
CADASTRO 

 

Cadastrar Dependente 

1) 

TABELA NÃO POPULADA: Condição de Dependência 

 

caminho: Dependentes -> Cadastrar Dependentes

 

 

É necessário o cadastro manual pelo responsável negocial das regras de dependência (Cadastro > 

Dependentes > Regras de Dependência > Cadastrar). 

 

Foi utilizado como referência o SIG antigo, mas essa carga de dados deve-ser utilizada somente para 

testes (as regras devem ser revisadas). 

 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (1, 22, 1, 3, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (2, 22, 1, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (3, 31, 1, 3, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (4, 31, 1, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (5, 32, 4, 3, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (6, 32, 4, 5, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (7, 32, 4, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (8, 31, 4, 3, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (9, 31, 4, 5, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (10, 31, 4, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (11, 32, 5, 3, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (12, 32, 5, 5, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (13, 32, 5, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (17, 13, 6, 3, 22, 25, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (18, 13, 6, 5, 21, 24, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (19, 13, 6, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (20, 14, 6, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (21, 15, 6, 1, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (22, 15, 6, 2, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (23, 15, 6, 3, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (24, 15, 6, 5, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (25, 15, 6, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (26, 16, 6, 3, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (27, 16, 6, 5, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (28, 16, 6, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (29, 17, 6, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (30, 19, 6, 5, NULL, NULL, true); 



INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (31, 19, 6, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (32, 23, 6, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (33, 32, 6, 1, NULL, 6, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (34, 32, 6, 2, NULL, 6, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (35, 32, 6, 3, NULL, 22, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (36, 32, 6, 5, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (37, 32, 6, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (38, 6, 7, 5, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (39, 6, 7, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (43, 14, 8, 3, 21, 24, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (44, 14, 8, 5, 21, 24, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (46, 15, 8, 1, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (47, 15, 8, 2, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (48, 15, 8, 3, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (49, 15, 8, 5, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (50, 15, 8, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (51, 16, 8, 3, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (52, 16, 8, 5, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (53, 16, 8, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (54, 17, 8, 5, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (55, 17, 8, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (56, 19, 8, 5, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (57, 19, 8, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (58, 32, 8, 1, NULL, 6, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (59, 32, 8, 2, NULL, 6, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (60, 32, 8, 3, NULL, 22, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (61, 32, 8, 5, NULL, 21, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (62, 32, 8, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (63, 21, 9, 3, NULL, 22, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (64, 21, 9, 5, NULL, 18, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (65, 21, 9, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (72, 7, 12, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (73, 8, 12, 3, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (74, 8, 12, 5, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (75, 8, 12, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (76, 13, 12, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (77, 15, 12, 1, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (78, 15, 12, 2, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (79, 15, 12, 3, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (80, 15, 12, 5, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (81, 15, 12, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (82, 17, 12, 1, NULL, 6, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (83, 17, 12, 2, NULL, 6, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (84, 17, 12, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (85, 20, 12, 1, NULL, 6, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (86, 20, 12, 2, NULL, 6, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (87, 20, 12, 3, NULL, 22, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (88, 20, 12, 5, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (89, 20, 12, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (90, 24, 12, 1, NULL, 6, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (91, 24, 12, 2, NULL, 6, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (92, 24, 12, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (93, 26, 12, 1, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (94, 26, 12, 2, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (95, 26, 12, 3, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (96, 26, 12, 5, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (97, 26, 12, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (98, 47, 12, 1, NULL, NULL, true); 



INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (99, 47, 12, 2, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (100, 47, 12, 3, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (101, 47, 12, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (102, 46, 12, 3, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (103, 46, 12, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (111, 37, 12, NULL, 0, 17, false); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (14, 31, 5, 3, NULL, NULL, false); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (15, 31, 5, 5, NULL, NULL, false); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (16, 31, 5, 11, NULL, NULL, false); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (42, 13, 8, 11, NULL, NULL, false); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (41, 13, 8, 5, 21, 24, false); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (40, 13, 8, 3, 22, 25, false); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (45, 14, 8, 11, 21, 24, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (115, 17, 8, 3, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (116, 19, 8, 3, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (70, 31, 11, 5, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (67, 22, 11, 5, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (71, 31, 11, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (68, 22, 11, 11, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (69, 31, 11, 3, NULL, NULL, true); 

