 

 
Imagem 5 - Consulta do Código do CBO - com consulta 

• No campo Grupo, selecionar o grupo de funções a que este cargo se destina. 
• No campo Valor do Salário, informar o valor base do salário para este tipo de 

cargo 
• No campo Número de Vagas, informar o limite máximo de vagas que o cargo 

poderá ter 
• Clicar sobre a guia Perfil e Atribuições, aparecerá a seguinte tela: 



 
Imagem 6 - Guia Perfil e Atribuições 

• Preencher o campo Perfil, com o perfil desejado para o cargo a ser cadastrado 
• Preencher o campo Atribuições, com as funções que o funcionário que atua 

nesse cargo deverá desempenhar 
• Clicar sobre o botão Salvar. 

 
Sendo assim o novo cargo se encontra cadastrado. 
 
Observação: 
Através do campo Código Estruturado é que se constrói a árvore listada na abertura da 
aplicação, observe que o número do código é composto por números e pontos, cada 
ponto separa um nível da árvore. Veja imagem: 
 

 
Imagem 7 - Árvore de Cargos 

 
Assim, para se construir uma árvore completa é preciso cadastrar todos os seus nós 
separando os títulos e a numeração. 
Como exemplo para se cadastrar a seguinte árvore: 
 
 



777.000.000 – raiz do meu exemplo 
       777.001.000 – primeiro nível do meu exemplo 
              777.001.001 – segundo nível do meu exemplo. 
 

• Clicar sobre o botão Novo 
• Preencher o campo Código Estruturado com o valor 777.000.000, o campo 

Descrição com o texto “Raiz do meu exemplo” e os demais campos 
corretamente 

• Clicar no botão Salvar 
• Clicar novamente no botão Novo 
• Preencher o campo código do Plano com 777.001.000, o campo Descrição com 

o texto “primeiro nível do meu exemplo” e os demais campos corretamente 
• Clicar no botão Salvar 
• Clicar novamente no botão Novo 
• Preencher o campo Código do Plano com 777.001.001, o campo Descrição com 

texto “segundo nível do meu exemplo” e os demais campos corretamente 
• Clicar no botão Salvar. 
• Repetir o processo quantas vezes forem necessárias. 

 

2.1.2 Alterar um Cargo 
 
O usuário deverá seguir os seguintes passos: 

• Selecionar o Cargo que deseja alterar 
• Clicar sobre o botão Alterar 
• Efetuar as devidas correções nos campos necessários 
• Clicar sobre o botão Salvar 

 
Sendo assim os dados do cargo estarão corrigidos 
 
Nota: Para se selecionar o nível do cargo desejado, se o mesmo não se encontrar no 
nível mais alto, o usuário deverá clicar sobre o sinal “+” ao lado do Código Estruturado 
dos cargos, para que esse nível expanda-se, repetir o processo até que o cargo esteja 
visível, finalize clicando sobre o cargo desejado para que o mesmo fique selecionado. 
 

2.1.3 Excluir um Cargo 
 
O usuário deverá seguir os seguintes passos: 

• Selecionar o Cargo que deseja excluir 
• Clicar sobre o botão Excluir 
• Confirma clicando sobre o botão Sim que aparece na seguinte tela: 

 
Imagem 8 - Confirmação de Exclusão de Cargo 



 
Notas: 

1. Para se selecionar o nível do cargo desejado, se o mesmo não se encontrar no 
nível mais alto, o usuário deverá clicar sobre o sinal “+” ao lado do Código 
Estruturado dos cargos, para que esse nível expanda-se, repetir o processo até 
que o cargo esteja visível, finalize clicando sobre o cargo desejado para que o 
mesmo fique selecionado. 

