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Sistema de Cadastramento do Pessoal do Exército (SiCaPex)  

SOBRE O SiCaPEx: 

 
ATENÇÃO! Antes da leitura deste manual, recomenda-se que faça uma leitura da IG e da IR 
que se encontram disponíveis nos seguintes endereços: 
http://www.dgp.eb.mil.br/docs/sicapex/bee12-11-sicapex.pdf e 
http://www.dgp.eb.mil.br/docs/sicapex/ig30-33.pdf 

 

Apresentação                          
Arquitetura do Sistema/ Níveis de Gestão 
Objetivos 
Usuários e Perfis 
Suporte 
Pré-Requisitos Técnicos e administrativos 
Características    do    Sistema 
Segurança da Informação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução  

Apresentação: 

 
O Sistema de Cadastro do Pessoal do Exército - SiCaPEx é uma ferramenta de software que 

permite o cadastramento, atualização e auditoria dos dados individuais e do registro funcional de todo o 

pessoal vinculado ao Exército, de interesse dos órgãos do Sistema de Pessoal do Exército. O sistema 

possui interface com a Base de Dados Corporativa de Pessoal (BDCP), que permite dinamizar o 

cadastramento, atualização, auditoria e a consulta de dados do pessoal da Força Terrestre, sendo de 

domínio controlado com rotinas estabelecidas de acordo com os processos internos pré definidos, 

permitindo o compartilhamento dessas informações por todas as Organizações Militares interessadas, 

inclusive com o sistema de pagamento e o sistema de identificação do Exército. 

É uma ferramenta de apoio à administração do pessoal que está vinculado ao Exército Brasileiro a ser 

utilizada não só pelos encarregados de pessoal das Organizações Militares, mas também pelos demais 

órgãos que necessitem de administrar seu pessoal, como: Escolas, Órgãos de Direção Setorial, Inativos, 

Pensionistas e Pessoal Civil. 

Seu desenvolvimento iniciou com o SiRF em 2006, o escopo inicial era abranger todos os registros 

funcionais dos militares, com o intuito facilitar o gerenciamento desses registros por parte das OM 

(Organizações militares). Agora com o desenvolvimento do SiCaPEx é possível cadastrar alunos, Soldados, 

inativos pensionistas, dependentes, etc. Inicialmente foi desenvolvida uma versão offline (Local), 

contemplando apenas   algumas   funcionalidades do escopo inicial. Nesta versão, a OM efetuava o  registro 
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em uma base local e depois fazia uma sincronização com a base de dados corporativa do Departamento 

Geral do Pessoal (DGP). Com a disponibilização do SiCaPEx a OM não necessitará fazer a sincronização 

dos dados, pois ele funcionará de forma online (internet). 

A entrada de todas as pessoas vinculadas ao Exército, na BDCP, se dá pelo SiCaPEx, e é a única 

porta de entrada para a BDCP, exceto os servidores civis; 

Os dados individuais e o registro funcional são incluídos por intermédio do SiCaPEx, pelas OM/Estb 

Ens Mil e SIP/OPIP em todos os níveis da estrutura organizacional da Força e órgãos fora da Força, sempre 

com base em documentação oficial (DOU, BE, BI, Boletins de incorporação, Boletins de matrícula, Boletins 

de conclusão de cursos e estágios, etc) ostensiva ou sigilosa, tanto pela OM de vinculação da pessoa 

quanto pelos Órgãos com responsabilidades específicas (Estbl Ens Mil, etc); 

O cadastro de usuários e definição de perfil se dá pelo Sistema de Controle de Acesso (SCA). 

Os dados individuais e os registros funcionais homologados na BDCP são a fonte válida para todos  

os processos de gestão do pessoal, inclusive a geração de direitos individuais. 

O pessoal atualmente vinculado ao Exército Brasileiro e que será mantido pelo SiCaPEx são os 

seguintes: 

Militares da ativa (carreira e temporários); 

Militares inativos; 

Servidores civis; 

Pensionistas; 

Anistiados políticos vinculados ao Exército Brasileiro; 

Dependentes, conforme as legislações específicas. 

O Serviço de Identificação do Exército (Sv Idt Ex) é o órgão responsável pela emissão da carteira de 

identidade militar e deve completar os cadastros efetuados no SiCaPEx incluindo os dados biométricos e 

caracteres físicos do indivíduo, em conformidade com o que determinar o Sv Idt Ex. 

A identificação caracteriza a conclusão do processo de cadastramento da pessoa vinculada ao EB, 

sendo obrigatória para quem fizer parte da folha de pagamento do Exército. Para fins de conferência a F  

Cdtr das pessoas não identificadas trará a observação “NÃO IDENTIFICADO”, no SiCaPEx. 

O Cadastramento Inicial dos dados individuais é realizado pelo setor de pessoal no SiCaPEx e ao 

salvar esse cadastro, será gerado o Nr Cdtr único, individual e intransferível na BDCP;. Os Cmt/Ch/Dir 

homologarão esse cadastro. 

A Alteração/ Atualização serve para modificar, corrigir ou complementar os dados individuais, devendo 

haver nova homologação e uma justificativa de tal alteração e a exclusão é o Cadastro de 

Descadastramento do dado individual ou do cadastro completo da pessoa na BDCP e necessita também de 

uma justificativa e de uma nova homologação. 

Após a homologação do cadastro. o indivíduo terá 90 (noventa) dias corridos para se 

apresentar ao Serviço de Identificação do Exército mais próximo, a fim de complementar o seu 

cadastro. 

Os  dependentes   dos  militares   e   dos   servidores   civis   estarão   sujeitos   a   obrigatoriedade da 

identificação ao auferirem direitos remuneratórios pagos pelo Exército. 
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O cadastramento inicial, a auditoria e a homologação dos dados individuais do Pessoal Inativo, 

Pensionista, Ex-combatente e Anistiado, anteriores ao ano de 2003, na BDCP, devem ser efetuados pelas 

OPIP ou pelas SIP das Regiões Militares. Os respectivos Nr Cdtr e dados individuais obrigatórios 

deverão ser ratificados pelos interessados diretamente no Serviço de Identificação do Pessoal do 

Exército. O pessoal vinculado partir do ano de 2003 seguirão a sistemática comum a todo o pessoal. A 

publicação dos cadastramentos desse pessoal é obrigatória e deverá ser realizada  pelo  Escalão 

enquadrante da SIP ou OPIP quando estes não possuírem Boletim. 

A forma de cadastramento dos Registros Funcionais é semelhante ao cadastramento dos Dados 

Individuais devendo seguir o mesmo processo para inclusão, reinclusão, alteração/ atualização e exclusão. 

As OM devem informar ao DGP e ao escalão superior o registro de falecimentos e demandas 

judiciais, via ofício, Rádio ou outro meio físico, mesmo que o SiCaPEx disponibilize tal 

funcionalidade. 

 
Para maiores informações sobre o regulamento para o Cadastramento, Alteração/ Atualização, 

Auditoria, etc, devem consultar a IR no link abaixo: 

 
http://intranet.dgp.eb.mil.br/ 

 
 
 
 
 

Arquitetura do Sistema/ Níveis de Operação  
 

 
ARQUITETURA DO SISTEMA/NÍVEIS DE GESTÃO 

 
O SiCaPEx está estruturado em três vertentes básicas, sendo uma para cadastrar dados 

individuais, outra para cadastrar os registros funcionais e uma terceira com a finalidade gerencial, conforme 
representado na figura 01 abaixo. 

http://www.helpndoc.com/
http://intranet.dgp.eb.mil.br/


Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help  documents  

 
Figura 01 - Estrutura do Sistema 
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O SiCaPEx será operado pelos usuários descritos no art. 8º, que terão a missão de lançar as 
informações que alimentarão a BDCP de modo tempestivo, e pelo pessoal dos comandos enquadrantes da 
Força, que utilizarão o sistema com a finalidade gerencial e de apoio à decisão, com base na consulta aos 
diferentes relatórios gerenciais de efetivos e Ficha Cadastro do pessoal, conforme mostrado na figura 02 

 

 

Figura 02 - Níveis de Gestão 
 
 

 

Funcionalidades x Universos 
Auditoria 
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Funcionalidades x Universos  

A tabela abaixo mostra as funcionalidades e os universos elas abrangem. 
 

Observação: "Cadastramento" refere-se a todo processo de manutenção do Cadastro, ou seja, 

inclusão, alteração/ atualização e exclusão, tanto de Registros Funcionais quanto de Dados Individuais. 
 

Alguns eventos desta tabela, não estarão disponíveis na primeira versão do SiCaPEx. 
 

ATENÇÃO! Para acessar as funcionalidades que se referem ao universo de servidores civis basta clicar no 
menu Servidores Civis no SiCaPEx, feito isso, o sistema abrirá uma nova aba para o Sistema Integrado de 
Servidores Civis (SISC). 

 
 
 

FUNCIONALIDADES X UNIVERSOS 

 
 

 
FUNCIONALIDADES 

 
UNIVERSOS 

Militares 

Ativa/Car 

Militares 

Ativa/Te 

mp 

Inativos/ 

Anistiad 

os 

Pension 

istas 

Ex  

Combate 

ntes 

Depende 

ntes 

Servidore 

s Civis 

Cadastramento Aluno CPOR/NPOR e 

Soldados 

 x      

Cadastramento Cadetes/Alunos de 

Escolas de Formação 

x       

Cadastramento Aspirantes e Sargentos 

Temporários 

 x      

Cadastramento Dependentes x x x   x  

        

        

Exclusão Dependentes x x x   x  

Cadastramento TAF - Teste de Avaliação 

Física 

x x      

Cadastramento TAT - Teste de Aptidão de 

Tiro 

x x      

Cadastramento Nome de Guerra x x x     

Cadastramento Foto x x x     

Cadastramento Religião x x x x x   

Cadastramento Contato x x x x x   

Cadastramento Endereço x x x x x   

Cadastramento Conta Corrente x x x x x   

Cadastramento Exercício da Função x x      

Cadastramento Horas de Voo x x x     

Cadastramento Horas de Mergulho x x x     

Cadastramento Tempo de Raio X x x x     

Cadastramento Salto em Para Quedas x x x     

Cadastramento Trabalho Útil x x      

Cadastramento Elogio x x      

Cadastramento Medalha x x      

Cadastramento Recurso Disciplinar x x      
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Cadastramento Decisão do Recurso 

Disciplinar 

x x      

Cadastramento Punição Disciplinar x x      

Cadastramento Condenação x x      

Cadastramento Sentença x x      

Cadastramento Denúncia x x      

Cadastramento Comportamento x x      

Cadastramento Fato Gerador de Justiça x x      

Cadastramento Cursos/Estágios militares x x      

Cadastramento Promoção  x      

Cadastramento Afastamentos Temporários x x      

Cadastramento PNR x x      

Cadastramento Convocação  x      

Cadastramento Prorrogações  x      

Cadastramento Dilações do Estágio Atual  x      

Cadastramento Tempo de Serviço Público 

Anterior 

 x      

Cadastramento Desligamento  x      

Cadastramento Licenciamento  x      

Cadastramento Movimentação  x      

Cadastramento Apresentação por Término 

de Trânsito 

 x      

Cadastramento QAS/QMS x  x     

Cadastramento Apresentação anual   x x    

Cadastramento Mudança de Vinculação   x x    

Cadastramento de Contribuição Fusex   x x x   

Cadastramento de Salário Família   x x x   

Cadastramento de Pensionista    x    

Cadastramento de Habilitação Inicial de 

Pensão Militar 

  x x x   

Cadastramento de Melhoria de Pensão    x    

Cadastramento de Reversão de Pensão    x    

Cadastramento de Transferência de Cotas    x    

Cadastramento de Anistiado   x     

Cadastramento de Retroatividade ou 

Reintegração de Anistiado 

  x     

Cadastramento de Adesão de Anistiado   x     

Cadastramento de Ex Combatente por 

Decisão Judicial 

    x   

Cadastramento de Inativo por Decisão 

Judicial 

  x     

Cadastramento de Proficiência Linguística x x      

Cadastramento de Óbito ou Ausência x x x x x x  

 

Auditoria  

Auditoria 

 
Auditoria: É a atividade que visa a garantir a validade e veracidade dos cadastros    de pessoal 
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constantes nas Fichas Cadastro geradas pela BDCP, cabendo inicialmente ao próprio indivíduo essa 

responsabilidade. 

O SiCaPEx possibilitará maior agilidade à gestão do pessoal, principalmente em relação à 

descentralização do cadastramento dos dados individuais, registros funcionais e controle dos efetivos da 

Força, que passam a ser compartilhados com os demais órgãos do Sistema de Pessoal do 

Exército, exigindo dos Comandantes, Chefes ou Diretores e encarregados do setor de pessoal, em 

contrapartida, uma fiscalização mais rigorosa no lançamento das informações que irão para a BDCP; Os 

Comandantes, Chefes ou Diretores das OM e SIP/OPIP deverão controlar, fiscalizar e exigir do seu setor de 

pessoal e de seus subordinados ou pessoal vinculado, a garantia da validade e veracidade do cadastro dos 

dados individuais e do registro funcional constantes das Fichas Cadastro. Os dados constantes da Ficha 

Cadastro serão utilizados em processos seletivos diversos, movimentações, promoções e controle de 

inativos e pensionistas, incluindo a geração de direitos individuais remuneratórios, podendo as informações 

incorretas ou incompletas acarretar prejuízos pessoais, benefícios indevidos, problemas administrativos ou 

sanções disciplinares. 

A Ficha Cadastro será disponibilizada para consulta e conferência, na página eletrônica do DGP 

na internet, a todo o pessoal vinculado ao Exército, mediante o cadastramento do interessado para o acesso 

a sua Ficha, no mesmo site. 

O cadastramento dos dados individuais ou registros funcionais na BDCP será realizado com base 

em publicação do Boletim Interno, Boletim Escolar, aditamentos ou outro documento oficial similar do 

Exército, ostensivo ou sigiloso, do respectivo Órgão de vinculação da pessoa. Os diferentes exames devem 

ser vistos como mais uma forma de auditoria dos dados cadastrais de todo o pessoal vinculado ao Exército. 

Com o SiCaPEx e a unificação da BDCP, a auditoria do Cadastro do Pessoal será escalonada em níveis de 

responsabilidade, sujeitando os responsáveis às sanções disciplinares ou criminais cabíveis em caso de 

imperícia, imprudência ou negligência na manutenção da veracidade e atualização das informações dos 

Cadastros do Pessoal. A responsabilidade pela auditoria do cadastro do pessoal será realizada com 

autilização do SiCaPEx e das Fichas Cadastro, que consultam diretamente a BDCP, nos seguintes níveis: 

Nível 1- pela própria pessoa vinculada: Terá a obrigação de manter seus dados cadastrais atualizados e 

corretos na sua Ficha Cadastro, a qualquer tempo, consultando a mesma no site do DGP. Na data de seu 

aniversário a pessoa deverá conferir sua Ficha Cadastro eletrônicamente no site do DGP, informando se 

concorda ou discorda das informações contidas na mesma, ficando esta conferência arquivada, também 

eletrônicamente, na BDCP, para auditorias e consultas eventuais. A qualquer tempo, quando não concordar 

com as informações registradas em sua Ficha Cadastro, deverá informar de imediato, por escrito, ao setor 

de pessoal da sua OM ou SIP/OPIP de vinculação para as providências de correção e para lhe resguardar 

de possíveis sanções; 

Nível 2 - Pelas OM, Estabelecimentos de Ensino (EE), Centros de Instrução (CI), SIP/OPIP e órgãos fora da 

Força: Estabelecerão rotinas e critérios próprios dentro da OM e SIP/OPIP de forma que a Ficha Cadastro 

de seu pessoal seja mantida atualizada. Manterão atualizados os relatórios gerenciais de efetivo 

disponibilizados pelo SiCaPEx, de forma que reflita de modo fiel o efetivo real da OM a todo instante, 

realizando a inclusão ou exclusão de pessoas, quando for o caso, que passaram a integrar ou deixaram de 
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pertencer aos quadros da OM, 

respectivamente. Estabelecerão critérios e rotinas internas rigorosas de utilização do SiCaPEx, entre os 

operadores, o encarregado de pessoal e o homologador. 

Os dados e informações homologados na BDCP, via SiCaPEx, serão a fonte válida para todos 

os processos sob a responsabilidade do DGP e suas Diretorias, bem como para a geração de direitos 

individuais remuneratórios a serem executados pelo Centro de Pagamento do Exército. Níveis e privilégios 

de acesso concedidos pelo DGP; e o cadastramento prévio do interessado, para a conferência da própria F 

Cdtr, no Portal Eletrônico do DGP. 

A Ficha Cadastro do pessoal que será atualizada rotineiramente na BDCP, via SiCaPEx, pelas 

OM e SIP/OPIP, deverá ser utilizada para as conferências dos dados individuais e registros funcionais do 

pessoal vinculado ao Exército realizadas atualmente pelo Exame de Pagamento de Pessoal, Portaria nº 

008/SEF, de 6 de maio de 2008, pelo Exame das Fichas Individuais dos Militares de Carreira, constante da 

Portaria nº 044/DGP, de 16 de agosto de 2000, pela Certidão de Dados Individuais (CDI), prevista nas 

Portarias do Comandante do Exército nº 526, de 21 de julho de 2008, IG10-12, e nº 833, de 14 de novembro 

de 2007, IG 10-05, e pela Portaria nº 142/DGP, de 24 de agosto de 2005, IR 10-30, referente a administração 

de civis, inativos e pensionistas. 

 

Objetivos  

Objetivo Geral e Específicos: 

 
Objetivo Geral. 

 
Este manual tem o objetivo de orientar os usuários quanto a utilização da ferramenta, demonstrando 

e especificando passo-a-passo sua utilização, bem como os recursos que ela oferece. 
 
