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Apresentação 
 
Esta cartilha foi elaborada para auxiliar os funcionários do setor de pessoas 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 – Planos de Cargos 
 
O caminho para chamar a aplicação de Planos de Cargos é: 
05 – Recursos Humanos 
 05.01 Cadastros Básicos 
  05.01.05 Planos de Cargos. 
 



Esta aplicação tem por finalidade o controle de planos de cargos dos servidores da 
Universidade Federal de Uberlândia. 
A seguir vemos a tela de controle de plano de cargos: 

 
Imagem 3 - 05.01.05 Planos de Cargos 

 
Nesta tela o usuário seleciona o Regime Jurídico que deverá conter os planos de cargos 
desejados e em seguida é listada a árvore de Códigos dos Planos. 
 

2.1. Cadastrar um Novo Plano de Cargo. 

 
O usuário deverá selecionar o Regime Jurídico que irá conter o novo Plano, em seguida 
clicar sobre o botão Novo, assim, a tela ao lado permitirá o acréscimo dos dados para o 
plano de cargo, ou seja, irá liberar os campos Código do Plano, Descrição do Plano, 
Salário, Indicador de Progressão, Índice Plano 1, Índice Plano 2, Pontos Progressão, 
GRUPO_CARGO_ITEM. 
Veja a imagem com os campos liberados: 



 
Imagem 4 - 05.01.05 Planos de Cargos - Campos 

  
Assim, siga os seguintes passos: 

• Informe o Código do Plano 
• Dê uma descrição para esse nível de plano no campo Descrição do Plano 
• Informe o rendimento básico desse plano no campo Salário 
• Informe se esse nível de plano deve indicar progressão no campo Indicador de 

Progressão 
• Selecione o Grupo de pessoas a quem este plano se destina no campo 

GRUPO_CARGO_ITEM 
• Clique sobre o botão Salvar 

 
Sendo assim o novo plano de cargo se encontra cadastrado. 
 
Observação: 
Através do campo Código do Plano é que se constrói a árvore listada quando se 
seleciona o campo Regime Jurídico, observe que o número do código é composto por 
números e pontos, cada ponto separa um nível da árvore. Veja imagem: 
 



 
Imagem 5 - Árvore de Planos 

 
Portanto, 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: 
77.00.00.00.00 – raiz do meu exemplo 
     77.01.00.00.00 – primeiro nível do meu exemplo 
          77.01.01.00.00 – segundo nível do meu exemplo. 
 

• Clicar sobre o botão Novo 
• Preencher o campo Código do Plano com 77.00.00.00.00, 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 77.01.00.00.00, 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 77.01.01.00.00, 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. 

 
2.2 Alterar um Plano de Cargo. 
 
O usuário deverá selecionar no campo Regime Jurídico o regime desejado e seguir os 
seguintes passos: 

• Selecionar o plano desejado 
• Clicar sobre o botão Alterar 
• Efetuar as devidas alterações 
• Clicar sobre o botão Salvar 

 
Nota: Para se selecionar o nível do plano desejado, se o mesmo não se encontrar no 
nível mais alto, o usuário deverá clicar sobre o sinal “+” ao lado do código do plano, 



para que esse nível expanda-se, repetir o processo até que o plano esteja visível e clicar 
sobre o plano desejado para que o mesmo fique selecionado. 
 

2.3 Excluir um Plano de Cargo. 

 
O usuário deverá selecionar no campo Regime Jurídico o regime desejado e seguir os 
seguintes passos: 

• Clicar sobre o botão Excluir: 
• Confirmar clicando sobre o botão Sim que aparece na tela a seguir: 

 
Imagem 6 - Confirmação de Exclusão 

 
Notas: 

1. Para se selecionar o nível do plano desejado, se o mesmo não se encontrar no 
nível mais alto, o usuário deverá clicar sobre o sinal “+” ao lado do código do 
plano, para que esse nível expanda-se, repetir o processo até que o plano esteja 
visível e clicar sobre o plano desejado para que o mesmo fique selecionado. 

2. Caso o plano que será excluído não for o de nível mais baixo, o sistema 
apresenta uma tela de erro como na tela seguinte: 

 

 
Imagem 7 - Mensagem de Erro 

 

2.4 Localizar um Plano de Cargo. 

 
O usuário deverá seguir os seguintes passos: 

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



 
Imagem 8 - Localizar Plano de Cargos 

 
• Caso o usuário conheça o código do plano basta digitá-lo corretamente no 

campo Código do Plano e clicar sobre o botão OK, 
• Caso o usuário conheça apenas uma parte da descrição deverá proceder da 

seguinte forma: 
o Selecionar o campo Descrição do Plano 
o Digitar uma parte do texto da descrição do plano 
o Selecionar o campo Início ou Meio para informar se o texto digitado está 

no início ou no meio da descrição 
o Clicar sobre o botão Procurar 
o Selecionar o plano desejado e clicar no botão Selecionar como na tela a 

seguir 

 
Imagem 9 - Localizar Plano de Cargos - Consulta 

 
Nota: Caso o plano selecionado não esteja no regime jurídico que se encontra 
selecionado no momento da consulta, a aplicação efetuará a devida mudança para o 
regime jurídico apropriado e exibirá o plano desejado. 