2. Caso o cargo que será excluído não for o de nível mais baixo, ou possuir alguma 
vaga cadastrada, o sistema apresenta uma tela de erro parecida com a da tela 
seguinte: 

 
Imagem 9 – Retorno de erro ao excluir cargo 

 

2.1.4 Localizar um Cargo 
 
O usuário deverá seguir os seguintes passos: 

• Clicar sobre o botão Localizar, para visualizar a seguinte tela: 

 
Imagem 10 - Consulta de Cargos 

• Caso o usuário conheça o Código Estruturado do cargo, basta digitá-lo  
• Clicar sobre o botão Ok 
• Caso o usuário conheça o código do cargo, selecione o campo Código do Cargo 
• Informe o código e clique sobre o botão Ok 
• Caso o usuário conheça apenas uma parte ou o título que descreve o cargo 
• Selecione o campo Nome do Cargo 



• Informe uma parte do nome do cargo 
• Selecione o campo Início ou o campo Meio, para informar se o texto informado 

se encontra no início ou no meio do nome do cargo 
• Clique no botão procurar selecione o cargo e clique sobre o botão Selecionar, 

como visto na imagem a seguir: 

 
Imagem 11 - Consulta de Cargos - Resultados 

• Caso o usuário não conheça nenhum dos dados pode selecionar a partir da 
árvore de cargos, selecione o campo Localizar na Árvore 

• Clique em procurar 
• Nas opções listadas selecione o sinal de “+” para expandir os dados até 

encontrar o cargo desejado,  
• Clique sobre o cargo para selecioná-lo e clique no botão Selecionar, como ilustra 

a imagem: 

 
Imagem 12 - Consulta de Cargos - Resultados em árvore 



 
 

2.2. Guia Vagas do Cargo 

 
Nesta guia, que é ilustrada a seguir, o usuário efetua a manutenção dos dados das vagas 
que são referentes ao cargo selecionado. 

 
Imagem 13 - Guia Vagas do Cargo 

 

2.2.1 Cadastrar uma nova Vaga de Cargo 
 
O usuário deverá seguir os seguintes passos: 

• Selecionar o cargo que deverá conter a vaga 
• Clicar sobre a aba Vagas do Cargo 
• Verificar se a vaga já não se encontra cadastrada 
• Clicar sobre o botão Novo, (observe que é o botão ativo mais a direita da tela) 
• A seguinte tela será aberta: 

 
Imagem 14 - Cadastro de Vagas do Cargo 



• Informe o campo Código da Vaga, esse código deve ser único 
• Selecione o campo Unidade, ao clicar sobre a lupa a seguinte tela de consulta 

será exibida: 

 
Imagem 15 - Consulta de unidade administrativa 

o Se o usuário conhece o código da unidade, basta digitá-lo e clicar sobre o 
botão Ok. 

o Caso o usuário conheça o código reduzido da unidade, basta selecionar o 
campo Cód. Reduzido e digitar o valor 

o Clicar sobre o botão Ok 
o Caso o usuário conheça a sigla da unidade, basta selecionar o campo 

Sigla e digitá-la 
o Clicar sobre o botão Ok 
o Caso o usuário conheça apenas uma parte do nome da unidade 
o Selecione o campo Nome da Unidade 
o Digite parte do nome da unidade 
o Selecione o campo Início ou o campo Meio para informar se o texto 

digitado se encontra no início ou no meio do nome da unidade 
o Clicar sobre o botão Procurar, seleciona a unidade e clicar no botão 

Selecionar, como na imagem a seguir: 

 
Imagem 16 - Consulta de unidades Administrativas - Resultado 

o Caso o usuário prefira buscar pela árvore de unidade, selecione o campo 
Localizar na árvore e clique sobre o botão Procurar 



o Selecione a unidade, expandindo os nós clicando sobre o sinal “+” ao 
lado do nome da unidade e finalize clicando sobre a unidade desejada 

o Clique sobre o botão Selecionar, como na imagem a seguir: 

 
Imagem 17 - Consulta unidades administrativas - Resultado em árvore 

• Selecione o campo Situação da Vaga e escolha Liberada 
• Selecione o campo Origem e selecione a origem da vaga 
• Selecione o campo Data Criação e informe a data que a vaga foi criada 
• Clique sobre o botão Salvar 

 
Sendo assim a vaga estará cadastrada. 
 