Objetivos Específicos: 

 
o Fornecer informações de forma clara e precisa aos usuários quanto utilização do SiCaPEx; 
o Esclarecer eventuais dúvidas dos usuários em quaisquer Cadastros contemplados pelo do 

SiCaPEx; 

o Agilizar rotinas e procedimentos realizados no SiCaPEx, através de descrições e especificações; 

o Demonstrar de forma visual através de imagens explicativas o funcionamento do SiCaPEx; 

o Orientar como definir, consultar e incluir Documento de Referência; 

o Orientar como selecionar e consultar um militar; 

o Orientar como consultar ficha cadastro; 

o Orientar como inserir e Salvar um Cadastro; 
o Orientar como consultar um Cadastro inserido, edita-lo e exclui-lo com status de não 

homologado; 

o Orientar como alterar e excluir um Cadastro com status homologado; 

o Orientar como o perfil operador encaminha um Cadastro para o perfil encarregado; 

o Orientar como o perfil encarregado valida um Cadastro e passa para o homologador; 

 
 
 

Usuários e Perfis  

Usuários: 
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Afim de operacionalizar a utilização da “Ferramenta informatizada” SiCaPEx - Sistema de Cadastramento 

do Pessoal do Exército, sob a gestão do DGP. É necessário que o “Cmt de OM”, envie solicitação via FAX 

N° (61) 3415 4398, Correio endereçado à Assessoria de Planejamento e Gestão (APG/DGP), EBNET. Para 

sanar qualquer dúvida a esse respeito, o interessado poderá enviar email para a Seção de Informação, 

Organização e Segurança de TI (SIOST), da Assessoria de Planejamento e Gestão do DGP, pelo seguinte 

endereço eletrônico: sicapexcadastro@dgp.eb.mil.br. Os usuários ainda poderão contar com o suporte 

do Help Desk pelo email: sicapexsuporte@dgp.eb.mil.br ou pelos seguintes telefones: 61 3415-6476 / 

6963 - (Ritex 860). 

 

(Caso a OM não possua acesso à EBNET, durante a greve dos correios, o referido documento 

poderá ser encaminhado ao DGP pelo FAX 61-3415-4398 (Protocolo do DGP) ou anexado a  um  e-

mail a ser enviado para o endereço sicapexcadastro@dgp.eb.mil.br). 

 

ATENÇÃO! Devido a questões de segurança, não será efetivado nenhum cadastro de usuário no SiCaPEx 

em solicitação feita por email ou telefone. 
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As seguintes informações deverão ser fornecidas por ocasião da solicitação de cadastramento de usuário: 

a. Para militar que conste no Almanaque On Line: 

 CODOM da OM; 

Identidade militar; 

nome completo; 

posto ou graduação; 

nome de guerra; 

data de nascimento; 

perfil (Homologador SIP/OPIP, Operador SIP/OPIP ou Operador); 

função exercida e 

telefone e endereço eletrônico para contato. 
 

 
b. Para militar que não conste no Almanaque On Line ou servidor civil: 

CODOM da OM; 
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CPF; 

nome; 

posto ou graduação (se militar); 

nome de guerra (se militar) ou nome para tratamento; 

data de nascimento; 

senha provisória; 

perfil (Homologador SIP/OPIP, Operador SIP/OPIP ou Operador); 

função exercida; e 

telefone e endereço eletrônico para contato. 
 

 
Visto a viabilidade de criação desse usuário pela SiOST, será atribuido um "Perfil" a ele. 

O SiCaPEx será operado por três níveis de perfis de usuários, hierarquizados, que terão 

atribuições distintas visando à segurança e confiabilidade dos dados lançados pelo Sistema na BDCP, 

conforme abaixo descrito: 

Operador - atualiza, inclui e altera eventos não homologados e envia para o encarregado; 

 
Encarregado (S/1) – confere, altera, exclui e inclui os eventos não homologados, fiscaliza o 

trabalho do operador e envia para o homologador ou devolve ao operador para nova alteração, quando for o 

caso; 

Homologador (Cmt, Ch ou Dir) – confere, altera, exclui e inclui os eventos não homologados 

e homologados, controla e supervisiona os trabalhos do encarregado, homologa e, eventualmente, devolve 

ao encarregado para nova alteração, quando for o caso. 

Todas as funções realizadas pelo perfil operador podem ser manipuladas pelo perfil 

encarregado e todas as funções realizadas pelo perfil encarregado podem ser manipuladas pelo perfil 

homologador. 

Após a homologação do Cadastro, ele passará a constar na ficha do militar e só poderá ser 

alterado ou excluído com base em novo documento oficial da OM, tipo Boletim Interno. 

Gerente - haverá o cadastramento do usuário gerente, que terá o privilégio apenas de 

consulta as Fichas Cadastro e aos relatórios gerenciais do seu comando enquadrante, para fins de apoio a 

decisão e auditoria. 

Obs: Não será cadastrado oficial general como usuário homologador, apenas como 

gerente, quando for o caso. 

 
 

Atenção! É necessário que em cada OM, SIP/OPIP e Estabelecimento de Ensino, tenha 

pelo menos um perfil de Operador da 2ª Seção para cadastrar os Eventos relacionados à Justiça e 

Disciplina que são publicados em Boletins Reservados. 
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A figura abaixo mostra o processo natural de cadastramento no SiCaPEx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O número máximo de usuários que poderão ser cadastrados, em cada OM, está relacionado na 

tabela a seguir: 

 

PERFIL DE 

USUÁRIO 

TIPO DE OM EFETIVO QUANTITATIVO 

MÁXIMO DE 

USUÁRIOS 

OBSERVAÇÃO 

 
GERENTE 

ODG/ODS, 
DECEx, 
C Mil A, 

DE, RM, Bda 

-- 03 (Gen Cmt/Chefe, 
Vice-Chefe ou Ch 
EM 
e 

 
1) Órgãos 

envolvidos 

- ODG/ODS 

http://www.helpndoc.com/


Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help  documents  

E-1 ou Chefe de - Estabelecimento 
 
 
 

 
HOMOLOGADO 

R 

Gabinete) 

SIP/RM -- 01 (Chefe da 

SIP/RM) 

OPIP -- 01 (Cmt da OM com 

encargo de OPIP ou 
Of designado pelo 
Cmt, quando este for 

Gen) 

OM -- 01 (Comandante, 
Chefe ou Diretor) 

SIP/RM -- Até 02 (S1 da OM, 

de Ensino 
- OM em geral 
- OADI 
- Órgão Fora da 
Força 
- SIP/OPIP 

 
2) Dúvidas: Podem 

ser retiradas na 

SIOSTI da APG/DGP 

pelo telefone: 
- 61 3415-5974 

ENCARREGADO OPIP -- 

OM -- 

substituto do S1, 
Encarregado de 
Pessoal e substituto 
da SIP/OPIP) 

- Ritex: 860-5974 
 

3) Os operadores 

devem ter 

conhecimento de 
SIP1 -- Até 15 Operadores 

SIP/RM -- Até 10 Operadores 

informática 
compatível com a 
função e serem 

 
 
 
 
 

OPERADOR 

OM com encargo de 
OPIP (pessoal da 

ativa, SC e 
vinculados da OPIP) 

Até 1000 vinculados 
 
 

Mais de 1000 
vinculados 

 

Até 04 Operadores 
 

Até 06 Operadores 

orientados por 
pessoal técnico de 
informática da OM 
ou SIP. 

 
4) O DGP regulará 

diretamente com o 

OM (militares da 
ativa e SC) 

Mais de 1000 Até 03 Operadores 

Menos de 1000 Até 05 Operadores 

DECEx e a AMAN o 
quantitativo dos 
diferentes perfis da 
Academia Militar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suporte  

Como obter suporte técnico: 
 

Opções de suporte: 
 

Pelo Manual do Usuário 

Este manual, que abrange tópicos relativos à: 
Sobre o Sistema; 
Criação de usuários; 
Características do sistema; 
Arquitetura e Funcionalidades; 
Logar no sistema; 
Seleção ou inclusão de Documento de Referência; 
Seleção de militar; 
Consulta, Inclusão, Exclusão e Alteração de Cadastro; 
Consulta à Ficha Cadastro; 
Relatórios; 
Alertas; 
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Outros. 
 

Perguntas Mais Frequentes 

No ítem Perguntas mais Frequentes, você poderá ver as perguntas mais frequentes dos usuários quanto ao 
funcionamento do sistema e verificar se sua dúvida poderá ser respondida em uma das respostas. 

 

Por e-mail: sicapexsuporte@dgp.eb.mil.br 

Quando você enviar um email informando de algum erro no sistema, é recomendado descrever o 
problema nos mínimos detalhes para facilitar o entendimento do mesmo, tais como: 

Descrição detalhada do problema (Captura de tela se for o caso). 
Posto/Graduação. 
Nome de Guerra. 

Organização Militar a que pertence. 
Outras informações que julgar necessárias para o entendimento do problema. 

 

Por Telefone: 

Você poderá obter ajuda pelos seguintes números: 61 3415-6476 / 6963 - (Ritex 860). 

 

Pré Requisitos  

Pré-Requisitos Técnicos 

 
Atenção! Qualquer dúvida sobre os requisitos técnicos e funcionamento do sistema, favor 

procurar o responsável pela sessão de informática e suporte de sua OM. 
 

Requisitos de técnicos de Usuário: 

Possuir conhecimentos básicos em informática; 
Possuir o perfil de Operador, Encarregado ou Homologador; 

 

Requisitos Técnicos de Hardware e Software 

Possuir o Sistema Operacional Windows, Linux ou similar 
 

ATENÇÃO! Devido à determinação do Comandante do Exército, o sistema 
somente funcionará no navegador Mozilla-Firefox ou outro que seja 
Software Livre. 

 
 
 
 
 

Características do Sistema  

Características do Sistema 
 

O SiCaPEx é um sistema Web baseado em tecnologias de computação consagradas, foi 
desenvolvido na linguagem de programação Java e o sistema de gerenciamento de bancos de dados é o 
Oracle. 

 
O acesso ao sistema é feito através do navegador Mozilla-Firefox, não sendo necessário, portanto, 

fazer "download", instalação ou carga de dados. É recomendada a utilização da versão estável mais 
recente disponível do navegador Web. Os dados são atualizados diretamente na base de  dados  do 
sistema. 

 
Para obter um bom nível de desempenho do sistema, é recomendada a utilização de um computador 

com processador equivalente a Intel Pentium IV com, no mínimo, 2 GB de memória RAM e  acesso a 
Internet de 1 MB. 
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Após a homologação, os dados do SiCaPEx serão submetidos a auditagem sempre que necessário 
por parte do DGP. 

 
 
 

 

Segurança da Informação  

Segurança da Informação 
 
 

As OM e SIP/OPIP devem informar ao DGP e ao escalão superior qualquer vulnerabilidade, violação 

de dados, falhas comprometedoras ou outros fatos que atentem contra a segurança das informações 

do pessoal cadastradas na BDCP pelo SiCaPEx. 

As funções de homologador e de encarregado do SiCaPEx, desempenhadas, respectivamente, 

apenas pelo comandante e encarregado de pessoal da OM (S-1), podem ter usuários substitutos, 

que somente assumirão em caso de afastamento dos titulares motivado por férias, licenças e 

dispensas previstas nos art. 63, 64, 67 e 148 do Estatuto dos Militares (E-1). 

Por ocasião do afastamento do titular, nos casos previstos no art. 28 anterior, o DGP deverá ser 

informado, via ofício, para fins de bloqueio de seu acesso ao SiCaPEx, até seu retorno. Mediante 

documento oficial ao DGP, as OM devem cadastrar os substitutos somente à partir da data do 

afastamento dos titulares, e descadastrá-los tão logo o titular reassuma. 

O SCA do DGP fará o cadastramento dos diferentes perfis de usuários do SiCaPEx, devendo as OM 

e SIP/OPIP observarem o cumprimento das seguintes normas: 

- Descredenciamento automatico do SiCaPEx dos usuários que não acessarem o Sistema por um 

período corrido de 90 (noventa) dias, observados em auditoria realizada pelo DGP; 

- Toda a senha de acesso ao sistema é de caráter pessoal e intransferível, devendo seu detentor 

memorizá-la e não deixar anotada, possibilitando a cópia e utilização criminosa, e nem repassá-la a 

outro usuário em caso de troca de função; 

- Todas as operações realizadas no SiCaPEx são armazenadas nas tabelas internas de auditoria da 

BDCP, com as informações do usuário e a localização do computador, que serão utilizadas pelo 

DGP para informar às autoridades sobre qualquer tentativa de fraude na utilização do sistema; 

- Nos casos de trocas de funções dos usuários operadores e encarregados (S-1), a OM deverá 

proceder o descredenciamento do anterior e o credenciamento dos novos usuários; 

- É terminantemente proibido passar a senha para outra pessoa que não esteja credenciada para 

uso do SiCaPEx, sendo autorizado o cadastramento de mais de uma pessoa para a função 

operador, e de substitutos para o encarregado e o homologador; e 

- O Cmt/Ch/Dir deverá determinar ao Encarregado de Pessoal que seja executada uma seleção 

criteriosa dos operadores do SiCaPEx, onde os mesmos deverão possuir experiência administrativa 

na área de pessoal da OM, conhecimentos adequados de informática, competência e conceito para 
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a função. 
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Passo a Passo  

Como Utilizar o Sistema: 
 

Acessando o Sistema 
Documento de Referência 
Como  Selecionar  Militar 
Como lançar um Novo Cadastro 
Consultar, Excluir, Encaminhar, Validar e Homologar Cadastros 
Alertas 
Consultar Ficha Cadastro 
Gerência          
Servidores Civis 
Ajuda 
Cadastramento 
Cadastramento de Registros Funcionais 
Cadastramento de Dados Individuais 

 

Voltar 
 

Acessando o Sistema  

Como Acessar o Sistema: 
 

Antes de acessar o sistema é necessário fazer a solicitação de perfil de acesso. 
 

Utilize para acesso ao sistema o navegador Mozilla-Firefox. Recomenda-se a utilização da versão 

estável mais recente disponível do navegador Web. Não há necessidade de fazer "download", instalação 

ou carga de dados. Os dados são atualizados diretamente na base de dados do sistema. 
 
 

No Brouse, Digite o endereço www; 
Aparecerá a tela inicial do SiCaPEx, na qual você deve preencher os seguintes campos: 

Usuário: (Local para ser digitado o usuário do sistema); 

Senha: (Local para ser digitado a senha de acesso ao sistema); 

Lembre-me: (Opção para marcar se você deseja que o sistema guarde sua senha de 

acesso); 
Botão entrar: (Após ter inserido seu usuário e sua senha você deve clicar no botão 

entrar para então ter acesso às funcionalidades do sistema); 
Caso você queira alterar a Senha, deve clicar em Alterar senha; 
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Trocar a Senha 
Estrutura do sistema 

 

Trocar a Senha  

Alterar de Senha 
 

Atenção! Ao trocar sua senha, você estará trocando para todos os sistemas do DGP para os quais 

você utiliza este "login". 
 

Acesse o site do DGP no seguinte endereço: www.dgp.eb.mil.br e clique na opção Informação de 
pessoal. O sistema abrirá uma nova aba com acesso às informações de pessoal. Na página aparece 
um texto com a opção para Para alterar uma senha e/ou e-mail já cadastrados, clique aqui. 

 

Você deve possuir a senha anterior e identidade militar (para os militares com cadastro no 

Almanaque) ou CPF (para os civis), é possível fazer a troca da senha. Recomendamos a memorização 

da senha, pois, caso esqueça, somente através de solicitação ao DGP, com justificativa, poderá trocá-la 

novamente. 
 
 
 
 

 

Estrutura do sistema  

ESTRUTURA DO SISTEMA 
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DOCUMENTO 

Documento de Referência 

Selecionar Documento 

Incluir Documento 
CADASTRAMENTO 

Novo Lançamento 

Inclusão 

Aluno CPOR/NPOR e Soldados; 
Cadetes/Alunos de Escolas de Formação; 
Aspirantes e Sargentos Temporários; 
Dependentes; 
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Exclusão 

Dependentes 
Teste de Aptidão: 

TAF - Teste de Avaliação Física; 
TAT - Teste de Aptidão de Tiro; 

Dados Individuais: 

Nome de Guerra; 
Foto; 
Religião; 
Contato 
Endereço; 
Conta Corrente. 

Atividades Especiais: 

Exercício da Função; 
Horas de Voo; 
Horas de Mergulho; 
Tempo de Raio X; 
Salto em Para Quedas. 

Justiça e Disciplina > Mérito 

Trabalho Útil; 
Elogio; 
Medalha. 

Justiça e Disciplina > Demérito 

Recurso Disciplinar; 
Decisão do Recurso Disciplinar; 
Punição Disciplinar; 
Condenação; 
Sentença; 
Denúncia; 
Comportamento; 
Fato Gerador de Justiça. 

Habilitação: 

Cursos/Estágios Militares com Desligamento. 
Cursos/Estágios Militares sem Desligamento 

Afastamentos Temporários 

CP - Código Pessoal 

PNR: 

Exclusivo para militar Temporário 

Convocação 
Prorrogações 
Dilações do Estágio Atual 

Tempo de Serviço Público Anterior 
Desligamento 
Licenciamento 
Movimentação 
Apresentação por Término de Trânsito 
Promoção 
Missão no Exterior 
Situações Regulamentares 
Serviço em Combate 

Exclusivo SIP/OPIP 

Apresentação anual 
Mudança de vinculação 
Cadastrar Dependente 

QAS/QMS 

Falecimento 

Proficiência Linguística 

Lançamentos 
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ALERTAS 

Consultar 
Alterar 
Excluir 
Encaminhar 
Validar 
Homologar 

Militares da Ativa 

TAF 
TAT 
Afastamentos Temporários 

SIP/OPIP 

Apresentação 
Mudança de Vinculação 

CONSULTAR FICHA CADASTRO 

Militares da Ativa 

SIP/OPIP 

GERÊNCIA 

Consultar Pessoa 

Gestão 

Gestão Cmt do Exército 
Gestão do DGP 
Gestão CMil A 
Gestão RM 
Gestão Brigada 
Gestão ODG/ ODS 

Relatórios Gerenciais 

Parametrizados 
Alterações 
Aniversariantes 
Censo Religioso 
Endereço/ Contato 
SIP/OPIP 

Apresentações Previstas 
Apresentações em Atraso 
Efetivo da SIP/OPIP 

SERVIDORES CIVIS 

AJUDA 

Sobre o SiCaPex 
Manual do Usuário 
Perguntas Frequentes 
Fale com o Suporte 

 

 

Documento de Referência  

Como incluir e Selecionar um Documento de Referência. 