INSERT INTO rh_tipos.relacao_parent_cond_benef VALUES (66, 22, 11, 3, NULL, NULL, true); 

 

UPDATE relacao_parent_cond_benef SET permite_cadastro_servidor = TRUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2) 

TABELA POPULADA COM RESQUÍCIO DE TESTE (DADOS DO TESTE DA IVONE:DEVERIA ESTAR 

VAZIA): Tipo de Benefício 

caminho: Dependentes -> Cadastrar Dependentes 

 

 

A tabela com alguns dos benefícios vem automaticamente populada do banco de referência. Seguem 

todos os tipos: 

 

 

 

Podem ser cadastrados e alterados através do módulo Administração de Pessoal > Cadastrados > Tipos 

de Benefícios 

 

Não ficou claro porque este campo deve estar vazio, visto tratar-de benefício conforme RN27 e RN35 da 

especificação do caso de uso do cadastro de dependentes. 

 

RN27 - Ao inserir um tipo de benefício, o mesmo não será disponibilizado ao inserir novamente 
um tipo de benefício. Além de só serem exibidos os benefícios de acordo com relacionamento 
existente entre Grau de Parentesco x Condição de dependência x Tipos de Benefícios. 
 

RN35 - Apenas os benefícios ainda não cadastrados no SIAPE poderão ser removidos da base 
de dados. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) 

TABELA POPULADA INCORRETAMENTE: Vínculo de Origem (UFRN) 

Caminho: Cadastro -> Funcionais -> Cadastrar averbação 

 

 

 

Os vínculos dos servidores estavam constando a unidade da instuição a ufrn. Foi feito um update da 

tabela dos vínculos para constar a unidade correta. Deve ser verificado no próximo processamento de 

fita se este valor será sobrescrito. 

 

UPDATE funcional.vinculo_trabalho SET id_instituicao = 544 WHERE id_instituicao = 490  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4) 

TABELA NÃO POPULADA: Tipo de Provimento 

Caminho: Cadastro -> Funcionais -> Cadastrar Vínculo Federal Anterior 

 

 

Para que as opções de tipos de provimento sejam exibidas é necessário que o usuário selecione o campo 

acima, Regime Jurídico, pois os tipos variam de acordo com o regime selecionado. Ao selecionar por 

exemplo o regime EST, é exibida uma lista com os tipos de provimento específicos do regime 

estatutário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) 

 

ERRO ATUALIZAÇÃO DE DADOS: quando realiza-se a inserção de email, o sistema atualiza o dado, 

porém registra erro 

Caminho: Cadastro -> Funcionais -> Servidor -> Atualizar dados do servidor 

 

 

 

 

Apesar da exibição da mensagem de erro, os dados do servidor são atualizados. Verificando com a UFRN 

o motivo da exibição da mensagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) 

TABELA NÃO POPULADA: : Especialidade 

Caminho: Cadastro -> Funcionais -> Cadastrar Dados Complementares 

 

 

A lista de especialidades deve ser cadastrada no módulo Cadastro > Cadastro > Especialidades > 

Cadastrar 

 

Os servidores que trabalham na instituição possuem um cargo associado à atividade que 
exercem. Entretanto, o cargo somente não é capaz de definir as reais atribuições de trabalho do 
servidor, pois um cargo pode possuir várias responsabilidades ou especialidades diferentes. 

Os responsáveis por este caso de uso trabalha com recursos humanos. 

Obs: Por não ser campo obrigatório, o formulário pode ser submetido sem o preenchimento deste 

campo. 