2.2.2 Alterar uma Vaga de Cargo 
 
O usuário deverá seguir os seguintes passos: 

• Selecionar o cargo que contém a vaga 
• Clicar sobre a guia Vagas do Cargo 
• Selecionar a vaga que deseja alterar clicando sobre a mesma 
• Clicar sobre o botão Propriedades 
• Na tela que surgir clicar sobre o botão Alterar, veja imagem 



 
Imagem 18 - Propriedades da vaga do cargo - Alterar 

• Efetuar as devidas modificações 
• Clicar sobre o botão Salvar 

 
Sendo assim a vaga estará alterada. 
 

2.2.3 Excluir uma Vaga de Cargo 
 
O usuário deverá seguir os seguintes passos: 

• Selecionar o cargo que contém a vaga 
• Clicar sobre a guia Vagas do Cargo 
• Selecionar a vaga que deseja alterar clicando sobre a mesma 
• Clicar sobre o botão Propriedades 
• Na tela que surgir, veja imagem, clicar sobre o botão Excluir 

 
Imagem 19 - Propriedades da vaga do cargo - Excluir 



• Confirmar clicando sobre o botão Sim na tela seguinte 

 
Imagem 20 - Confirmação de Exclusão de vaga do cargo 

 
Sendo assim a vaga estará excluída 
 
Notas:  

1. Caso a vaga esteja ocupada, ou seja, vinculada a um contrato de um funcionário 
a vaga não será eliminada, surgindo assim a seguinte mensagem de erro. 

 
Imagem 21 - Retorno de erro ao excluir vaga de cargo 

 
2. O código da vaga é de extrema importância no cadastro, pois com o mesmo 

além de facilitar o controle, torna-se possível sua localização mais rápida para 
alteração ou exclusão em cargos que possuem um número muito grande de 
vagas, vide exemplo “professor de 3° grau”. Para Localizar uma vaga específica, 
clique sobre a tela onde as vagas são listadas e, simplesmente comece a digitar o 
número de código da vaga, observe que o número será preenchido e marcado e a 
vaga desejada irá aparecer mais rapidamente, veja imagem 

 
Imagem 22 - Lista de vagas associadas a um cargo 



 

2.3. Guia Regime Jurídico de Cargos 

 
Nesta guia, que é ilustrada a seguir, o usuário efetua a manutenção dos dados de regime 
jurídico associado ao cargo e informações sobre os períodos de férias que o cargo 
associado ao regime jurídico permite. 
 

2.3.1 Cadastrar um novo Regime Jurídico  
 
O usuário deverá seguir os seguintes passos: 

• Selecionar o cargo desejado 
• Clicar sobre a guia Regime Jurídico, assim, surgirá a seguinte tela 

 
Imagem 23 - Guia Regime Jurídico 

• Clicar sobre o botão Novo, assim, irá surgir a seguinte tela (note que o botão 
Novo é o que fica mais a direita) 

 
Imagem 24 - Cadastro de Regime Jurídico 

• Selecionar o campo Regime Jurídico e escolher o regime apropriado 
• Clicar sobre o botão Novo 



• Informar o campo Dias de Férias para definir o número total de dias para férias 
• Selecionar o campo Sim ou o campo Não para informar se as férias poderão ser 

vendidas ou não 
• Selecionar o campo Padrão ou o campo Diferenciado para informar se o período 

de férias e padrão ou diferenciado 
• Informar o campo Número de Períodos, para referenciar em quantas divisões de 

férias o período de férias poderá ser dividido 
• Informar o campo Mínimo de Dias, para referenciar o número mínimo de dias 

por férias que este cargo poderá ter. 
• Informar o campo NUM_ANOS_PERIODO, para referenciar em quantos anos o 

período de férias será válido 
• Clicar sobre o botão Salvar 

 
Sendo assim o novo regime jurídico estará cadastrado. 
 