 
O Documento de Referência é o boletim da OM, Aditamento, etc, no qual constam todas informações 

funcionais do militar. 
 

No menu Documento você poderá definir um documento já cadastrado para vinculá-lo ao cadastro e 

incluir um novo documento. 
Definindo Documento: 

Caso você tente tente efetuar um novo cadastro sem definir o 
documento de referência antes, o sistema irá emitir uma 
mensagem informando que é necessário definir  o documento   de 

http://www.helpndoc.com/


Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help  documents  

referência. (Salvo para os Dados Individuais como: Religião, 

Endereço, Contato, Informações Bancárias e Foto). Quando o 
sistema emitir essa mensagem Você deve clicar no botão Fechar 

na janela da mensagem. Feito isso o sistema irá para a tela 

Documento de Referência. 

1. Clique na caixa Box Selecione; 

2. O sistema mostrará uma lista de documentos; 
3. Escolha o documento e clique nele; 
4. Clique no botão Definir Documento; 

Ao definir um documento, todos os lançamentos efetuados no 
sistema, ficarão vinculados a ele. Caso você queira cadastrar 
algum registro Funcional ou dado Individual que conste naquele 
boletim, você deve definir outro documento. 

 

Figura: Documento de Referência 
 

Incluindo Documento: 

1. Clique no menu <Documento> 

2. Selecione a opção - Incluir novo Documento; 

3. Preenche os campos: 
OM: É a OM que publicou o boletim; 

Tipo: Representa o tipo do documento: BI,  Aditamento, 

etc; 
Número: Representa o número do boletim; 

Data: Representa a data de publicação do boletim. 

4. Após o preenchimento dos campos, clique no botão Ok; 

Caso necessite, você pode consultar uma OM, para isso basta 
clicar no link Consultar OM. Essa consulta servirá para o caso de 
você não ter as informações da OM que publicou o boletim. 

 

Figura: Incluir Documento de Referência 

 
ATENÇÃO! Uma vez criado o boletim no sistema, não é possível 

alterá-lo ou excluí-lo. O sistema manterá a lista na tela dos dez 

últimos boletins criados pela OM. 
 

Consultar Documento: 

4. Clique no menu <Documento> 

5. Selecione a opção - Incluir novo Documento; 

6. Preenche os campos: 
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OM: É a OM que publicou o boletim; 

Tipo: Representa o tipo do documento: BI,  Aditamento, 

etc; 
Número: Representa o número do boletim; 

Data: Representa a data de publicação do boletim. 

4.    Após o preenchimento dos campos, clique no botão Ok; 

Caso necessite, você pode consultar uma OM, para isso basta 
clicar no link Consultar OM. Essa consulta servirá para o caso de 
você não ter as informações da OM que publicou o boletim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consultando Militar  

Como Selecionar um Militar: 

 
Para você realizar um novo lançamento no SiCaPEx, necessariamente você terá que selecionar o 

militar. 
 

 
Acesse o menu Cadastramento e o sub-menu Novo Lançamento; 

Escolha o Cadastro que deseja realizar a inclusão; 
O sistema apresentará os campos: 

Identidade: (Escolhendo essa opção, o sistema buscará o militar pela identidade); 

Você ainda poderá realizar Pesquisa Avançada com os seguintes campos: 

Posto/Grad: (Com a escolha dessa opção de busca, o sistema buscará o(s) militar(es) pelo 

Posto/Grad, Ex: se você escolher na lista, o posto de Capitão, o sistema irá trazer todos o 

capitães da OM. Nesta opção você ainda pode selecionar na lista, Todos, sendo assim, o 

sistema irá trazer todos os militares da OM); 

Nome: (Já essa opção, o sistema buscará o militar pelo nome); 

Clique na opção Selecionar no link ao lado do registro desejado; 

O sistema carregará o nome e o Posto/Grad do militar, conforme a seleção. 
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Salvo os eventos que não 

Cadastramento  

Como Lançar um novo Cadastramento de Dados Individuais e Registros Funcionais: 
 

Para lançar um novo Cadastro no SiCaPEx, necessariamente você tem que definir o 

Documento de Referência. 
necessitam 

 

Acesse o menu "Cadastramento" e o sub menu "Novo lançamento". 

O sistema mostrará a lista de Cadastros para a inclusão; 
Selecione na lista o Cadastro desejado; 
O sistema mostrará os campos do Cadastro a ser incluído. 

 
 

 

Consultando um Evento  

Como Consultar os Lançamentos: 
 

 

Após a inclusão de um Cadastro, o processo para você consultá-lo é: 
1. Clique no menu <Cadastramento> e no sub menu <Lançamentos>; 

2. O sistema  mostrará a opção para buscar o Cadastro lançado com os seguintes campos de filtro: 

- Assunto: Esta opção serve para filtrar um assunto específico Ex: Taf, Tat, etc. (Caso você  queira 

consultar todos os lançamentos efetuados no sistema, você deverá clicar na opção Todos); 

- Identidade: Esta Opção serve para você consultar o Cadastro pela identidade do militar; 

- Evento Número: Esta opção serve para você pesquisar o Cadastro pelo número; 

3. Escolha uma das opções de acima e clique na opção buscar; 
4. O sistema apresentará os lançamentos de acordo ao filtro inserido: 

 

Você ainda poderá filtrar pela situação do Cadastro; 
Já Finalizado: Esta opção poderá buscar os registros com as seguintes situações: 

Alterado: (É quando o cadastro já foi homologado e Alterado) 
Consolidado pelo DGP: () 
Deferido 
Excluido 
Indeferido 
Recusado pelo sistema 

Com o Encarregado: Esta opção poderá buscar os registros com as seguintes situações: 

Em Conferência 
Encaminhado e não Validado 
Homologado 
Não Homologado 
Pendente 

Com o Fiscalizador: Esta opção poderá buscar os registros com as seguintes situações: 

Aguardando 
Em Conferência 

Com o Operador: Esta opção poderá buscar os registros com as seguintes situações: 

Incluído 
Não Validado 

Com o Homologador: Esta opção poderá buscar os registros com as seguintes situações: 

Validado e não Homologado 
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Vale lembrar que: 
 

O usuário com o perfil de Operador, poderá visualizar os seus Cadastros e os Cadastros dos 

outros perfis, porém, ele poderá Editar e Excluir somente os Cadastros lançados por ele. 
O  usuário  com  o  perfil  de  Encarregado,  poderá  Visualizar,  Editar  e  Excluir  os Cadastros 

lançados por ele e pelo perfil de Operador, os Cadastros do perfil de Homologador ele apenas 

poderá Visualizar. 
O usuário com o perfil de Homologador, poderá Visualizar, Editar e Excluir os seus   Cadastros 

os dos outros perfis. 
 

Excluir Cadastro 
Encaminhar Cadastro 
Validar Cadastro 
Homologar Cadastro 

 
 
 

Para o início do manual 
 

Excluindo Evento  

 
Como Excluir um Cadastro: 

 
Para excluir um Cadastro lançado, você deve seguir o seguinte processo: 

Vale lembrar que: Este Cadastro só poderá estar com status "incluído" ou "validado", ou seja, ainda não 

foi homologado. Caso o Cadastro já esteja homologado, você só poderá exclui-lo pela Ficha Cadastro. 
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1. Selecione o(s) Cadastro (s) 
2. Marque o(s) quadradinho(s) do lado esquerdo da tela, onde estão o(s) Cadastro(s) que você deseja 
excluir; 
3. Clique no botão Excluir 

4. O sistema apresentará uma mensagem para confirmar a exclusão; 
5. Clique no botão OK; 

Caso você desista da exclusão, clique no botão cancelar; 

6. O sistema apresentará uma mensagem, informando quantos Cadastros foram excluídos; 
7. Clique no botão Fechar na janela da mensagem; 

8. O sistema retornará para a tela de consulta. 

 
Encaminhando Cadastro  

Como Encaminhar um Cadastro: 

 
Esta opção somente aparecerá no perfil de Operador. Processo para encaminhar um Cadastro: 

 
9. Selecione o(s) Cadastro (s) 
10. Marque  o(s) quadradinho(s) do lado  esquerdo da tela,  onde  estão  o(s)  Cadastro(s)  que  você deseja 
Encaminhar; 

Lembrando: Os Cadastros que o Encarregado ou o homologador porventura tenham incluído no 

sistema, ou ainda, já tenham sidos validados ou homologados, poderão aparecer na tela do 

operador, porém os quadradinhos ficarão desabilitados para qualquer ação. 
11. Na caixa box da opção Ação, selecione a opção Encaminhar; 

4. Clique no botão Confirmar; 
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5. O sistema emitirá uma mensagem informando quantos Cadastros foram encaminhados; 
6. Clique no botão Fechar na janela da mensagem e o sistema retornará para a tela de consulta. 

 
Validando Evento  

Como Validar um Cadastro: 

 
Esta opção somente aparecerá no perfil de Encarregado.  Processo para Validar um Cadastro: 

 
7. Selecione o(s) Cadastro (s) 
8. Marque  o(s) quadradinho(s) do lado  esquerdo da tela,  onde  estão  o(s)  Cadastro(s)  que  você deseja 
Validar; 

Lembrando: Os Cadastros que o homologador porventura tenha incluído no sistema, ou ainda, 

já tenham sidos homologados, poderão aparecer na tela do Encarregado,  porém  os 

quadradinhos ficarão desabilitados para qualquer ação. 
9. Na caixa box da opção Ação, selecione a opção Validar; 

Caso o Encarregado encontre erros ou inconsistências nas informações incluídas pelo operador, 

ele poderá não validar. Sendo assim, o Cadastro retornará para a tela do Operador para que ele 

corrija as informações no sistema. 
4. Clique no botão Confirmar; 

5. O sistema emitirá uma mensagem informando quantos Cadastros foram validados; 
6. Clique no botão Fechar na janela da mensagem e o sistema retornará para a tela de consulta. 

 
Homologando Evento  

Como Homologar um Cadastro 

 
Esta opção somente aparecerá no perfil de Homologador. Processo para Homologar um Cadastro: 

 
7. Selecione o(s) Cadastro (s) 
8. Marque  o(s) quadradinho(s) do lado  esquerdo da tela,  onde  estão  o(s)  Cadastro(s)  que  você deseja 
Homologar; 

9. Na caixa box da opção Ação, selecione a opção Homologar; 

Caso o Homologador encontre erros ou inconsistências nas informações incluídas pelo operador 

e validadas pelo encarregado, ele poderá não Homologar. Sendo assim, o Cadastro retornará 

para a tela do Encarregado, que por sua vez poderá devolve-lo para o Operador para que ele 

corrija as informações no sistema. 
4. Clique no botão Confirmar; 

5. O sistema emitirá uma mensagem informando quantos Cadastros foram homologados; 
6. Clique no botão Fechar na janela da mensagem; 

7. O sistema retornará para a tela de consulta; 
8. Após a Homologação, o registro do Cadastro passará a constar no banco de dados e na  Ficha 
Cadastro. 

 

Alertas  

Alertas 

 
Através deste menu, você poderá obter alertas de alguma pendência no cadastramento do pessoal 
da ativa ou vinculado às SIP/OPIP. Estes alertas permitem deixar os usuários cientes das 
pendências quanto ao cadastramento de Registros Funcionais e Dados Individuais. 

 

 
Militares da Ativa 
SIP/OPIP 
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Militares da Ativa  

Militares da Ativa 

 
Os alertas do pessoal da ativa, nesta versão do sistema, serve para emitir alertas à respeito de TAF 
e TAT. 

 
TAT: Mostra a relação de militares que não tiveram seus TATs lançados no sistema, seja pelo motivo 
de não ter realizado ou por falta de cadastramento por parte da OM. 

 
TAF: Mostra a relação de militares que não tiveram seus TAFs lançados no sistema, seja pelo motivo 
de não ter realizado ou por falta de cadastramento por parte da OM. 

 
 
 
TAF  

Como Consultar Alertas de TAF 
 

Para consultar os alertas de TAF, você precisa consultar o menu Alertas > Militares da Ativa > TAF; 

O sistema apresenta lista de militares que deixou de realizar o TAF com as seguintes informações; 
Posto/Grad: (Mostra o Posto/Grad atual do militar); 

Identidade: (Mostra a Identidade do militar); 

Nome: (Mostra o nome do militar); 

Ano do TAF: (Mostra o ano que o militar deixou de realizar o TAF). 
 

 

 

TAT  

Como Consultar Alertas de TAT 
 

Para consultar os alertas de TAT, você precisa consultar o menu Alertas > Militares da Ativa > TAT; 

O sistema apresenta lista de militares que deixou de realizar o TAT com as seguintes informações; 
Posto/Grad: (Mostra o Posto/Grad atual do militar); 

Identidade: (Mostra a Identidade do militar); 

Nome: (Mostra o nome do militar); 

Ano do TAT: (Mostra o ano que o militar deixou de realizar o TAT). 
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SIP/OPIP  

Alertas do Pessoal vinculado às SIP/OPIP 

 
Os alertas do pessoal vinculado às SIP/OPIP, nesta versão do sistema, serve para emitir alertas à 
respeito de Apresentação e e mudança de Vinculação. 

 

Apresentação: Mostra a relação de Pessoas Vinculadas às SIP/OPIP que não se apresentaram na 

data prevista ou que se apresentaram em atrazo. 
 

Mudança de Vinculação: Mostra a relação de Pessoas vinculadas à SIP/OPIP que foram 
exportadas para outra SIP/OPIP e as pessoas que foram importadas à sua SIP/OPIP nos últimos 30 
dias. 

 
 
 
Apresentação  

Como Consultar Alertas de Apresentação 
 

Para consultar os alertas de Apresentação, você precisa consultar o menu Alertas >SIP/OPIP > 

Apresentação; 

O sistema apresenta lista de pessoas que estão com algum tipo de apresentação pendente. 
Identidade: (Mostra a Identidade do militar); 

Nome: (Mostra o nome do militar); 

Tipo de Apresentação Pendente: (Mostra o tipo de Apresentação pendente). 
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Mudança de Vinculação  

Como Consultar Alertas de Mudança de Vinculação 
 

Para consultar os alertas de Mudança de Vinculação, você precisa consultar o menu Alertas >SIP/OPIP 

> Mudança de Vinculação; 

O sistema apresenta lista de pessoas que foram importadas ou exportadas com as seguintes 
informações. 

Identidade: (Mostra a Identidade do militar); 

Nome: (Mostra o nome do militar); 

OM de Origem: (Mostra a OM de origem da pessoa); 

Ação: (Mostra a ação: Exportação/Importação); 

OM de Destino: (Mostra a OM de destino da Pessoa); 
 

 

Consultando a Ficha do Militar  

Como Consultar a Ficha Cadastro 

 
Nesta opção, você poderá acessar a Ficha Cadastro, que contará com todos os Registros Funcionais  

e Dados Individuais homologados. Nesta opção você pode selecionar os militares da ativa e o pessoal 

vinculado às SIP/OPIP como por exemplo os Pensionistas, Ex-combatentes, etc. Processo 

para consultar Ficha Cadastro: 
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1. Passe o mouse sobre o menu Consultar Ficha Cadastro; 

2. O sistema apresentará os sub menus: Militares da Ativa, SIP/OPIP. 

Caso escolha a opção Militares da Ativa, o sistema apresentará as seguintes opções para selecionar o 

militar: 
Identidade: (Escolhendo essa opção, o sistema buscará o militar pela identidade e trará apenas 

um militar); 
Posto/Grad: (Com a escolha dessa opção de busca, o sistema buscará o(s) militar(es) pelo 

Posto/Grad, Ex: se você escolher na lista, o posto de Capitão, o sistema trará todos o capitães 

da OM. Você ainda pode selecionar na lista a opção Todos, sendo assim, o sistema Trará todos 

os militares da OM). escolha um militar na lista apresentada; 

Nome: (Já essa opção, o sistema buscará o militar pelo nome e trará apenas um militar) 

Caso escolha a opção SIP/OPIP, o sistema apresentará as seguintes opções para selecionar a 

Pessoa: 
Identidade: (Escolhendo essa opção, o sistema buscará o militar pela identidade); 

PrecCP: (Com a escolha dessa opção de busca, o sistema  buscará o militar pelo PrecCP; 

Nome: (Já essa opção, o sistema buscará o militar pelo nome). 
 
 

 

4. Em ambos os casos clique no botão Pesquisar; 
 

 
5. O sistema apresenta a Pessoa conforme a seleção; 
6. Clique com o botão esquerdo do mouse em cima do nome da Pessoa; 

7. O sistema mostrará o botão Ficha do militar para o caso de militares da ativa e Ficha da Pessoa para 

o caso de SIP/OPIP; 

8. Dê um clique com o botão esquerdo do mouse sobre esse botão; 
9. Para o caso de militares de Ativa, o sistema mostrará uma página dividida em duas partes: Dados do 

Militar e Registros Funcionais: 
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1- Dados do Militar: Traz todas as informações sobre os dados pessoais do militar, como: 

Identidade; 
Posto/Grad; 
Nome; 
Situação Atual; 
Nome de Guerra; 
CP; 
QAS/QMS; 

2- O menu Identificação estará sempre habilitado e apresentará os seguintes Dados do Militar. 

