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Esta funcionalidade permite ao usuário realizar a substituição de um determinado secretário do
Ensino Técnico Integrado previamente identificado no sistema.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Técnico Integrado → Curso → Manutenção
de Secretários → Substituir/Cancelar Secretário.

A seguinte tela será exibida:

Na página exibida acima, selecione, na lista apresentada pelo sistema, o nome do Secretário(a) Atual
que deverá ser substituído, e insira a Data de Fim de permanência do secretário e o Usuário do novo
secretário que deverá substituí-lo.

É interessante ressaltar que no campo Data de Fim, é possível digitar a data desejada ou selecioná-la
no calendário exibido ao clicar no ícone . Já no campo Usuário, ao digitar as primeiras letras do
login ou do nome do secretário desejado, o sistema exibirá uma lista de opções disponíveis para
escolha. Clique na opção desejada para selecioná-la.

É importante destacar, também, que o Usuário a ser selecionado para substituir o secretário atual
precisa estar lotado na unidade definida como a gestora acadêmica de tal nível de ensino.

Caso queira desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será
exibida posteriormente.
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Para retornar ao menu inicial do módulo, clique em .

Após inserir os dados desejados, clique em Confirmar para prosseguir. O sistema exibirá uma
mensagem de sucesso da ação no topo da página, conforme figura a seguir:

Bom Trabalho!
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