 

  



7) 

TABELA POPULADA, PORÉM NÃO FAZ LISTAGEM PARA SELEÇÃO: : Servidor 

Caminho: Cadastro -> Funcionais -> ALTERAÇÃO DE CARGO DE SERVIDOR EM LOTAÇÃO 

PROVISÓRIA 

 

 

 

 

 

A listagem somente exibe os servidores que estejam em exercício provisório no IFPR. Foi feito o teste 

com o servidor GUILHERME JOSÉ RODRIGUES ROMERO, e a listagem para seleção é exibida 

corretamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8) 

TABELA NÃO POPULADA: : Necessidade Especial 

Caminho: Cadastro -> Funcionais -> Necessidades Especiais 

 

 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (1, 'Paraplegia', 'Perda total das funções motoras 

dos membros inferiores.', 3, 1); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (2, 'Paraparesia', 'Perda parcial das funções motoras 

dos membros inferiores.', 3, 2); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (3, 'Monoplegia', 'Perda total das funções motoras 

de um só membro (podendo ser membro inferior ou superior).', 3, 3); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (4, 'Monoparesia', 'Perda parcial das funções 

motoras de um só membro (podendo ser membro inferior ou superior).', 3, 4); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (5, 'Tetraplegia', 'Perda total das funções motoras 

dos membros inferiores e superiores.', 3, 5); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (6, 'Tetraparesia', 'Perda parcial das funções 

motoras dos membros inferiores e superiores.', 3, 6); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (7, 'Triplegia', 'Perda total das funções motoras em 

três membros.', 3, 7); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (8, 'Triparesia', 'Perda parcial das funções motoras 

em três membros.', 3, 8); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (9, 'Hemiplegia', 'Perda total das funções motoras 

de um hemisfério do corpo (direito ou esquerdo).', 3, 9); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (10, 'Hemiparesia', 'Perda parcial das funções 

motoras de um hemisfério do corpo (direito ou esquerdo).', 3, 10); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (11, 'Amputação', 'Perda total de um determinado 

seguimento de um membro (superior ou inferior).', 3, 11); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (12, 'Paralisia cerebral', 'Lesão de uma ou mais 

áreas do sistema nervoso central tendo como conseqüência alterações psicomotoras, podendo ou não 

causar deficiência mental.', 3, 12); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (13, 'Ostomia', 'Portador de abertura obtida por 

procedimento cirúrgico cujo objetivo é proporcionar uma comunicação entre dois órgãos ou entre uma 

víscera e uma parede abdominal, eliminando os efluentes (urina e fezes) para o exterior. No exterior, 

estes resíduos são coletados por bolsas especiais.', 3, 15); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (14, 'Nanismo', 'Pessoa cuja altura é muito menor 

que a média de todos os sujeitos que pertencem a mesma população ou menor que a média do tamanho 

de pessoas da mesma idade.', 3, 16); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (15, 'Deformidade congênita ou adquirida', 'Portador 

de deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções.', 3, 17); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (16, 'Surdo', 'Portador de perda total da audição 

auferida por audiograma e definida por junta médica, de acordo com item B, inciso I, parágrafo 1º, art 

5º do Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004.', 1, 1); 

https://teste.prossiga.ifpr.edu.br/sigrh/menu/cadastro/menu_cadastro.jsf


INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (17, 'Parcialmente surdo', 'Portador de perda parcial 

da audição auferida por audiograma e definida por junta médica, de acordo com item B, inciso I, 
parágrafo 1º, art 5º do Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004.', 1, 2); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (18, 'Portador de surdez bilateral', 'Portador de 

perda bilateral da audição auferida por audiograma e definida por junta médica, de acordo com item B, 

inciso I, parágrafo 1º, art 5º do Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004.', 1, 3); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (19, 'Deficiência mental', 'Funcionamento intelectual 

inferior à média, com manifestações antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais 

áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; 

utilização de recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer e trabalho.', 5, 

1); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (20, 'Deficiência múltipla', 'Pessoa que apresenta 

associação de duas ou mais deficiências.', 4, 1); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (21, 'Cego', 'Não disponível.', 2, 1); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (22, 'Portador de baixa visão', 'Não disponível.', 2, 

2); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (23, 'Portador de visão parcial', 'Não disponível.', 2, 

3); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (24, 'Portador de ocorrência visual simultânea', 'Não 

disponível.', 2, 4); 

INSERT INTO comum.necessidade_especial VALUES (25, 'Mobilidade reduzida, permanente ou 

temporária', 'Não disponível.', 8, 1); 

 

 

Obs: Não localizei no sistema opção para cadastro manual das necessidades especiais. Desta forma, 

optei por replicar a tabela do sig atual. 

 

  



AUXÍLIOS/SOLICITAÇÕES 

  

 

9)Realizado INSERT 

TABELA NÃO POPULADA: Auxílios 

 

 

 

Comportamento INesperado 

Auxílios-> Alimentação -> Solicitar 

Exceção 

java.lang.NullPointerException at 

br.ufrn.sigrh.funcional.auxilio.jsf.SolicitacaoAuxilioMBean.entrarSolicitaoTipoAuxilio(SolicitacaoAuxilioMBean.java:234) at 

br.ufrn.sigrh.funcional.auxilio.jsf.SolicitacaoAuxilioMBean.entrarSolicitacaoAlimentacao(SolicitacaoAuxilioMBean.java:302) at 

sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at 

sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at 

sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) 

at org.apache.el.parser.AstValue.invoke(AstValue.java:170) at org.apache.el.MethodExpressionImpl.invoke(MethodExpressionImpl.java:276) at 

org.apache.jasper.el.JspMethodExpression.invoke(JspMethodExpression.java:68) at 

javax.faces.component.MethodBindingMethodExpressionAdapter.invoke(MethodBindingMethodExpressionAdapter.java:88) at 

com.sun.faces.application.ActionListenerImpl.processAction(ActionListenerImpl.java:102) at 

org.primefaces.application.CleanupActionListener.processAction(CleanupActionListener.java:42) at 

javax.faces.component.UICommand.broadcast(UICommand.java:387) at 

org.ajax4jsf.component.AjaxViewRoot.processEvents(AjaxViewRoot.java:329) at 

org.ajax4jsf.component.AjaxViewRoot.broadcastEventsForPhase(AjaxViewRoot.java:304) at 

org.ajax4jsf.component.AjaxViewRoot.processPhase(AjaxViewRoot.java:261) at 

org.ajax4jsf.component.AjaxViewRoot.processApplication(AjaxViewRoot.java:474) at 

com.sun.faces.lifecycle.InvokeApplicationPhase.execute(InvokeApplicationPhase.java:82) at 

com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:100) at com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.execute(LifecycleImpl.java:118) at 

javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:265) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at 

org.ajax4jsf.webapp.BaseXMLFilter.doXmlFilter(BaseXMLFilter.java:206) at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.handleRequest(BaseFilter.java:290) 

at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.processUploadsAndHandleRequest(BaseFilter.java:388) at 

org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:515) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at 

com.ocpsoft.pretty.PrettyFilter.doFilter(PrettyFilter.java:74) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at 

org.apache.myfaces.webapp.filter.ExtensionsFilter.doFilter(ExtensionsFilter.java:147) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at 

br.ufrn.arq.web.ViewFilter.doFilter(ViewFilter.java:295) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at 

br.ufrn.arq.log.legacy.core.GeradorHashIdentificacaoLogFilter.doFilter(GeradorHashIdentificacaoLogFilter.java:76) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at 

br.ufrn.arq.seguranca.filtros.AntiSQLFilter.doFilter(AntiSQLFilter.java:114) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at 

org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter.doFilter(ReplyHeaderFilter.java:96) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235) at 