Prec-CP; 
Data Nasc; 
Sexo; 
Título Eleitor; 
Zona Eleitoral; 
Seção Eleitoral; 
Tipo Sanguíneo; 
Fator RH; 
Dt Turma; 
Filiação; 
OM Atual; 
Idade; 
Est. Civil; 
CPF; 
Local Nasc; 
Religião; 
PIS/PASEP; 
Comportamento. 

Ainda no segundo ítem constará um menu com os Registros Funcionais do militar, nos quais você 

pode Consultar, Alterar com Republicação, Alterar por erro de Digitação e Excluir esses registros. 
Teste de Aptidão; 
Afastamentos Temporários; 
Atividades Especiais; 
Justiça e Disciplina; 
Habilitação; 
PNR 
Militar Temporário; 
Cursos e estágios militares 
Proficiência linguística 

 
10. Para o caso de Pessoas Vinculadas à SIP/OPIP, o sistema mostrará uma página dividida em duas 

partes: Dados da Pessoa e Registros Pessoais 
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Gerência  

 
GERÊNCIA 

 
No menu Gerência, você terá os seguintes sub-menus: 

 

 
Consultar Pessoas 
Gestão          
Relatório Efetivo Geral 
Relatório Postos e Graduações 
Relatório  QAS/QMS/QM 
Outros Relatórios 
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O SiCaPEx disponibilizará para os Comandantes, Chefes e Diretores em diferentes 

níveis da estrutura organizacional do Exército, relatórios gerenciais de apoio a decisão e de gestão e 

controle do pessoal, conforme o perfil e nível de acesso ao SiCaPEx, concedidos mediante 

solicitação formal ao DGP. 

Esta funcionalidade será disponibilizada para os diversos níveis de Gestão como: 

ODG/ODS, DECEx, C Mil A, DE, RM, Bda. O usuário gerente, terá privilégio apenas de consulta as 

Fichas Cadastro e aos relatórios gerenciais do seu comando enquadrante, para fins de apoio a 

decisão e auditoria. 

 
 
 

 

Consultar Pessoas  

Consultar Pessoas 
 

 Consultar Pessoas: Somente o perfil de Homologador terá acesso a este menu. Nele, o Homologador 

consultará um militar da ativa e inativa, pensionista e ex-combatente pelas seguintes opções: 

 

1. Consultar pessoas: Para consultar a pessoa, você terá que filtrar pelas seguintes opções: 

Posto/Grad: (Com a escolha dessa opção de busca, o sistema buscará o militar pelo 

Posto/Grad, Ao escolher o Posto/Graduação é obrigatório o preenchimento do campo 

nome). 

Nome: (Já essa opção, o sistema buscará o militar pelo nome); 

Identidade: (Escolhendo essa opção, o sistema buscará a pessoa pela identidade); 

Escolhido a opção de filtro, clique no botão pesquisar. 
O sistema mostrará o ítem 2. Listagem de Pessoas 

Identidade: (Este campo mostrará a identidade da pessoa); 

Nome: (Este Campo mostrará o nome completo da pessoa e no caso); 

Vinculação: (Este campo mostra o local onde a pessoa está vinculada para fins 

administrativos); 
Militar da Ativa: (Se a pessoa consultada for militar da ativa, este campo irá vir 

preenchido com Sim, se não for ele virá vazio); 

Militar Inativo: (Se a pessoa consultada for militar inativo, este campo irá vir preenchido 

com Sim, se não for ele virá vazio); 

Pensionista: (Se a pessoa consultada for pensionista, este campo irá vir preenchido 

com Sim, se não for ele virá vazio); 

Ex Combatente: (Se a pessoa consultada for Ex Combatente, este campo irá vir 

preenchido com Sim, se não for ele virá vazio); 
 
 

 

Gestão  

Gestão 

 
Este menu disponibiliza aos gerentes dos diversos níveis de gestão, acesso a Ficha Cadastro, 
permitindo uma visão de todo seu comando enquadrante. Será atribuído aos diversos níveis gestão 
os perfis de acesso a essa funcionalidade no SiCaPEx. 

 
 

Gestão Cmt do Exército; 

http://www.helpndoc.com/


Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help  documents  

Gestão DGP; 
Gestão ODG/ ODS 
Gestão C Mil A; 
Gestão RM/DE; 
Gestão DE Gestão 
Brigada; 

 

 

Gestão Cmt Exército  

Gestão Cmt Exército 

 
Gerente Master: Será atribuído ao Cmdo EB. Os usuários desse nível no SiCaPEx podem ser o 
Cmt ou o Ch Gabinete e eles poderão ter o acesso aos Relatórios Gerenciais dos órgãos de 
Assessoramento do Cmt EB, Órgãos Externos à força e todas as OM da Força. 

 
Gestão DGP  

Gestão DGP 

 
Gerente Master: Será atribuído ao DGP. Os usuários desse nível no SiCaPEx podem ser o Chefe, 
Vice Chefe e Chefe da APG. Eles poderão ter o acesso aos Relatórios Gerenciais dos órgãos de 
Assessoramento do Cmt EB, Órgãos Externos à força e todas as OM da Força. 

 

DGP/OM será o responsável, através da Div Cdst pelas seguintes atribuições: 

Fiscalização, monitoramento e controle : 

Criação dos perfis de acesso ao SiCaPEx concedidos aos diferentes estabelecimentos  
de ensino e OM responsáveis pelo cadastramento de cursos e estágios, pelo SCA da 
Divisão de TI do DGP; 

Quantidade e tipos de perfis de usuários das diferentes OM e SIP/OPIP constantes do 
SCA; 

Cadastramento dos novos integrantes da Força, incluídos na BDCP, principalmente 
durante os períodos de incorporação nos corpos de tropa e matrícula nas escolas de 
formação; 

Cadastramento do comportamento militar, TAF, TAT, medalhas, licenças, afastamentos 
temporários e outros registros funcionais; 

Elaboração de relatórios mensais das auditorias realizadas para apreciação e 

providencias pelo Chefe do DGP; 

Realização de outras auditorias que julgar convenientes e necessárias. 
 
 

Diretoria do Serviço Militar (DSM) : 

Fiscalização, monitoramento e controle: 

Efetivo de oficiais e praças temporários dos diferentes comandos da estrutura 
organizacional do Exército, através dos relatórios gerenciais disponibilizados pelo 
SiCaPEx; 

Cadastramento dos dados individuais e do registro funcional dos oficiais e praças 
temporários dos diferentes comandos da estrutura organizacional do Exército, através da 
Ficha Cadastro disponibilizada pelo SiCaPEx; 

Emissão da carteira de identidade do pessoal vinculado dos diferentes Comandos 
Militares, através do acesso a ficha cadastro do pessoal no SiCaPEx; e 
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Realização de outras auditorias que julgar convenientes e necessárias. 
 
 

Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social (DCIPAS): 

Fiscalização, monitoramento e controle: 

Efetivo dos vinculados às SIP/OPIP, dos PTTC e servidores civis dos diferentes 
comandos da estrutura organizacional do Exército, através dos relatórios gerenciais 
disponibilizados pelo SiCaPEx; 

Atualização constante e rotineira da Ficha Cadastro dos vinculados às SIP/OPIP e 
servidores civis dos diferentes comandos da estrutura organizacional do Exército; e 

Realização de outras auditorias que julgar convenientes e necessárias. 
 
 

Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentações (DCEM): 

Fiscalizar e controlar os efetivos do Exército, através dos relatórios gerenciais de efetivo 
disponibilizados pelo SiCaPEx, coordenando com os diferentes Comandos da estrutura 
organizacional da Força a atualização constante dos dados, de modo que reflitam fielmente o 
efetivo  da Instituição. 

Diretoria de Avaliação e Promoções (DAProm): 

Conferir a Ficha Cadastro disponibilizada pelo SiCaPEx, dos oficiais e praças incluídos nos 
diferentes quadros de acesso para promoção. 

Diretoria de Saúde (DSau): 

Fiscalizar no SiCaPEx a Ficha Cadastro do pessoal vinculado ao Exército e os relatórios 
gerenciais de efetivo de dependentes disponibilizados, principalmente no que se relaciona ao 
cadastro de beneficiários (CADBEN). 

 

Gestão ODG/ ODS  

Gestão ODG/ ODS 

 
Gerente ODG/ODS: Será atribuído aos seguintes Órgãos: 

EME: Poderá ter o Chefe, Sub-Chefe, Chefe de Gabinete como usuários; 

SGEx: Poderá ter o Secretário e o Chefe de Gabinete como usuários; 

COTER: Poderá ter como usuários o Cmt, Chefe de Gabinete; 

COLOG: Poderá ter como usuários o Cmt e Chefe de Gabinete; 

DCT: Poderá ter como usuários o Chefe e o Chefe de Gabinete; 

DEC: Poderá ter como usuários o Chefe e o Chefe de Gabinete; 

DECEx: Poderá ter como usuários o Chefe e o Chefe de gabinete; 

SEF: Poderá ter como usuários o Secretário e o Chefe de gabinete. 

Todos terão acesso aos Relatórios do Próprio órgão e de todas as OM subordinadas. 
 

Gestão C Mil A  

Gestão C Mil A 

 
Gerente C Mil A:  Será atribuído aos seguintes Cmdo: 
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Cmdo CMA: Poderá ter o Cmt, ChEM e o E1 como usuários; 

Cmdo CML: Poderá ter o Cmt, ChEM e o E1 como usuários; 

Cmdo CMNE: Poderá ter o Cmt, ChEM e o E1 como usuários; 

Cmdo CMO: Poderá ter o Cmt, ChEM e o E1 como usuários;; 

Cmdo CMP: Poderá ter o Cmt, ChEM e o E1 como usuários; 

Cmdo CMS: Poderá ter o Cmt, ChEM e o E1 como usuários; 

Cmdo CMSE: Poderá ter o Cmt, ChEM e o E1 como usuários;; 

Todos terão acesso aos Relatórios do Próprio comando e de todas as OM subordinadas (RM, 

DIVISÃO, BRIGADA, AD, Gp ENG e respectivas OM). 

 
Gestão RM/DE  

Gestão RM/DE 

 
Gerente RM/DE: Será atribuído ao Cmdo RM. Os usuários desse nível no SiCaPEx podem ser o 
Cmt, ChEM e o E1. Eles poderão ter acesso aos Relatórios Gerenciais da RM e das OM 
subordinadas. 

 
Gestão DE  

Gestão DE 

 
Gerente DE: Será atribuído ao Cmdo DE. Os usuários desse nível no SiCaPEx podem ser o Cmt, 
ChEM e o E1. Eles poderão ter acesso aos Relatórios Gerenciais da própria DE e das OM 
subordinadas. 

 
Gestão Brigada  

Gestão Brigada 

 
Gerente DE:  Será atribuído aos seguintes Cmdo: 

Cmdo Bda: Os usuários desse nível no SiCaPEx podem ser o Cmt, ChEM e o E1. Eles poderão ter 

acesso aos Relatórios Gerenciais da Bda e das OM subordinadas. 

Cmdo AD: Os usuários desse nível no SiCaPEx podem ser o Cmt, ChEM e o E1. Eles poderão ter 

acesso aos Relatórios Gerenciais da AD e das OM subordinadas. 

Cmdo Gp Eng: Os usuários desse nível no SiCaPEx podem ser o Cmt, ChEM e o E1. Eles poderão 

ter acesso aos Relatórios Gerenciais da Gp Eng e das OM subordinadas. 

 

Relatório Efetivo Geral  

Relatório de Efetivo Geral 

 
Com este Relatório, será possível visualizar o efetivo Geral de todo o EB nos dos diferentes níveis de 
gestão e subordinação. 

 
Gestão Cmt Exército 
Gestão DGP 
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Gestão ODG/ODS 
Gestão C Mil A 
Gestão RM/DE 
Gestão DE 
Gestão Brigada 

 

 

Gestão Cmt Exército  

Gestão Cmt Exército 

 
Nesse nível de Gestão é possível consultar todo o efetivo Geral do Exército Brasileiro Cmdo, RM, 
Brigada, OM etc. 

 
Gestão DGP  

Gestão DGP 

 
Nesse nível de Gestão é possível consultar todo o efetivo Geral do Exército Brasileiro Cmdo, RM, 
Brigada, OM etc. 

 
Gestão ODG/ODS  

Gestão ODG/ODS 

 
Nesse nível de Gestão é possível consultar o Efetivo Geral da Própria ODG/ODS e das OM 
subordinadas. 

 
Gestão C Mil A  

Gestão C Mil A 

 
Nesse nível de Gestão é possível consultar o Efetivo Geral do Próprio comando e de todas as OM 
subordinadas (RM, DIVISÃO, BRIGADA, AD, Gp ENG e respectivas OM). 

 
Gestão RM/DE  

Gestão RM/DE 

Nesse nível de Gestão é possível consultar o Efetivo Geral da Própria RM e das OM subordinadas. 

Gestão DE  

Gestão DE 

Nesse nível de Gestão é possível consultar o Efetivo Geral da Própria DE e das OM subordinadas. 

Gestão Brigada  

Gestão Brigada 

 
Nesse nível de Gestão é possível consultar o Efetivo Geral da Própria Brigada e das OM 
subordinadas. 

 

Relatório Posto/Grad  

Relatório de Postos e Graduações 
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Este Relatório serve para quantificar os Postos e Graduações de todo o EB nos dos diferentes níveis 
de gestão e subordinação. 

 
Gestão Cmt Exército 
Gestão  DGP 
Gestão ODG/ODS 
Gestão C Mil A 
Gestão RM/DE 
Gestão    DE 
Gestão Brigada 

 

 

Gestão Cmt Exército  

Gestão Cmt Exército 

 
Nesse nível de Gestão é possível quantificar os postos e Graduações de todo o pessoal do Exército 
Brasileiro Cmdo, RM, Brigada, OM etc. 

 
Gestão DGP  

Gestão DGP 

 
Nesse nível de Gestão é possível quantificar os postos e Graduações de todo o pessoal do Exército 
Brasileiro Cmdo, RM, Brigada, OM etc. 

 
Gestão ODG/ODS  

Gestão ODG/ODS 

 
Nesse nível de Gestão é possível quantificar os Postos e Graduações da Própria ODG/ODS e das 
OM subordinadas. 

 
Gestão C Mil A  

Gestão C Mil A 

 
Nesse nível de Gestão é possível quantificar os Postos e Graduações do Próprio comando e de 
todas as OM subordinadas (RM, DIVISÃO, BRIGADA, AD, Gp ENG e respectivas OM). 

 
Gestão RM/DE  

Gestão RM/DE 

 
Nesse nível de Gestão é possível quantificar os Postos e Graduações da Própria RM e das OM 
subordinadas. 

 
Gestão DE  

Gestão DE 

 
Nesse nível de Gestão é possível quantificar os Postos e Graduações da Própria DE e das OM 
subordinadas. 

 
Gestão Brigada  
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Gestão Brigada 

 
Nesse nível de Gestão é possível quantificar os Posto e Graduações da Própria Brigada e das OM 
subordinadas. 

 

Relatório QAS/QMS/OM  

Relatório QAS/QMS/QM 

 
Este Relatório possibilita os diferentes níveis de Gestão consultar e quantificar o efetivo por 
QAS/QMS/QM. 

 
Gestão Cmt Exército 
Gestão    DGP 
Gestão ODG/ODS 
Gestão C Mil A 
Gestão RM/DE 
Gestão      DE 
Gestão Brigada 

 

Gestão Cmt Exército  

Gestão Cmt Exército 

 
Nesse nível de Gestão é possível quantificar os QAS/QMS/QM de todo o pessoal do Exército 
Brasileiro por Cmdo, RM, Brigada, OM etc. 

 
Gestão DGP  

Gestão DGP 

 
Nesse nível de Gestão é possível quantificar os QAS/QMS/QM de todo o pessoal do Exército 
Brasileiro Cmdo, RM, Brigada, OM etc. 

 
Gestão ODG/ODS  

Gestão ODG/ODS 

 
Nesse nível de Gestão é possível quantificar os QAS/QMS/QM da Própria ODG/ODS e das OM 
subordinadas. 

 
Gestão C Mil A  

Gestão C Mil A 

 
Nesse nível de Gestão é possível quantificar os QAS/QMS/QM do Próprio comando e de todas as 
OM subordinadas (RM, DIVISÃO, BRIGADA, AD, Gp ENG e respectivas OM). 

 
Gestão RM/DE  

Gestão RM/DE 

 
Nesse nível de Gestão é possível quantificar os QAS/QMS/QM da Própria RM e das OM 
subordinadas. 

 
Gestão DE  
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Gestão DE 

 
Nesse nível de Gestão é possível quantificar os QAS/QMS/QM da Própria DE e das OM 
subordinadas. 

 
Gestão Brigada  

Gestão Brigada 

 
Nesse nível de Gestão é possível quantificar os QAS/QMS/QM da Própria Brigada e das OM 
subordinadas. 

 

Relatórios Gerenciais  

Relatórios Gerenciais 

 
SiCaPEx disponibilizará para os Comandantes, Chefes e Diretores em diferentes níveis da 

estrutura organizacional do Exército, relatórios gerenciais de apoio a decisão e de gestão e controle do 
pessoal, conforme o perfil e nível de acesso ao SiCaPEx, concedidos mediante solicitação formal ao DGP. 

O SiCaPEx permitirá, também, a consulta pelos gestores às Ficha Cadastro do Pessoal 
vinculado ao Exército, dependendo do escalão considerado. 

Os relatórios gerenciais de controle de efetivos do SiCaPEx refletem o Mapa da Força da OM, 
com seus efetivos reais, para tanto a atualização da BDCP deve ser uma obrigação diária dos 
Comandantes, Chefes e Diretores nos diversos níveis da estrutura organizacional do Exército Brasileiro. 

