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Cadastrar Docente Externo
Sistema SIGAA
Módulo Técnico Integrado

Usuários Gestores do Módulo Técnico Integrado
Perfil Gestor Técnico Integrado

Última Atualização 11/10/2016 09:46

Esta funcionalidade permite que o usuário realize o cadastro de um docente externo no sistema da
Instituição.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Técnico Integrado → Turma → Docentes
Externos → Cadastrar.

A seguinte tela será exibida:

Informe o número do CPF do docente externo que deseja cadastrar. Caso o docente seja estrangeiro,
marque a opção A pessoa é estrangeira e não possui CPF.

Exemplificaremos a operação, informando o CPF: 000.000.000-00.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida
posteriormente. Esta opção será válida sempre que for apresentada.

Após o preenchimento do campo, clique em Enviar para prosseguir com a operação. A tela a seguir
será disponibilizada pelo sistema:
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É interessante ressaltar que, após a inserção do CPF do docente externo a ser cadastrado, alguns
dados da tela acima serão preenchidos automaticamente pelo sistema.

Os seguintes dados pessoais do docente deverão ser informados para a realização do cadastro:

Nome completo do docente. Este campo deve obrigatoriamente ser preenchido;
Nome Oficial do docente. Este campo é de preenchimento obrigatório;
E-Mail de contato;
Nome da Mãe. Este campo é de preenchimento obrigatório;
Nome do Pai;
Sexo;
Data de Nascimento. Esta informação deve obrigatoriamente ser preenchida;
Estado Civil, dentre as opções disponibilizadas pelo sistema;
Raça, dentre as opções apresentadas pelo sistema para escolha. Este campo é de
preenchimento obrigatório;
Tipo Sanguíneo, dentre as opções disponibilizadas pelo escolha.

Referente à Naturalidade do docente, informe:



2017/08/09 16:29 3/5 Cadastrar Docente Externo

- https://docs.info.ufrn.br/

País onde o docente nasceu;
UF, ou estado onde o docente nasceu;
Município onde o docentenasceu;
Nacionalidade do docente.

Insira também as seguintes informações referentes à Documentação do docente:

Número do RG do docente. Este campo deve, obrigatoriamente, ser preenchido;
Órgão de Expedição do RG do docente;
UF, ou estado onde o RG do docente foi expedido;
Data de Expedição do RG do docente;
Número do Título de Eleitor do docente;
Zona do Título de Eleitor do docente;
Seção do Título de Eleitor do docente;
UF, ou estado onde o Título de Eleitor do docente foi emitido;
Número do Certificado Militar do docente, se aplicável;
Data de Expedição do Certificado Militar;
Série do Certificado Militar;
Categoria do Certificado Militar;
Órgão de expedição do Certificado Militar;
Número do Passaporte do docente, se desejado.

Acrescente as seguintes Informações Para Contato do docente:

CEP do endereço do docente. Após digitar o CEP, clique no ícone  para buscar o endereço do
CEP informado;
Logradouro, ou nome da rua onde o docente reside;
N.° da residência do docente;
Bairro onde reside o docente;
Complemento de endereço do docente, se aplicável;
UF, ou estado onde o docente reside;
Município onde reside o docente;
Número do Tel. Fixo do docente;
Número do Tel. Celular do docente.

Por fim, informe os Dados Bancários do docente, se desejado:

Banco onde o docente possui conta bancária;
N° Agência da conta bancária do docente;
N° Conta Corrente da conta do docente;
N° de Operação da conta bancária do docente, se aplicável.

Nos campos onde devem ser inseridas datas, digite as datas desejadas ou selecione-as no calendário
exibido ao clicar no ícone . Esta operação será válida sempre que for apresentada.

Iremos exemplificar fornecendo os seguintes dados:

Nome: NOME DO DOCENTE;
Nome Oficial: NOME OFICIAL;
Nome da Mãe: NOME DA MÃE;
Sexo: Masculino;
Data de Nascimento: 01/01/1970;
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Raça: Pardo;
RG: 000.000.000.

Para retornar ao menu inicial do módulo, clique em . Esta opção será válida
para todas as telas em que estiver presente.

Após informar os dados desejados, clique em Próximo Passo para prosseguir com o cadastro. A
seguinte tela será exibida:

Na página acima, informe os seguintes dados do docente externo para compor o cadastro:

Nível de Formação do docente, dentre as opções apresentadas pelo sistema;
Instituição de Ensino onde o docente concluiu sem último nível de formação;
Tipo do docente, isto é, sua categoria na Instituição;
Válido Até, ou seja, data final de validade do cadastro do docente na Instituição;
Departamento ou programa onde o docente irá atuar, na Instituição.

Exemplificaremos com os dados listados abaixo:

Formação: DOUTORADO;
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE;
Tipo: Professor Externo;
Válido Até: 12/12/2015;
Departamento ou programa: ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ MACAÍBA.

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Se desejar reiniciar o cadastro, clique em Novo Cadastro de Pessoa.

Após preencher todos os campos da página, clique em Cadastrar para concluir a operação. A
seguinte mensagem será exibida pelo sistema, confirmando o cadastro do docente externo:
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Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

Listar/Alterar Docente Externo

<< Voltar - Manuais do SIGAA
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