Nota: Caso o campo Regime Jurídico contenha um valor que já foi cadastrado para o 
cargo a tela não permitirá a utilização do botão Novo, garantindo assim que não seja 
cadastrado mais de uma vez o mesmo regime jurídico. Porém ao selecionar um regime 
jurídico ainda não cadastrado o botão Novo será liberado e os botões Alterar e Excluir 
ficarão bloqueados. 
 

2.3.2 Alterar um Regime Jurídico  
 
O usuário deverá seguir os seguintes passos: 

• Selecionar o cargo desejado 
• Clicar sobre a guia Regime Jurídico 
• Selecionar o regime jurídico a ser alterado 
• Clicar sobre o botão Propriedades, assim surgirá a tela seguinte: 

 
Imagem 25 - Propriedades de Regime Jurídico 

• Clicar sobre o botão Alterar 
• Efetuar as alterações desejadas 
• Clicar sobre o botão Salvar 

 
Sendo assim o regime jurídico estará alterado. 
 



2.3.3 Excluir um Regime Jurídico  
 
O usuário deverá seguir os seguintes passos: 

• Selecionar o cargo desejado 
• Clicar sobre a guia Regime Jurídico 
• Selecionar o regime que deseja excluir 
• Clicar sobre o botão Propriedades 
• Conferir se o regime jurídico é o que deseja excluir e clicar sobre o botão 

Excluir 
• Confirmar clicando sobre o botão Sim que surge na seguinte tela: 

 
Imagem 26 - Confirmação de exclusão de Regime Jurídico 

 
Sendo assim o regime jurídico será excluído 
 
Nota: Não haverá nenhum impedimento à exclusão, mesmo que existam contratos 
associados ao cargo e possuam o regime jurídico indicado, assim é recomendado um 
grande cuidado ao proceder com a exclusão. 
 

2.4. Guia Planos 

 
Nesta guia, que é ilustrada a seguir, o usuário efetua a manutenção dos dados de planos 
de cargos associados ao cargo. 

 
Imagem 27 - Guia Planos 

 



2.4.1 Adicionar Plano  
 
O usuário deverá seguir os seguintes passos: 

• Selecionar o cargo desejado 
• Clicar sobre a guia Planos 
• Selecionar o regime no campo Regime Jurídico 
• Selecionar o plano de cargo desejado no campo Planos Disponíveis 
• Clicar sobre o botão Adicionar 

 
Sendo assim o plano estará adicionado 
 
Notas:  

1. Para selecionar o nível mais baixo do plano desejado, clica-se sobre o sinal “+” 
ao lado da descrição do código do plano para expandir a árvore, repete-se o 
processo até que o nível desejado esteja visível, clique sobre o item desejado 
para selecioná-lo. 

2. Não é possível adicionar uma árvore inteira de uma única vez, portanto se deve 
adicionar todos os nós da árvore um a um até que seja adicionada toda a árvore. 

3. Ao adicionar o nível mais baixo de uma árvore toda a estrutura superior que leva 
ao nó adicionado é também adicionada automaticamente 

4. O campo Regime Jurídico lista apenas os regimes que foram previamente 
cadastrados na guia Regime Jurídico. 

 

2.4.2 Remover Plano  
 
O usuário deverá seguir os seguintes passos: 

• Selecionar o cargo desejado 
• Clicar sobre a guia Planos 
• Selecionar o regime no campo Regime Jurídico 
• Selecionar o plano de cargo desejado no campo Planos Vinculados 
• Clicar sobre o botão Remover 

 
Sendo assim o plano estará removido. 
 
Notas: 

1. É possível remover uma árvore inteira, basta selecionar o nível mais alto da 
árvore e clicar sobre o botão Remover 

2. Para se remover apenas níveis inferiores fazer uso do sinal “+” ao lado da 
descrição para alcançar o nível desejado, clicar sobre esse nível para que o 
mesmo fique selecionado e finalizar clicando no botão Remover. 