 
No menu Relatórios Gerenciais, dependendo do perfil, é possível gerar relatórios gerenciais para diversos 
fins: 

 
Endereço/Contato 
SIP/OPIP 

 

Endereço/ Contato  

Endereço/ Contato 

 
Este Relatório possibilita os diferentes níveis de Gestão consultar o endereço/ Contato de todos os 
militares sob sua subordinação. 

 
SIP/OPIP  

SIP/OPIP 

O SiCaPEx disponibilizará os seguintes Relatórios específicos do Pessoal vinculado às SIP/OPIP. 

Apresentações Previstas 
Apresentações em Atraso 
Efetivo da SIP/OPIP 

 
 
 

 

Apresentações Previstas  

Apresentações Previstas 

 
Este Relatório mostra todas as apresentações previstas na SIP/OPIP do usuário. 
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Apresentações em Atrazo  

Apresentações em Atraso 

Este Relatório mostra todas as apresentações que constam em atraso na SIP/OPIP do usuário. 

Efetivo da SIP/OPIP  

Efetivo SIP/OPIP 

 
Este Relatório mostra todo o efetivo da SIP/OPIP. 

 

Servidores Civis  

SERVIDORES CIVIS 

 
O menu Servidores Civis, é um link que abrirá outra aba para o Sistema Integrado de Servidores 
Civis (SISC). Está previsto que a APG/DGP, em coordenação com a DCIPAS, inclua no SiCaPEx, 
até junho de 
2012, todas as funcionalidades do Sistema de Informações de Servidores Civis (SISC) da DCIPAS, 
que 
hoje controla os servidores civis, visando a eliminação do mesmo e a unificação dos sistemas de 
controle 
do pessoal no DGP. 

 

Ajuda  

AJUDA 
 

No menu ajuda, você encontrará as principais perguntas com suas respectivas respostas e ainda você 
contará com a ajuda deste manual, que descreve o passo a passo do funcionamento do SiCaPEx. Nele 
contém os principais endereços e telefones de ajuda. 
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Cadastramento  

FUNCIONALIDADES DO SiCaPEx: 
 

 
TAF - Teste de Avaliação Física; 
TAT - Teste de Aptidão de Tiro; 
Trabalho Útil; 
Elogio; 
Medalha; 
Comportamento;            
Punição       Disciplinar; 
Recurso       Disciplinar; 
Decisão do Recurso Disciplinar; 
Sentença; 
Denúncia; 

Fato Gerador de Justiça; 
Afastamentos Temporários; 
PNR; 
Exercício da Função; 
Horas de Voo; 
Horas de Mergulho; 
Tempo de Raio X; 
Salto em Para Quedas; 
Cursos e Estágios Militares com Desligamento 
Cursos e Estágios Militares sem Desligamento 
Prorrogação                                            
Tempo de Serviço Público Anterior 
Convocação 
Dilações do Estágio Atual 
Desligamento 
Licenciamento 
Movimentação 
Apresentação por Término de Trânsito 
Promoção 
Missão no Exterior 
Situações Regulamentares 
Serviço em Combate 
CP - Código Pessoal 
QAS/QMS 
Proficiência                                   Linguística 
Cadastramento de Aluno CPOR/NPOR e Soldados 
Cadastramento de Cadetes/Aluno de Escolas de Formação 
Cadastramento de Aspirantes e Sargentos Temporários 
Cadastramento de Dependentes 
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Nome de Guerra; 
Foto; 
Religião; 
Contato; 
Endereço; 
Informações Bancárias; 
Exclusão de Dependentes 
Pensionista  
Apresentação      
Mudança de Vinculação 
Isenção de Imposto de Renda 
Melhoria de Pensão 
Dados Complementares de Anistia 
Falecimento 

 
 

Para o início do manual 
 

Cadastramento Registros Funcionais  

Funcionalidades que se refere a Registros Funcionais 

 
Registro Funcional: é todo registro das informações referente a dinâmica da carreira dos 

militares e da carreira dos servidores civis vinculados ao Exército Brasileiro (TAF, TAT, estágios, cursos, 
habilitações, avaliações, condecorações, promoções, etc). 

O cadastramento é feito de forma semelhante à dos Dados Individuais. O cadastramento do 
registro funcional do pessoal obedecerá ao ciclo de eventos de inclusão ou reinclusão, alteração, 
atualização ou exclusão de informações atinentes a dinâmica da carreira dos militares e da carreira dos 
servidores civis vinculados ao Exército. Estas regras se aplica às SIP/OPIP, quanto às informações da 
Ficha Cadastro dos inativos, pensionistas, ex-combatentes e anistiados (dependentes, decisão judicial, etc). 

 
Teste    de    Aptidão 
Justiça e Disciplina 
Afastamentos Temporários 
PNR 
Atividades Especiais 
Habilitação 
Militar Temporário 

CP - Código Pessoal 
QAS/QMS 
Proficiência Linguística 

 
 
 
 
 
 
 

Teste de Aptidão  

Teste de Aptidão 
 

 

TAF Teste de Aptidão Física 
 

 

TAT  Teste de Aptidão de Tiro 
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TAF  

Como Incluir,Alterar ou Excluir um TAF 
 

    Incluindo TAF; 

    Consultando TAF (Lançamentos); 

    Alterando TAF (Não Homologado); 

    Excluindo TAF (Não Homologado); 

    Consultando TAF (Ficha Cadastro); 

    Alterando TAF (Homologado) 

    Excluindo TAF (Homologado) 

 

Icluindo TAF  

Como Incluir TAF: 
 

Atenção! (Este Cadastro poderá ser feito em lote). 

 
Defina o Documento de Referência,  selecione o menu > Avaliação > TAF: 

O sistema mostrará a tela de inclusão com as informações do Documento de Referência na parte 

superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Em primeiro lugar você deve preencher as informações comuns sobre o TAF; 
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N° do TAF: (Esta opção serve para você informar o número do TAF, que pode ser: 1°, 2°, 3°); 

Ano de Realização: (Esta opção serve para você informar o ano de realização do TAF); 

Em segundo lugar você deve Selecionar o(s) Militar(es) para inclusão do TAF; 
Em terceiro lugar você deve preencher os campos  com  as  informações  individuais  para cada  pessoa 
retornada; 

Chamada: (Esta opção serve para informar qual é a chamada: 1°, 2°); 

Dia/Mes Real: (Esta opção serve para informar o dia e o mês de realização do TAF); 

Situação: (Esta opção serve para informar a situação da realização do TAF, Ex: Normal, militar 

com mais de 50 anos, etc); 
Menção: (Esta opção serve para informar qual a menção alcançada pelo militar); 

Suficiência: (Esta opção serve para informar qual é a suficiência); 

preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema salva a inclusão do TAF do militar. (Se não quiser salvar, você poderá clicar no botão 

cancelar e o sistema voltará para a tela inicial). 
 

 

Consultando TAF  

Como Consultar TAF (Lançamentos): 

 
Para consultar o Cadastro TAF, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o assunto TAF). 

O Sistema mostrará as informações sobre o Cadastro TAF (Conforme filtro da situação do Cadastro). 
Identidade: Este campo refere-se à identidade do militar; 

Nome: Este campo refere-se ao nome do militar; 

Chamada: (Este campo informa qual é a chamada: 1°, 2°); 

Dia/Mes Real: (Esta opção serve para informar o dia e o mês de realização do TAF); 

Situação: (Este campo informa a situação da realização do TAF); 

Menção: (Este campo informa qual a menção alcançada pelo militar); 

Suficiência: (Este campo informa qual é a suficiência). 

 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando TAF (Não Homologado)  

Como Alterar TAF (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro TAF com status não homologado, você primeiramente terá que Consultar o 
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Cadastro TAF . 
Clique no botão Editar no cadastro que desejar alterar; 

O sistema apresenta tela com os campos para alteração; 
Na primeira parte, o sistema mostrará as informações sobre o Documento de Referência vinculado ao 
Cadastro, onde você poderá definir outro documento. 
Na segunda parte o sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar, Ano de Realização do TAF 

e o N° do TAF. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Chamada: (Esta opção serve para informar qual é a chamada: 1°, 2°); 

Dia/Mes Real: (Esta opção serve para informar o dia e o mês de realização do TAF); 

Situação: (Esta opção serve para informar a situação da realização do TAF); 

Menção: (Esta opção serve para informar qual a menção alcançada pelo militar); 

Suficiência: (Esta opção serve para informar qual é a suficiência); 

Faça as alterações e clique no botão Salvar; (Você pode clicar no botão voltar e o sistema voltará 

para a tela de consulta) 

O sistema emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso; 
Clique no botão Fechar na mensagem; 

O sistema retornará para a tela de alteração; 

 
Excluindo TAF (Não Homologado)  

Como Excluir TAF (Não Homologado): 
 

Veja na opção: Excluindo Cadastro. 
 

 

Consultando TAF (Ficha do Militar)  

Consultar TAF (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro TAF com status homologado, você deve Consultar a Ficha Cadastro; 
Clique no menu avaliação; 
Clique no sub menu TAF; 

O sistema apresentará todos os lançamentos de TAF do militar que já foram homologados, com as 
seguintes informações: 

N° do TAF: (Este campo mostra o número do TAF, que pode ser: 1°, 2° ou 3°); 

Ano de Realização: (Este campo mostra o ano de realização do TAF); 

Chamada: (Este campo mostra a chamada: 1°, 2°); 

Dia/Mes Real: (Este campo mostra o dia e o mês de realização do TAF); 

Situação: (Este campo mostra a situação da realização do TAF, Ex: Normal, militar com mais de 

50 anos, etc); 
Menção: (Este campo mostra qual a menção alcançada pelo militar); 

Suficiência: (Este campo mostra qual é a suficiência); 

Documento: Mostra as informações do Documento de Referência que foi vinculado no 

lançamento do Cadastro TAF. 

 
Alterando TAF (Homologado)  

Como Alterar TAF (Homologado): 

 
Para Alterar TAF depois de homologado, primeiramente você deve Consultar TAF; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros TAF lançados para aquele militar. 
Clique no Cadastro que você deseja alterar; 

O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 
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o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar, Ano de Realização do TAF e o N° do TAF. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Chamada: (Esta opção serve para informar qual é a chamada: 1°, 2°); 

Dia/Mes Real: (Esta opção serve para informar o dia e o mês de realização do TAF); 

Situação: (Esta opção serve para informar a situação da realização do TAF); 

Menção: (Esta opção serve para informar qual a menção alcançada pelo militar); 

Suficiência: (Esta opção serve para informar qual é a suficiência); 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de Alteração de TAF. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

 

Excluindo TAF (Homologado)  

Como Excluir TAF (Homologado): 

 
Para Excluir TAF depois de homologado, primeiramente você deve Consultar TAF; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros TAF lançados para aquele militar. 
Clique no Cadastro que você deseja Excluir; 

O sistema mostrará todas as informações sobre o TAF lançado; 
Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar, Ano de Realização do TAF, N° do TAF, 

Chamada, Dia/Mes Real, Situação, Menção, Suficiência. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de Exclusão de TAF. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
TAT  

Como Incluir,Alterar ou Excluir um TAT 
 

    Incluindo TAT; 

    Consultando TAT (Lançamentos); 

    Alterando TAT (Não Homologado); 

    Excluindo TAT (Não Homologado); 

    Consultando TAT (Ficha Cadastro); 

    Alterando TAT (Homologado) 

    Excluindo TAT (Homologado) 

 

Incluindo TAT  

Como Incluir TAT: 

 
Após ter definido o Documento de Referência,  selecione o menu  Avaliação > TAT: 

Atenção! (Este Cadastro poderá ser feito em lote). 

O sistema mostrará a tela de inclusão, com as informações do Documento de Referência na parte 

superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Em primeiro lugar você deve preencher as informações comuns sobre o TAT; 
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Ano de Realização: (Esta opção serve para você informar o ano de realização do TAT); 

Em segundo lugar você deve Selecionar o(s) Militar(es) para inclusão do TAT; 
Em terceiro lugar você deve preencher os campos  com  as  informações  individuais  para cada  pessoa 
retornada; 

Menção: (Este campo serve para informar a menção alcançada pelo militar: Excelente, Muito 

Bom...); 
Motivo: ("Somente quando  a menção for  Não  Realizado",  este  campo  deve  ser preenchido 

informando o motivo da não realização); 
preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que xx Cadastros foram salvos com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema retorna para a página de inclusão. (Se não quiser salvar, você poderá clicar no botão 

cancelar e o sistema voltará para a tela inicial). 
 

 

Consultando TAT  

Como Consultar TAT (Lançamentos): 

 
Para consultar o Cadastro TAT, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o assunto TAT). 

O Sistema mostrará as informações sobre o Cadastro TAT (Conforme filtro da situação do Cadastro) 
Identidade: Este campo refere-se à identidade do militar; 

Nome: Este campo refere-se ao nome do militar; 

Ano de Realização: (Esta opção serve para informar o ano de realização do TAT); 

Menção: (Este campo informa qual a menção alcançada pelo militar); 
 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando TAT (Não Homologado)  

Como Alterar TAT (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro TAT com status não homologado, você primeiramente terá que Consultar o 

Cadastro TAT . 
Clique no botão Editar; 

Na primeira parte, o sistema mostrará as informações sobre o Documento de Referência vinculado ao 
Cadastro, onde você poderá definir outro documento. 
Na segunda parte o sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar, Ano de Realização do TAT. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Motivo:("Somente quando a menção for Não Realizado", este campo deve ser preenchido 

informando o motivo da não realização); 
Menção: (Esta opção serve para informar qual a menção alcançada pelo militar); 

Após fazer as alterações, clique no botão Salvar; (Você pode clicar no botão voltar e o sistema 

voltará para a tela de consulta); 

O sistema emitirá a mensagem informando que o registro foi atualizado com sucesso; 
Clique no botão Fechar na janela da mensagem; 

O sistema retorna para a tela de alteração; 
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Excluindo TAT (Não Homologado)  

Como Excluir TAT (Não Homologado): 
 

Veja na opção: Excluindo Cadastro. 
 

Consultando TAT (Ficha do Militar)  

Consultar TAT (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro TAT com status homologado, você deve Consultar a Ficha Cadastro; 
Clique no menu avaliação; 
Clique no sub menu TAT; 

O sistema apresentará todos os lançamentos de TAT do militar que já foram homologados, com as 
seguintes informações: 

Ano de Realização: (Esta opção informa o ano da realização de TAT); 

Motivo da não realização:("Somente quando a menção for Não Realizado", este campo deve 

ser preenchido informando o motivo da não realização); 
Menção: (Esta opção informa qual a menção alcançada pelo militar); 

Documento: (Mostra as informações do Documento de Referência que foi vinculado no 

lançamento do Cadastro TAT); 

 
Alterando TAT (Homologado)  

Como Alterar TAT (Homologado): 

 
Para Alterar TAT depois de homologado, primeiramente você deve Consultar TAT; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros TAT lançados para aquele militar. 
Clique no Cadastro que você deseja alterar; 

O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar e Ano de Realização; 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Motivo da não realização:("Somente quando a menção for Não Realizado", este campo deve 

ser preenchido informando o motivo da não realização); 
Menção: (Esta opção informa qual a menção alcançada pelo militar); 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de Alteração de TAT. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Excluindo TAT (Homologado)  

Como Excluir TAT (Homologado): 

 
Para Excluir TAT depois de homologado, primeiramente você deve Consultar TAT; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros TAT lançados para aquele militar. 
Clique no Cadastro que você deseja Excluir; 

O sistema mostrará todas as informações sobre o TAT lançado; 
Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 
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Referência); 
O sistema recuperará as informações do Posto/ Grad, Nome do Militar, Ano de Realização, Motivo 

da não realização, Menção. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de Exclusão de TAT. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Justiça e Disciplina  

Justiça e Disciplina 

 
ATENÇÃO! Alguns cadastramentos referente a Justiça e Disciplina, saem em BI Reservado, é 

da responsabilidade da 1ª e 2ª seção o lançamento deste ítem no sistema. 
 

Trabalho Útil; 
 

Elogio; 
 

Medalha; 
 

Comportamento; 
 

Punição Disciplinar; 
 

Recurso Disciplinar; 
 

Decisão do Recurso Disciplinar; 
 

Condenação; 
 

Sentença; 
 

Denúncia; 
 

Fato Gerador de Justiça 
 

Mérito  

Mérito 
 

 

Trabalho Útil; 
 

Elogio; 
 

Medalha; 
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Trabalho Útil  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Trabalho Útil 
 

    Incluindo Trabalho Útil; 

    Consultando Trabalho Útil (Lançamentos); 

    Alterando Trabalho Útil (Não Homologado); 

    Excluindo Trabalho Útil (Não Homologado); 

    Consultando Trabalho Útil (Ficha Cadastro); 

    Alterando Trabalho Útil (Homologado) 

    Excluindo Trabalho Útil (Homologado) 

 

Incluindo Trabalho Útil  

Como Incluir Trabalho Útil: 
 
 

Após  ter  definido  o  Documento  de  Referência,    selecione  o  menu  Justiça  e  Disciplina  >Mérito 

>Trabalho Útil: 

O sistema mostrará a tela de inclusão, com as informações do Documento de Referência na parte 

superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Selecione o Militar; 
Trabalho Útil: (Este campo serve para você selecionar o tipo de trabalho útil que o militar 

realizou. Ex: Cultural/Científico, Profissional); 

Descrição: (Este campo serve para você descrever de maneira resumida o trabalho útil 

realizado. O sistema aceitará até 2000 caracteres); 
Menção: (Este campo serve para você selecionar a menção do trabalho útil do militar); 

Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações do trabalho útil do militar. (Se não quiser salvar, você 

poderá clicar no botão cancelar e o sistema voltará para a tela inicial). 
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Consultando Trabalho Útil  

Como Consultar Trabalho Útil (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro Trabalho Útil, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o assunto 

Trabalho Útil). 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro Trabalho Útil (Conforme filtro da 
situação do Cadastro). 