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at 

org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:235) at 

org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191) at 

org.jboss.web.tomcat.security.SecurityAssociationValve.invoke(SecurityAssociationValve.java:190) at 

org.jboss.web.tomcat.security.JaccContextValve.invoke(JaccContextValve.java:92) at 

org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.process(SecurityContextEstablishmentValve.java:126) at 

org.jboss.web.tomcat.security.SecurityContextEstablishmentValve.invoke(SecurityContextEstablishmentValve.java:70) at 

org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at 

org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at 

org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve.invoke(CachedConnectionValve.java:158) at 

org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at 

org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:330) at 

org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:829) at 

org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:598) at 

org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:447) at 

java.lang.Thread.run(Thread.java:662) 

 

Tipo de Benefícios 

https://teste.prossiga.ifpr.edu.br/sigrh/menu/cadastro/menu_cadastro.jsf


Realizado INSERT: 

 

administrativo=> insert into auxilios.tipo_auxilio_servidor values (1, 'ALIMENTAÇÃO', 1362, 't'); 
INSERT 0 1 
administrativo=> insert into auxilios.tipo_auxilio_servidor values (2, 'PRÉ-ESCOLAR', 7002, 't'); 
INSERT 0 1 
administrativo=> insert into auxilios.tipo_auxilio_servidor values (3, 'NATALIDADE', 1212, 't'); 
INSERT 0 1 
administrativo=> insert into auxilios.tipo_auxilio_servidor values (4, 'TRANSPORTE', 9512, 't'); 
INSERT 0 1 
administrativo=> insert into auxilios.tipo_auxilio_servidor values (5, 'FUNERAL', 552, 't'); 
INSERT 0 1 
 
Status Situação 
Realizado INSERT: 

 

administrativo=> insert into auxilios.status_solicitacao_auxilio values(1, 'SOLICITADA'); 
INSERT 0 1 
administrativo=> insert into auxilios.status_solicitacao_auxilio values(2, 'AUTORIZADA'); 
INSERT 0 1 
administrativo=> insert into auxilios.status_solicitacao_auxilio values(3, 'NEGADA'); 
INSERT 0 1 
administrativo=> insert into auxilios.status_solicitacao_auxilio values(4, 'CANCELADA'); 
INSERT 0 1 
administrativo=> insert into auxilios.status_solicitacao_auxilio values(5, 'FINALIZADA'); 
INSERT 0 1 
administrativo=> insert into auxilios.status_solicitacao_auxilio values(6, 'RETORNADA'); 
INSERT 0 1 

 

 

 

 

 

Atualização: Rodados os scripts no ambiente de TESTE 

 

Foi feita nova simulação e a funcionalidade está funcionando corretamente. 

 

 

 

  



10) 

 

TABELA NÃO POPULADA: Empresas de Transporte 

 

 

As empresas devem ser cadastradas manualmente no módulo Administração de Pessoal > Auxílios > 

Empresa de Transporte 

 

  



FINANCEIRO 

11)  

TABELA NÃO POPULADA: UNIDADE GESTORA 

 

 
 
 

 

 

Apenas as unidades com registros de adicionais noturnos nas escalas do período informado aparecerão 

para seleção. 

 

Deve-se registrar escalas de trabalho no módulo de frequência com adicional noturno para que se possa 

realizar a consulta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12) 

TABELA NÃO POPULADA: LANÇAR DADOS DE PLANTÃO EXTRA ->UNIDADE DO EXERCÍCIO 

 

 

 

 

Apenas as unidades com registros de plantões extras nas escalas do período informado aparecerão para 

seleção. 
 
Deve-se registrar escalas de trabalho no módulo de frequência com plantões extras para que se possa 

realizar a consulta. 

 

  



FREQUÊNCIA 

13) 

TABELA NÃO POPULADA : Histórico de Alterações na Frequência 

 

 

 

 

 

 Apenas unidades com histórico de alterações serão exibidas para seleção. 

 

 

  



PLANO DE SAÚDE 

 

14) 

 

TABELA NÃO POPULADA: PLANO DE SAÚDE 

 

 

 

Os Planos de Saúde devem ser cadastrados através do módulo Plano de Saúde pelo gestor. 

 

 

 