Trabalho Útil: (Este campo mostra o tipo de trabalho útil que o militar realizou. Ex: 

Cultural/Científico, Profissional); 

Menção: (Este campo mostra a menção do trabalho útil do militar); 
 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Trabalho Útil (Não Homologado)  

Como Alterar Trabalho Útil (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Trabalho Útil, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Trabalho Útil 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência e os campos para 
alteração: 

Trabalho Útil: (Este campo serve para você Alterar o tipo de trabalho útil que o militar realizou. 

Ex: Cultural/Científico, Profissional); 

Descrição: (Este campo serve para você Alterar a descrição do trabalho útil realizado.  O 

sistema aceitará até 2000 caracteres); 
Menção: (Este campo serve para você selecionar para alterar a menção do trabalho útil do 

militar); 
Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo Trabalho Útil (Não Homologado)  

Como Excluir Trabalho Útil (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Trabalho Útil (Ficha do militar)  

Consultar Trabalho Útil (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Trabalho Útil com status homologado, você deve Consultar a Ficha 
Cadastro; 
Clique no menu Mérito 

Clique no sub menu Trabalho útil; 

http://www.helpndoc.com/


Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help  documents  

O sistema apresentará as informações do Trabalho Útil do militar com as seguintes informações: 

Trabalho Útil: (Este campo mostra o tipo de trabalho útil que o militar realizou. Ex: 

Cultural/Científico, Profissional); 

Descrição: (Este campo mostra de maneira resumida o trabalho útil realizado. O sistema 

aceitará até 2000 caracteres); 
Menção: (Este campo mostra a menção do trabalho útil do militar); 

 

AlterandoTrabalho Útil (Homologado)  

Como Alterar Trabalho Útil (Homologado): 

 
Para Alterar Trabalho Útil depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Trabalho Útil; 

O sistema mostrará as informações do(s) Trabalho Útil lançado(s) para aquele militar. 
Clique no botão alterar no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Trabalho Útil: (Este campo serve para você Alterar o tipo de trabalho útil que o militar realizou. 

Ex: Cultural/Científico, Profissional); 

Descrição: (Este campo serve para você Alterar o trabalho útil realizado. O sistema aceitará até 

2000 caracteres); 
Menção: (Este campo serve para você selecionar para alterar a menção do trabalho útil do 

militar); 
Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de Alteração de Trabalho Útil. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
ExcluindoTrabalho Útil (Homologado)  

Como Excluir Trabalho Útil (Homologado): 

 
Para Excluir Trabalho Útil depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Trabalho Útil; 

O sistema mostrará a lista de Cadastros de Trabalho Útil lançados para aquele militar. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o Trabalho Útil selecionado; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Posto/ Grad, Nome do Militar, Tipo de Trabalho Útil, Descrição e 

Menção. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Elogio  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Trabalho Útil 
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    Incluindo Elogio; 

    Consultando Elogio (Lançamentos); 

    Alterando Elogio (Não Homologado); 

    Excluindo Elogio (Não Homologado); 

    Consultando Elogio (Ficha Cadastro); 

    Alterando Elogio (Homologado) 

    Excluindo Elogio (Homologado) 

 

Incluindo Elogio  

Como Incluir Trabalho Útil: 
 
 

Após  ter  definido  o  Documento  de  Referência,    selecione  o  menu  Justiça  e  Disciplina  >Mérito 

>Elogio; 

O sistema mostrará a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência 

na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Selecione o Militar; 
Tipo de Elogio: (Este campo serve para você selecionar o tipo de Elogio recebido. Ex: Ação 

Destacada em campanha, Ação destacada no cumprimento do dever, Ação meritória de caráter 

excepcional, Referência Elogiosa); 

Descrição: (Este campo serve para você descrever de maneira resumida o elogio do militar. O 

sistema aceitará até 2000 caracteres); 

Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações do Elogio do militar. (Se não quiser salvar, você poderá 

clicar no botão cancelar e o sistema voltará para a tela inicial). 

 

 
Consultando Elogio (Lançamentos)  

Como Consultar Elogio (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro Elogio, você deve Consultar  Lançamentos, (selecione o assunto Elogio). 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro Elogio (Conforme filtro da 
situação do Cadastro). 

Tipo de Elogio: (Este campo mostra o tipo de Elogio do militar. Ex: Ação destacada em 

campanha, etc). 

 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Elogio (Lançamentos)  

Como Alterar Elogio (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Elogio, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Elogio 

http://www.helpndoc.com/


Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help  documents  

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência e os campos para 
alteração: 

Tipo de Elogio: (Este campo serve para você Alterar o tipo de Elogio do militar. Ex: Referência 

Elogiosa); 
Descrição: (Este campo serve para você Alterar a descrição do Elogio. "O sistema aceitará até 

2000 caracteres"); 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 

Excluindo Elogio (Não Homologado)  

Como Excluir Elogio (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Elogio (Ficha do militar)  

Consultar Elogio (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Elogio com status homologado, você deve Consultar a Ficha Cadastro; 
Clique no menu Mérito 

Clique no sub menu Elogio; 

O sistema apresentará as informações do Elogio do militar com as seguintes informações: 
Tipo de Elogio: (Este campo mostra o tipo de Elogio do militar. Ex: Ação destacada em 

campanha, etc); 
Descrição: (Este campo mostra de maneira resumida o elogio do militar). 

 
Alterando Elogio (Homologado)  

Como Alterar Elogio (Homologado): 

 
Para Alterar Elogio depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Elogio; 

O sistema mostrará as informações do(s) Elogio(s) lançado(s) para aquele militar. 
Clique no botão alterar no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Tipo de Elogio: (Este campo serve para você Alterar o tipo de Elogio do militar. Ex: Referência 

Elogiosa); 
Descrição: (Este campo serve para você Alterar a descrição do Elogio. "O sistema aceitará até 

2000 caracteres"); 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de Alteração de Elogio. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
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Excluindo Elogio (Homologado)  

Como Excluir Elogio (Homologado): 

 
Para Excluir Elogio depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Elogio; 

O sistema mostrará a lista de Cadastros de Elogio lançados para aquele militar. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o Elogio selecionado; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Posto/ Grad, Nome do Militar, Tipo de Elogio e Descrição. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Medalha  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Medalha 
 

    Incluindo Medalha; 

    Consultando Medalha (Lançamentos); 

    Alterando Medalha (Não Homologado); 

    Excluindo Medalha (Não Homologado); 

    Consultando Medalha (Ficha Cadastro); 

    Alterando Medalha (Homologado) 

    Excluindo Medalha (Homologado) 

 

Incluindo Medalha  

Como Incluir Medalha: 
 
 

Após  ter  definido  o  Documento  de  Referência,    selecione  o  menu  Justiça  e  Disciplina  >Mérito 

>Medalha; 

O sistema mostrará a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência 

na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Selecione o Militar; 
Medalha: (Este campo serve para você selecionar o tipo de medalha recebida. Ex: Anel  

Marechal Francisco Solano Lopes, Barra Honra ao mérito, etc); 
Número da Portaria: (Este campo serve para inserir o número da portaria de criação daquela 

medalha); 
Data da Portaria: (Este  campo  serve  para  inserir  a  data  da  portaria  de criação  daquela 

medalha); 
Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações da medalha do militar. (Se não quiser salvar, você 

poderá clicar no botão cancelar e o sistema voltará para a tela inicial). 

 

 
Consultando Medalha (lançamentos)  

Como Consultar Medalha (Lançamentos) 
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Para  consultar   o  Cadastro  Medalha,  você  deve   Consultar   Lançamentos,  (selecione   o   assunto 

Medalha). 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro Medalha (Conforme filtro da 
situação do Cadastro). 

Medalha: (Este campo mostra o tipo de medalha recebida. Ex: Anel Marechal Francisco Solano 

Lopes, Barra Honra ao mérito, etc); 
Número da Portaria: (Este campo mostra o número da portaria de criação daquela medalha); 

Data da Portaria: (Este campo mostra a data da portaria de criação daquela medalha); 
 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Medalha (Não Homologado)  

Como Alterar Elogio (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Medalha, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Medalha 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência e os campos para 
alteração: 

Medalha: (Este campo mostra o tipo de medalha recebida. Ex: Anel Marechal Francisco Solano 

Lopes, Barra Honra ao mérito, etc); 
Número da Portaria: (Este campo mostra o número da portaria de criação daquela medalha); 

Data da Portaria: (Este campo mostra a data da portaria de criação daquela medalha); 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo Medalha (Não Homologado)  

Como Excluir Medalha (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Medalha (Ficha do militar)  

Consultar Elogio (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Medalha com status homologado, você deve Consultar a Ficha Cadastro; 
Clique no menu Mérito 

Clique no sub menu Medalha; 

O sistema apresentará as informações da Medalha do militar com as seguintes informações:  

Medalha: (Este campo mostra o tipo de medalha recebida. Ex: Anel Marechal Francisco Solano 

Lopes, Barra Honra ao mérito, etc); 
Número da Portaria: (Este campo mostra o número da portaria de criação daquela medalha); 

Data da Portaria: (Este campo mostra a data da portaria de criação daquela medalha). 
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Alterando Medalha (Homologado)  

Como Alterar Medalha (Homologado): 

 
Para Alterar Medalha depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Medalha; 

O sistema mostrará as informações da(s) Medalha(s) lançada(s) para aquele militar. 
Clique no botão alterar no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Medalha: (Este campo mostra o tipo de medalha recebida. Ex: Anel Marechal Francisco Solano 

Lopes, Barra Honra ao mérito, etc); 
Número da Portaria: (Este campo mostra o número da portaria de criação daquela medalha); 

Data da Portaria: (Este campo mostra a data da portaria de criação daquela medalha); 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de Alteração de Medalha. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Excluindo Medalha (Homologado)  

Como Excluir Medalha (Homologado): 

 
Para Excluir Medalha depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Medalha; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros de Medalha lançados para aquele militar. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 

O sistema mostrará todas as informações sobre a medalha selecionada; 
Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Posto/ Grad, Nome do Militar, Medalha, Número da Portaria, 

Data da Portaria. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Demérito  

Demérito 
 

 

Comportamento; 
 

Punição Disciplinar; 
 

Recurso Disciplinar; 
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Decisão do Recurso Disciplinar; 
 

Condenação; 
 

Sentença; 
 

Denúncia; 
 

Fato Gerador de Justiça. 
 

 
 
 

Comportamento  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Comportamento 
 

    Incluindo Comportamento; 

    Consultando Comportamento (Lançamentos); 

    Alterando Comportamento (Não Homologado); 

    Excluindo Comportamento (Não Homologado); 

    Consultando Comportamento (Ficha Cadastro);     

Alterando Comportamento (Homologado) 

    Excluindo Comportamento (Homologado) 

 

Incluindo Comportamento  

Como Incluir Comportamento: 

 
Após  ter definido o Documento de Referência,   selecione  o  Menu  Justiça  e  Disciplina  >  Demérito 

>Comportamento; 

O sistema mostrará a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência 

na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Selecione o Militar; 
Comportamento Atual: (Este campo apresenta o comportamento atual do militar); 

Novo Comportamento: (Este campo serve para você inserir o comportamento que o militar 

ingressou); 
Data ingresso no Comportamento: (Este campo serve para você inserir a data que o militar 
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ingressou no novo comportamento). 
Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações do comportamento do militar. (Se não quiser salvar, você 

poderá clicar no botão cancelar e o sistema voltará para a tela inicial). 
 

 

Consultando Comportamento (Lançamentos)  

Como Consultar Comportamento (Lançamentos) 

 
Para consultar  o Cadastro Comportamento, você deve  Consultar  Lançamentos, (selecione o   assunto 
Comportamento). 

O Sistema mostrará os campos com os dados do Comportamento (Conforme filtro da situação do 
Cadastro). 

Tipo de Comportamento: (Este campo apresenta o comportamento do militar); 

Data ingresso no Comportamento: (Este campo mostra a data que o militar ingressou no novo 

comportamento). 

 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Comportamento (Não Homologado)  

Como Alterar Comportamento (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Comportamento, você primeiramente terá que Consultar Cadastro 

Comportamento 
Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência e os campos para 
alteração: 

Tipo de Comportamento: (Este campo serve para você alterar o comportamento do militar); 

Data ingresso no Comportamento: (Este campo serve para você alterar a data que o militar 

ingressou no comportamento). 
Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo Comportamento (Não Homologado)  

Como Excluir Comportamento (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Comportamento (Ficha do Militar)  

Consultar Comportamento (Ficha Cadastro): 
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Para Consultar o Cadastro Comportamento com status homologado, você deve Consultar a Ficha 
Cadastro; 
Clique no menu Demérito; 

Clique no sub menu Comportamento; 

O sistema apresentará as informações do(s) comportamento(s) do militar com as seguintes 
informações: 

Tipo de Comportamento: (Este campo apresenta o comportamento do militar); 

Data ingresso no Comportamento: (Este campo mostra a data que o militar ingressou no novo 

comportamento). 
 

Alterando Comportamento (Homologado)  

Como Alterar Comportamento (Homologado): 

 
Para Alterar Comportamento depois de homologado, primeiramente você deve Consultar 
Comportamento; 
O sistema mostrará as informações do(s) comportamento(s) lançado(s) para aquele militar. 
Clique no botão alterar no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Tipo de Comportamento: (Este campo serve para você alterar o comportamento do militar); 

Data ingresso no Comportamento: (Este campo serve para você alterar a data que o militar 

ingressou no comportamento). 
Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de Alteração de Comportamento. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Excluindo Comportamento (Homologado)  

Como Excluir Comportamento (Homologado): 

 
Para Excluir Comportamento depois de homologado, primeiramente você deve Consultar 
Comportamento; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros de Comportamento lançados para aquele militar. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o registro selecionado; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Posto/ Grad, Nome do Militar, Tipo de Comportamento, Data de 

Ingresso no Comportamento. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
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Punição Disciplinar  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Punição Disciplinar 
 

    Incluindo Punição Disciplinar; 

    Consultando Punição Disciplinar (Lançamentos); 

    Alterando Punição Disciplinar (Não Homologado); 

    Excluindo Punição Disciplinar (Não Homologado); 

    Consultando Punição Disciplinar (Ficha Cadastro);     

Alterando Punição Disciplinar (Homologado) 

    Excluindo Punição Disciplinar (Homologado) 

 

Incluindo Punição Disciplinar  

Como Incluir Punição Disciplinar: 
 

 
Após  ter definido o Documento de Referência, selecione  o  Menu    Justiça  e  Disciplina  >  Demérito 

>Punição Disciplinar; 

O sistema mostrará a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência 

na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Selecione o Militar; 
O sistema mostrará cinco ítens para cadastramento. 
1° Ítem: Informações específicas da punição. 

Tipo de Punição: (Este campo serve para você selecionar o tipo de punição do militar. Ex: 

Prisão disciplinar, Repreensão, Detenção Disciplinar, Impedimento Disciplinar, Licenciamento e 

exclusão a bem da disciplina); 

Teor da Punição: (Este campo serve para você descrever o teor da punição. Obs: O sistema 

aceitará texto com até 2000 caracteres); 
Anexo I do RDE: (Este campo serve para você selecionar um ítem do anexo I do RDR) 

Enquadramento: (Este campo serve para você descrever o enquadramento da punição. Obs: O 

sistema aceitará texto com até 2000 caracteres);) 
Classificação: (Este campo serve para você selecionar a classificação da punição. Ex: Leve, 

média ou grave); 
Comportamento: (Este campo serve para você informar o comportamento do militar e dizer se 

está ingressando no comportamento selecionado ou permanecendo no comportamento que ele 

estava antes da punição); 
Tempo (Nr de dias): (Este campo serve para você informar o número de dias) 

OM: (Este campo serve para você informar a OM que o militar cumprirá a sua punição); 

Data de Início: (Este campo serve para você informar a data início da punição) 

2° Ítem: Responsável pela punição. 

Identidade: (Neste campo você deve inserir o número da identidade do militar responsável em 

aplicar a punição); 
3° Ítem: Agravantes. 

Selecione: (Neste campo você deve selecionar um ou mais agravantes para a punição lançada. 

Ao selecionar um agravante, você deve clicar no botão adicionar e o sistema preencherá 

automaticamente os campos: Número, Descrição, Inciso, Letra, Ação. Obs: Caso de você 

tenha inserido algum agravante indevido, no campo ação aparecerá o botão Remover para você 

efetuar a remoção); 
4° Ítem: Atenuantes. 

Selecione: (Neste campo você deve selecionar um ou mais atenuantes para a punição lançada. 

Ao selecionar um agravante, você deve clicar no botão adicionar e o sistema preencherá 

automaticamente os campos: Número, Descrição, Inciso, Letra, Ação. Obs: Caso de você 

tenha selecionado algum atenuante indevido, no campo Ação aparecerá o botão Remover para 

você efetuar a remoção); 

http://www.helpndoc.com/


Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help  documents  

5° Ítem Enquadramento. 

Botão Gerar Texto: (Ao clicar neste botão, o sistema preencherá um texto contendo todas as 

informações da punição). 
Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações da punição Disciplinar. 

 

Consulatando Punição Disciplinar (Lançamentos)  

Como Consultar Punição Disciplinar (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro Punição Disciplinar, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o assunto 
Punição Disciplinar). 

O Sistema mostrará os campos com os dados da punição (Conforme filtro da situação do Cadastro). 
Tipo de Punição: (Este campo apresenta o tipo de punição que o militar recebeu); 

Teor da Punição: (Este campo mostra a descrição do teor da punição); 

Classificação: (Este campo mostra a classificação da punição). 

 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Punição Disciplinar (Não Homologado)  

Como Alterar Punição Disciplinar (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Punição, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Punição 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência e os campos para 
alteração: 
1° Ítem: Informações específicas da punição. 

Tipo de Punição: (Este campo serve para você alterar o tipo de punição do militar. Ex: Prisão 

disciplinar, Repreensão, Detenção Disciplinar, Impedimento Disciplinar, Licenciamento e 

exclusão a bem da disciplina); 

Teor da Punição: (Este campo serve para você alterar o teor da punição. Obs: O sistema 

aceitará texto com até 2000 caracteres); 
Anexo I do RDE: (Este campo serve para você alterar o ítem do anexo I do RDR) 

Enquadramento: (Este campo serve para você alterar a descrição do enquadramento da 

punição. Obs: O sistema aceitará texto com até 2000 caracteres); 
Classificação: (Este campo serve para você alterar a classificação da punição. Ex: Leve, média 

ou grave); 
Comportamento: (Este campo serve para você alterar a informação do comportamento do 

militar e dizer se está ingressando no comportamento selecionado ou permanecendo no 

comportamento que ele estava antes da punição); 
Tempo (Nr de dias): (Este campo serve para você alterar o número de dias) 

OM: (Este campo serve para você alterar a OM onde o militar cumprirá a sua punição); 

Data de Início: (Este campo serve para você alterar a data início da punição) 

2° Ítem: Responsável pela punição. 

Identidade: (Neste campo você deve alterar, se for o caso, o número da identidade do militar 

responsável em aplicar a punição); 
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3° Ítem: Agravantes. 

Selecione: (Neste campo você pode alterar um ou mais agravantes para a punição lançada. Ao 

selecionar um agravante, você deve clicar no botão adicionar e o sistema preencherá 

automaticamente os campos: Número, Descrição, Inciso, Letra, Ação. Obs: Caso de você 

tenha inserido algum agravante indevido, no campo ação aparecerá o botão Remover para você 

efetuar a remoção); 
4° Ítem: Atenuantes. 

Selecione: (Neste campo você pode selecionar um ou mais atenuantes para a punição lançada. 

Ao selecionar um agravante, você deve clicar no botão adicionar e o sistema preencherá 

automaticamente os campos: Número, Descrição, Inciso, Letra, Ação. Obs: Caso de você 

tenha selecionado algum atenuante indevido, no campo Ação aparecerá o botão Remover para 

você efetuar a remoção); 
5° Ítem Enquadramento. 

Botão Gerar Texto: (Ao clicar neste botão, o sistema preencherá um texto contendo todas as 

informações do teor da punição). 
Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
 

 

Excluindo Punição Disciplinar (Não Homologado)  

Como Excluir Punição Disciplinar (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Punição Disciplinar (Ficha do Militar)  

Consultar Punição Disciplinar (Ficha Cadastro): 
 

Para Consultar o Cadastro Punição Disciplinar com status homologado, você deve Consultar a Ficha 
Cadastro; 
Clique no menu Demérito; 

Clique no sub menu Comportamento; 

O sistema apresentará as informações do(s) comportamento(s) do militar com as seguintes 
informações: 

Tipo de Punição: (Este campo apresenta o tipo de punição que o militar recebeu); 

Teor da Punição: (Este campo mostra a descrição do teor da punição); 

Classificação: (Este campo mostra a classificação da punição). 

 
Alterando Punição Disciplinar (Homologado)  

Como Alterar Punição Disciplinar (Homologado): 

 
Para Alterar Punição Disciplinar depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Punição 
Disciplinar; 
O sistema mostrará as informações do(s) comportamento(s) lançado(s) para aquele militar. 
Clique no botão alterar no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar. 
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Você poderá alterar as seguintes informações: 
1° Ítem: Informações específicas da punição. 

Tipo de Punição: (Este campo serve para você alterar o tipo de punição do militar. Ex: Prisão 

disciplinar, Repreensão, Detenção Disciplinar, Impedimento Disciplinar, Licenciamento e 

exclusão a bem da disciplina); 

Teor da Punição: (Este campo serve para você alterar o teor da punição. Obs: O sistema 

aceitará texto com até 2000 caracteres); 
Anexo I do RDE: (Este campo serve para você alterar o ítem do anexo I do RDR) 

Enquadramento: (Este campo serve para você alterar a descrição do enquadramento da 

punição. Obs: O sistema aceitará texto com até 2000 caracteres); 
Classificação: (Este campo serve para você alterar a classificação da punição. Ex: Leve, média 

ou grave); 
Comportamento: (Este campo serve para você alterar a informação do comportamento do 

militar e dizer se está ingressando no comportamento selecionado ou permanecendo no 

comportamento que ele estava antes da punição); 
Tempo (Nr de dias): (Este campo serve para você alterar o número de dias) 

OM: (Este campo serve para você alterar a OM onde o militar cumprirá a sua punição); 

Data de Início: (Este campo serve para você alterar a data início da punição) 

2° Ítem: Responsável pela punição. 

Identidade: (Neste campo você deve alterar, se for o caso, o número da identidade do militar 

responsável em aplicar a punição); 
3° Ítem: Agravantes. 

Selecione: (Neste campo você pode alterar um ou mais agravantes para a punição lançada. Ao 

selecionar um agravante, você deve clicar no botão adicionar e o sistema preencherá 

automaticamente os campos: Número, Descrição, Inciso, Letra, Ação. Obs: Caso de você 

tenha inserido algum agravante indevido, no campo ação aparecerá o botão Remover para você 

efetuar a remoção); 
4° Ítem: Atenuantes. 

Selecione: (Neste campo você pode selecionar um ou mais atenuantes para a punição lançada. 

Ao selecionar um agravante, você deve clicar no botão adicionar e o sistema preencherá 

automaticamente os campos: Número, Descrição, Inciso, Letra, Ação. Obs: Caso de você 

tenha selecionado algum atenuante indevido, no campo Ação aparecerá o botão Remover para 

você efetuar a remoção); 
5° Ítem Enquadramento. 

Botão Gerar Texto: (Ao clicar neste botão, o sistema preencherá um texto contendo todas as 

informações do teor da punição). 
Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de Alteração de Comportamento. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Excluindo Punição Disciplinar (Homologado)  

Como Excluir Punição Disciplinar (Homologado): 

 
Para Excluir um Cadastro Punição Disciplinar depois de homologado, primeiramente você deve 
Consultar Punição Disciplinar; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros de Punição Disciplinar lançados para aquele militar. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o registro selecionado; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Posto/ Grad, Nome do Militar, Tipo de Punição, Teor da 

Punição, Anexo I do RDE, Enquadramento, Classificação e tempo. 
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Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 
 
 

Recurso Disciplinar  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Recurso Disciplinar 
 

    Incluindo Recurso Disciplinar; 

    Consultando Recurso Disciplinar (Lançamentos); 

    Alterando Recurso Disciplinar (Não Homologado); 

    Excluindo Recurso Disciplinar (Não Homologado); 

    Consultando Recurso Disciplinar (Ficha Cadastro);     

Alterando Recurso Disciplinar (Homologado) 

    Excluindo Recurso Disciplinar (Homologado) 

 

Incluindo Recurso Disciplinar  

Como Incluir Recurso Disciplinar: 
 

 
Após  ter definido o Documento de Referência,   selecione  o  Menu  Justiça  e  Disciplina  >  Demérito 

>Recurso Disciplinar; 

O sistema mostrará a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência 

na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Selecione o Militar; 
Punição: (Neste campo você seleciona a(s) punição(s) do militar); 

Recurso: (Neste campo você seleciona o tipo de Recurso Ex: Pedido de reconsideração de ato 

e Recurso disciplinar); 
Data: (Este campo serve para você inserir a data do Recurso Disciplinar). 

Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações do Recurso Disciplinar. (Se não quiser salvar, você 

poderá clicar no botão cancelar e o sistema voltará para a tela inicial). 

 
Consultando Recurso Disciplinar (Lançamentos)  

Como Consultar Recurso Disciplinar (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro Recurso Disciplinar, você deve Consultar Lançamentos, (selecione  o  
assunto Requerimento). 

O Sistema mostrará os campos com os dados do Requerimento do Recurso Disciplinar (Conforme filtro 
da situação do Cadastro). 

Punição: (Neste campo você visualiza a(s) punição(s) do militar); 

Recurso: (Neste campo você visualiza o tipo de Recurso Ex: Pedido de reconsideração de ato e 

Recurso disciplinar); 
Data: (Este campo você visualiza a data do Recurso Disciplinar). 
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Excluir 
 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Recurso Disciplinar (Não Homologado)  

Como Alterar Recurso Disciplinar (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Recurso Disciplinar, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Recurso 
Disciplinar 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência e os campos para 
alteração: 

Punição: (Neste campo você altera a(s) punição(s) do militar); 

Recurso: (Neste campo você altera o tipo de Recurso Ex: Pedido de reconsideração de ato e 

Recurso disciplinar); 
Data: (Neste campo você altera a data do Recurso Disciplinar). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo Recurso Disciplinar (Não Homologado)  

Como Excluir Recurso Disciplinar (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Recurso Disciplinar (Ficha do militar)  

Consultar Recurso Disciplinar (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Recurso Disciplinar com status homologado, você deve Consultar a Ficha 
Cadastro; 
Clique no menu Demérito; 

Clique no sub menu Recurso Disciplinar; 

O sistema apresentará as informações do(s) Recurso(s)  com as seguintes informações: 
Punição: (Neste campo você visualiza a(s) punição(s) do militar); 

Recurso: (Neste campo você visualiza o tipo de Recurso Ex: Pedido de reconsideração de ato e 

Recurso disciplinar); 
Data: (Este campo você visualiza a data do Recurso Disciplinar). 

 
Alterando Recurso Disciplinar (Homologado)  

Como Alterar Recurso Disciplinar (Homologado): 

 
Para Alterar Recurso Disciplinar depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Recurso 
Disciplinar; 
O sistema mostrará as informações do(s) Recurso(s) lançado(s) para aquele militar. 
Clique no botão alterar no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 
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Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Punição: (Neste campo você altera a(s) punição(s) do militar); 

Recurso: (Neste campo você altera o tipo de Recurso Ex: Pedido de reconsideração de ato e 

Recurso disciplinar); 
Data: (Neste campo você altera a data do Recurso Disciplinar). 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de Alteração de Recurso Disciplinar. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Excluindo Recurso Disciplinar (Homologado)  

Como Excluir Recurso Disciplinar (Homologado): 

 
Para Excluir Recurso Disciplinar depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Recurso 
Disciplinar; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros de Recurso(s) lançado(s) para aquele militar. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o registro selecionado; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Posto/ Grad, Nome do Militar, Recurso, Tipo Recurso 

Disciplinar, Data. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Decisão do Recurso Disciplinar  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Decisão do Recurso Disciplinar 
 

    Incluindo Decisão do Recurso Disciplinar; 

    Consultando Decisão do Recurso Disciplinar (Lançamentos); 

    Alterando Decisão do Recurso Disciplinar (Não Homologado); 

    Excluindo Decisão do Recurso Disciplinar (Não Homologado); 

    Consultando Decisão do Recurso Disciplinar (Ficha Cadastro);  

    Alterando Decisão do Recurso Disciplinar (Homologado) 

    Excluindo Decisão do Recurso Disciplinar (Homologado) 

 

Incluindo Decisão do Recurso Disciplinar  

Como Incluir Decisão do Recurso Disciplinar: 

 
Após  ter definido o Documento de Referência,   selecione  o  Menu  Justiça  e  Disciplina  >  Demérito 

>Decisão  Disciplinar; 

O sistema mostrará a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência 

na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

http://www.helpndoc.com/


Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help  documents  

Selecione o Militar; 
Recurso: (Esta opção serve para você selecionar no o Recurso Disciplinar); 

Punição: (Este campo mostra a punição do militar); 

Decisão: (Esta opção serve para você selecionar a decisão do Recurso Disciplinar. Ex: 

Atenuante, Agravação, Relevação, Arquivamento, Anulação, Arquivamento). 
Resumo da Seleção: (Esta opção serve para você escrever o resumo da seleção feita acima). 

Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações da Decisão do Recurso Disciplinar. (Se não  quiser  

salvar, você poderá clicar no botão cancelar e o sistema voltará para a tela inicial). 
 

Consultando Decisão do Recurso Disciplinar (Lançamentos)  

Como Consultar Decisão do Recurso Disciplinar (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro Decisão do Recurso Disciplinar, você deve Consultar Cadastro, (selecione o 
assunto Decisão do Recurso Disciplinar). 

O Sistema mostrará os campos com os dados da Decisão do Recurso Disciplinar (Conforme filtro da 
situação do Cadastro). 

Recurso: (Nesta opção  você visualiza o Recurso Disciplinar que levou a esta decisão); 

Decisão: (Esta opção mostra a decisão do Recurso Disciplinar. Ex: Atenuante, Agravação, 

Relevação, Arquivamento, Anulação, Arquivamento). 
Consequencia: (Este campo mostra a consequencia da Decisão do Recurso Disciplinar); 

 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Decisão do Recurso Disciplinar (Não Homologado)  

Como Alterar Decisão do Recurso Disciplinar (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Decisão do Recurso Disciplinar, você primeiramente terá que Consultar Cadastro 
Decisão do Recurso Disciplinar 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência e os campos para 
alteração: 

Recurso: (Esta opção serve para você selecionar outro o Recurso Disciplinar); 

Punição: (Este campo carrega a punição do militar); 

Decisão: (Esta opção serve para você alterar a decisão do Recurso Disciplinar. Ex: Atenuante, 

Agravação, Relevação, Arquivamento, Anulação, Arquivamento). 
Resumo da Seleção: (Esta opção serve para você alterar o resumo da seleção feita acima). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo Decisão do Recurso Disciplinar (Não Homologado)  
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Como Excluir Decisão do Recurso Disciplinar (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Decisão do Recurso Disciplinar (Ficha do militar)  

Consultar Decisão do Recurso Disciplinar (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Decisão do Recurso Disciplinar com status homologado, você deve 
Consultar a Ficha Cadastro; 
Clique no menu Demérito; 

Clique no sub menu Decisão Recurso Disciplinar; 

O sistema apresentará as informações do(s) Recurso(s)  com as seguintes informações: 
Punição: (Neste campo você visualiza a(s) punição(s) do militar); 

Recurso: (Neste campo você visualiza o tipo de Recurso Ex: Pedido de reconsideração de ato e 

Recurso disciplinar); 
Decisão: (Esta opção mostra a decisão do Recurso Disciplinar. Ex: Atenuante, Agravação, 

Relevação, Arquivamento, Anulação, Arquivamento). 
Consequencia: (Este campo mostra a consequencia da Decisão do Recurso Disciplinar); 

 
 
 
 
 
 

Alterando Decisão do Recurso Disciplinar (Homologado)  

Como Alterar Decisão do Recurso Disciplinar (Homologado): 
 

 
Para Alterar Decisão do Recurso Disciplinar depois de homologado, primeiramente você deve Consultar 
Decisão do Recurso Disciplinar; 
O sistema mostrará as informações do(s) Recurso(s) lançado(s) para aquele militar. 
Clique no botão alterar no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Decisão: (Esta opção serve para você alterar a decisão do Recurso Disciplinar. Ex: Atenuante, 

Agravação, Relevação, Arquivamento, Anulação, Arquivamento). 
Resumo da Seleção: (Esta opção serve para você alterar o resumo da seleção). 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de Alteração de Recurso Recurso Disciplinar. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Excluindo Decisão do Recurso Disciplinar (Homologado)  

Como Excluir Decisão do Recurso Disciplinar (Homologado): 

 
Para Excluir Decisão de Recurso Disciplinar depois de homologado, primeiramente você deve Consultar 
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Decisão de Recurso Disciplinar; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros de Decisão de Recurso(s) lançado(s) para aquele militar. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o registro selecionado; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Posto/ Grad, Nome do Militar, Recurso, Punição, Consequencia. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Sentença  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Sentença 
 

    Incluindo Sentença; 

    Consultando Sentença (Lançamentos); 

    Alterando Sentença (Não Homologado); 

    Excluindo Sentença (Não Homologado); 

    Consultando Sentença (Ficha Cadastro); 

    Alterando Sentença (Homologado) 

    Excluindo Sentença (Homologado) 

 

Incluindo Sentença  

Como Incluir Sentença: 

 
Após  ter definido o Documento de Referência,   selecione  o  Menu  Justiça  e  Disciplina  >  Demérito 

>Sentença; 

Selecione o Militar; 
O sistema mostrará a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência 

na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Primeiramente aparecerá a opção para você selecionar a Denúncia que irá gerar essa sentença; 

O sistema carregará a Data de recebimento e o Juízo da Denúncia; 

Preencha os seguintes campos: 
Enquadramento: (Esta opção serve para você inserir o enquadramento da Sentença); 

Situação: (Este campo serve para você informar a situação). Obs: Nesta opção o sistema 

apresenta dois botões. Absolvido e Condenado. Ao marcar a opção Condenado, o sistema 

apresentará as opções de condenação em dois botões: 
Para Cumprir Pena; 

Com Sursis; 

Data do Trânsito em Julgado: (Este campo serve para você inserir a data do trânsito em 

julgado); 
Tipo de Comportamento: (Este campo serve para você selecionar o tipo de comportamento do 

militar); 
Tipo de Condenação: (Este campo serve para você selecionar o tipo de condenação. Ex: 

); 

Descrição Sucinta da Sentença Final com Trânsito em Julgado: 

Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações da Sentença e volta para a tela de inclusão de Denúncia. 

(Se não quiser salvar, você poderá clicar no botão Novo e o sistema limpará os campos). 
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Consultando Sentença (Lançamentos)  

Como Consultar Sentença (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro Sentença, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o assunto 
Sentença). 

O Sistema mostrará os campos com os dados da Sentença (Conforme filtro da situação do Cadastro). 
Data do Recebimento: (Esta opção mostra a data de Recebimento da Sentença); 

Juízo: (Esta opção mostra o Juízo da Sentença); 

Enquadramento: (Esta opção mostra o enquadramento da Sentença); 

Situação: (Este campo mostra a situação da sentença Absolvido e Condenado); 

Data do Trânsito em Julgado: (Este campo serve para você inserir a data do trânsito em 

julgado); 
Descrição Sucinta da Sentença Final com Trânsito em Julgado: (Esta opção mostra a 

descrição da Sentença); 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Sentença (Não Homologado)  

Como Alterar Sentença (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro de Sentença, você primeiramente terá que Consultar Cadastro de Sentença; 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência e os campos para 
alteração: 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar, Identidade; 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Denúncia: (Esta opção serve para você alterar a Denúncia); 

Data do Recebimento: (Esta opção mostra a data de recebimento da Denúncia. Obs: esta 

opção você não poderá alterar); 
Juízo: (Esta opção mostra o juízo da Sentença. Obs: esta opção você não poderá alterar); 

Enquadramento: (Esta opção serve para você alterar o enquadramento da Sentença); 

Situação: (Este campo serve para você alterar a situação). Obs: Nesta opção o sistema 

apresenta dois botões. Absolvido e Condenado. Ao marcar a opção Condenado, o sistema 

apresentará as opções de condenação em dois botões: 
Para Cumprir Pena; 

Com Sursis; 

Data do Trânsito em Julgado: (Este campo serve para você alterar a data do trânsito em 

julgado); 
Tipo de  Comportamento: (Este campo serve para você alterar o  tipo  de  comportamento   do 

militar); 
Tipo de Condenação: (Este campo serve para você alterar o tipo de condenação); 

Descrição Sucinta da Sentença Final com Trânsito em Julgado:(Esta opção serve para você 

informar a descrição da sentença); 
Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
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O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 
 

Excluindo Sentença (Não Homologado)  

Como Excluir Sentença (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Sentença (Ficha do militar)  

Consultar Sentença (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro de Sentença com status homologado, você deve Consultar a Ficha 
Cadastro; 
Clique no menu Demérito; 

Clique no sub menu Sentença; 

O sistema apresentará as informações da(s) Sentença(s)  com as seguintes informações: 
Denúncia: (Esta opção mostra a Denúncia); 

Data do Recebimento: (Esta opção mostra a data de Recebimento da Sentença); 

Juízo: (Esta opção mostra o Juízo da Sentença); 

Enquadramento: (Esta opção mostra o enquadramento da Sentença); 

Situação: (Este campo mostra a situação da sentença Absolvido e Condenado); 

Data do Trânsito em Julgado: (Este campo serve para você inserir a data do trânsito em 

julgado); 
Descrição Sucinta da Sentença Final com Trânsito em Julgado: (Esta opção mostra a 

descrição da Sentença); 

 
Alterando Sentença (Homologado)  

Como Alterar Sentença (Homologado): 

 
Para Alterar Sentença depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Sentença; 
O sistema mostrará as informações das(s) Sentença(s) lançada(s) para aquele militar. 
Clique no botão alterar no registro desejado; 

O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Informações do Documento: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente 

selecionar outro Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar e Identidade do militar; 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Denúncia: (Esta opção serve para você alterar a Denúncia); 

Data do Recebimento: (Esta opção mostra a data de recebimento da Denúncia. Obs: esta 

opção você não poderá alterar); 
Juízo: (Esta opção mostra o juízo da Sentença. Obs: esta opção você não poderá alterar); 

Enquadramento: (Esta opção serve para você alterar o enquadramento da Sentença); 

Situação: (Este campo serve para você alterar a situação). Obs: Nesta opção o sistema 

apresenta dois botões. Absolvido e Condenado. Ao marcar a opção Condenado, o sistema 

apresentará as opções de condenação em dois botões: 
Para Cumprir Pena; 

Com Sursis; 

Data do Trânsito em Julgado: (Este campo serve para você alterar a data do trânsito em 

julgado); 
Tipo de  Comportamento: (Este campo serve para você alterar o  tipo  de  comportamento   do 

militar); 
Tipo de Condenação: (Este campo serve para você alterar o tipo de condenação); 

Descrição Sucinta da Sentença Final com Trânsito em Julgado:(Esta opção serve para você 
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informar a descrição da sentença); 
Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de Alteração de Sentença. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Excluindo Sentença (Homologado)  

Como Excluir Sentença (Homologado): 

 
Para Excluir Sentença depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Sentença; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros de Sentença lançado(s) para aquele militar. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 

O sistema mostrará todas as informações do registro selecionado; 
Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Posto/ Grad, Nome do Militar, Denúncia, Data do Recebimento, 

Juízo, Enquadramento, Situação, Data do Trânsito em Julgado, 

Descrição Sucinta da Sentença Final com Trânsito em Julgado. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Denúncia  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Denúncia 
 

    Incluindo Denúncia; 

    Consultando Denúncia (Lançamentos); 

    Alterando Denúncia (Não Homologado); 

    Excluindo Denúncia (Não Homologado); 

    Consultando Denúncia (Ficha Cadastro); 

    Alterando Denúncia (Homologado) 

    Excluindo Denúncia (Homologado) 

 

Incluindo Denúncia  

Como Incluir Denúncia: 

 
Após  ter definido o Documento de Referência,   selecione  o  Menu  Justiça  e  Disciplina  >  Demérito 

>Denúncia; 

Selecione o Militar; 
O sistema mostrará a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência 

na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Primeiramente aparecerá a opção para você selecionar o Fato Gerador de Justiça; 

O sistema carregará o Documento de Referência e a Descrição do Fato Gerador de Justiça; 

Preencha os seguintes campos: 
Data  do  Recebimento:  (Esta  opção  serve  para  você  inserir  a  Data  de  Recebimento   da 

Denúncia); 
Juízo Processual:: (Este campo serve para você informar qual Juízo Processual); 

Nº Processo    Ação  Penal: (Este campo serve para você inserir  o Número do Processo Ação 
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Penal); 
Gerar Texto: (Após ter preenchido todos os campos, você deve clicar no botão Gerar  Texto  

para o sistema gerar a descrição da denúncia). 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações da Denúncia e volta para a tela de inclusão de Denúncia. 

(Se não quiser salvar, você poderá clicar no botão Novo e o sistema limpará os campos). 
 

Consultando Denúncia (Lançamentos)  

Como Consultar Denúncia (Lançamentos) 

 
Para  consultar   o  Cadastro  Denúncia,  você  deve   Consultar   Lançamentos,  (selecione  o    assunto 
Denúncia). 

O Sistema mostrará os campos com os dados da Denúncia (Conforme filtro da situação do Cadastro). 
Recebida em: (Nesta opção você visualiza a data de recebimento da denúncia); 

Juízo: (Esta opção mostra o Juízo da Denúncia). 

Nº Processo Ação Penal: (Este campo mostra o Número do Processo Ação Penal). 
 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 
 
 

Alterando Denúncia (Não Homologado)  

Como Alterar Denúncia (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Denúncia, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Denúncia; 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência e os campos para 
alteração: 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar, Fato Gerador de Justiça, Documento, 

Descrição Sucinta do Fato; 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Data do Recebimento: (Esta opção serve para você alterar a data de Recebimento da 

Denúncia); 
Juízo Processual:  (Esta opção serve para você alterar o Juízo Processual); 

Nº Processo Ação Penal: (Esta opção serve para você alterar o Número do Processo Penal); 

Gerar Texto: (Após fazer todas as alterações você deve clicar no botão Gerar Texto pra o 

sistema montar o resumo da Denúncia); 
Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo Denúncia (Não Homologado)  
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Como Excluir Denúncia (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Denúncia (Ficha do militar)  

Consultar Denúncia (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Denúncia com status homologado, você deve Consultar a Ficha Cadastro; 
Clique no menu Demérito; 

Clique no sub menu Denúncia; 

O sistema apresentará as informações da(s) Denúncia(s)  com as seguintes informações: 
Data de Recebimento: (Neste campo  você visualiza a Data de Recebimento da Denúncia); 

Nº Proc Ação Penal: (Neste campo você visualiza Número do Processo Penal); 

Resumo: (Esta opção mostra o resumo da Denúncia). 

 
Alterando Denúncia (Homologado)  

Como Alterar Denúncia (Homologado): 

 
Para Alterar Denúncia depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Denúncia; 
O sistema mostrará as informações das(s) Denúncia(s) lançada(s) para aquele militar. 
Clique no botão alterar no registro desejado; 

O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Informações do Documento: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente 

selecionar outro Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar, Fato Gerador de Justiça, Documento, 

Descrição Sucinta do Fato; 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Data do Recebimento: (Esta opção serve para você alterar a data de Recebimento da 

Denúncia); 
Juízo Processual:  (Esta opção serve para você alterar o Juízo Processual); 

Nº Processo Ação Penal: (Esta opção serve para você alterar o Número do Processo Penal); 

Gerar Texto: (Após fazer todas as alterações você deve clicar no botão Gerar Texto pra o 

sistema montar o resumo da Denúncia); 
Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de Alteração de Denúncia. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 
 
 

Excluindo Denúncia (Homologado)  

Como Excluir Denúncia (Homologado): 

 
Para Excluir Denúncia depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Denúncia; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros de Denúncia lançado(s) para aquele militar. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o registro selecionado; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
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O sistema recuperará os campos: Posto/ Grad, Nome do Militar, Fato Gerador de Justiça, 

Documento, Descrição Sucinta do Fato, Data do Recebimento, Juízo Processual, Nº Processo 

Ação Penal, Descrição. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Fato Gerador de Justiça  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Fato Gerador de Justiça 
 

    Incluindo Fato Gerador de Justiça; 

    Consultando Fato Gerador de Justiça (Lançamentos); 

    Alterando Fato Gerador de Justiça (Não Homologado); 

    Excluindo Fato Gerador de Justiça (Não Homologado); 

    Consultando Fato Gerador de Justiça (Ficha Cadastro);     

Alterando Fato Gerador de Justiça (Homologado) 

    Excluindo Fato Gerador de Justiça (Homologado) 

 

Incluindo Fato Gerador de Justiça  

Como Incluir Fato Gerador de Justiça: 

 
Após  ter definido o Documento de Referência,   selecione  o  Menu  Justiça  e  Disciplina  >  Demérito 

>Fato Gerador de Justiça; 

Selecione o Militar; 
O sistema mostrará a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência 

na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Você deve preencher as Informações Individuais sobre Abertura de Fato Gerador de Justiça; 
Tipo do Fato Gerador: (Esta opção serve para você selecionar o tipo do Fato Gerador de 

Justiça. Ex: IPM, Conselho de Justificação, Conselho da Disciplina, IPD, Inquérito Comum - Civil, 

Auto de Prisão em Flagrante); 

Teor do Fato Gerador: (Neste campo você deve descrever o teor do Fato Gerador de Justiça); 

OM de Abertura do Fato Gerador: (Esta opção serve para você selecionar a OM da abertura 

do Fato Gerador de Justiça); 
Data do Fato Gerador: (Esta opção serve para você  informar      a  data  de  abertura  do  Fato 

Gerador de Justiça); 
Decisão Judicial: (Este campo serve para você selecionar a decisão judicial se for o caso) 

Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações da Decisão do Recurso Disciplinar. (Se não  quiser  

salvar, você poderá clicar no botão novo e o sistema limpará os campos). 

 
 

 
Consultando Fato Gerador de Justiça(Lançamentos)  

Como Consultar Fato Gerador de Justiça (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro Fato Gerador de Justiça, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o 
assunto Fato Gerador de Justiça). 

O Sistema mostrará os campos com os dados do Fato Gerador de Justiça (Conforme filtro da   situação 
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do Cadastro). 
Data do Fato Gerador: (Nesta opção você visualiza o Recurso Disciplinar que levou a esta 

decisão); 
Decisão Judicial: (Esta opção mostra a decisão judicial, Quando houver). 

 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Fato Gerador de Justiça (Não Homologado)  

Como Alterar Fato Gerador de Justiça (Não Homologado): 
 

 
Para Alterar um Cadastro Fato Gerador de Justiça, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Fato 
Gerador de Justiça 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência e os campos para 
alteração: 

Tipo do Fato Gerador: (Esta opção serve para você alterar a seleção do tipo do Fato Gerador 

de Justiça. Ex: IPM, Conselho de Justificação, Conselho da Disciplina, IPD, Inquérito Comum - 

Civil, Auto de Prisão em Flagrante); 

Teor do Fato Gerador: (Neste campo você deve alterar a descrição do teor do Fato Gerador de 

Justiça); 
OM de Abertura do Fato Gerador: (Esta opção serve para você alterar a seleção da OM da 

abertura do Fato Gerador de Justiça); 
Data do Fato Gerador: (Esta opção serve para você alterar a data de abertura do Fato Gerador 

de Justiça); 
Decisão Judicial: (Este campo serve para você alterar a decisão judicial se for o caso) 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo Fato Gerador de Justiça (Não Homologado)  

Como Excluir Fato Gerador de Justiça (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Fato Gerador de Justiça (Ficha do Militar)  

Consultar Fato Gerador de Justiça (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Fato Gerador de Justiça com status homologado, você deve Consultar a 
Ficha Cadastro; 
Clique no menu Demérito; 

Clique no sub menu Fato Gerador de Justiça; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro com as seguintes informações: 
Boletim: (Neste campo você visualiza as informações do boletim que publicou o Fato Gerador 

de Justiça); 
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Tipo do Fato Gerador: (Nesta opção você visualiza o tipo do Fato Gerador de Justiça); 

OM de Abertura: (Neste campo você visualiza a OM que abriu o Fato Gerador de Justiça); 

Decisão Judicial: (Esta opção mostra a decisão judicial, Quando houver); 
 

 

Alterando Fato Gerador de Justiça (Homologado)  

Como Alterar Fato Gerador de Justiça (Homologado): 

 
Para Alterar Decisão do Recurso Disciplinar depois de homologado, primeiramente você deve Consultar 
Fato Gerador de Justiça; 
O sistema mostrará as informações dos Cadastro homologados para o militar selecionado. 
Clique no botão alterar no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Tipo do Fato Gerador: (Esta opção serve para você alterar a seleção do tipo do Fato Gerador 

de Justiça. Ex: IPM, Conselho de Justificação, Conselho da Disciplina, IPD, Inquérito Comum - 

Civil, Auto de Prisão em Flagrante); 

Teor do Fato Gerador: (Neste campo você deve alterar a descrição do teor do Fato Gerador de 

Justiça); 
OM de Abertura do Fato Gerador: (Esta opção serve para você alterar a seleção da OM da 

abertura do Fato Gerador de Justiça); 
Data do Fato Gerador: (Esta opção serve para você alterar a data de abertura do Fato Gerador 

de Justiça); 
Decisão Judicial: (Este campo serve para você alterar a decisão judicial se for o caso) 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de Alteração de Recurso Recurso Disciplinar. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Excluindo Fato Gerador de Justiça (Homologado)  

Como Excluir Fato Gerador de Justiça (Homologado): 

 
Para Excluir Decisão de Recurso Disciplinar depois de homologado, primeiramente você deve Consultar 
Fato Gerador de Justiça; 
O sistema mostrará a lista de Cadastro (s) lançado(s) para o militar selecionado. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 
O sistema mostrará todas as informações individuais do registro selecionado; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Posto/ Grad, Nome do Militar, Tipo do Fato Gerador, Teor do 

Fato Gerador, OM de Abertura do Fato Gerador, Data do Fato Gerador, Decisão Judicial. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
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Afastamentos Temporários  

Como Incluir, Alterar, Excluir e Fechar Afastamentos Temporários 

 
ATENÇÃO! O SiCaPEx fará o cadastramento dos Afastamentos Temporários que não retira o 

militar de efetivo pronto. Os Afastamentos que retira o militar de efetivo pronto será feito pelo 

SUCEM. 
 

    Incluindo Afastamentos Temporários; 

    Consultando Afastamentos Temporários (Lançamentos); 

    Alterando Afastamentos Temporários (Não Homologado); 

    Excluindo Afastamentos Temporários (Não Homologado); 

    Consultando Afastamentos Temporários (Ficha Cadastro);  

    Alterando Afastamentos Temporários  (Homologado) 

    Excluindo Afastamentos Temporários (Homologado) 

    Fechando Afastamentos Temporários  

 
 

 

Incluindo Afastamentos Temporários  

Como Incluir Afastamentos Temporários: 
 

 
Após ter definido o Documento de Referência,  selecione o Menu  Afastamentos Temporários; 

Selecione o Militar; 
O sistema mostrará a tela de inclusão, com as informações do Documento de Referência na parte 

superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

O sistema carregará as informações do nome e Posto/Grad do militar e mostrará os campos para a 
inclusão das informações específicas do Afastamento Temporário; 

Tipo de Publicação: (Este combo box, mostra duas opções:) 

Cadastrar (Quando o militar inicia o Afastamento Temporário. Ao escolher esta 

opção, o sistema abrirá os seguintes campos:) 
Tipo de Afastamento: (Esta opção serve para informar o Tipo de Afastamento. Ex: Férias, 
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Desconto em Férias, Núpcias, etc; 
Ano de Referência: (Este campo serve para você informar o Ano de Referência do 

Afastamento). Obs: Este campo somente aparecerá se o afastamento for do tipo Férias e 

Desconto em Férias; 
Data Início: (Esta opção serve para informar a data início do Afastamento do militar; 

Qt de Dias: (Esta Opção serve para você informar a quantidade de dias do Afastamento); 

Data Término Prevista: (Esta opção mostra a data término prevista do afastamento do militar. 

Obs: Este Campo será carregado automaticamente após a inserção da Data início e da 

quantidade de dias). 
 

 

 

Fechar: Quando o militar termina o Afastamento Temporário. Ao escolher esta 

opção, o sistema abrirá os seguintes campos:); Obs: Esta opção deve ser selecionada 

para fechar o afastamento do militar. O sistema carregará automaticamente o cadastro 

do Afastamento do militar quando for selecionado o Tipo do Afastamento. 

Tipo de Afastamento: (Esta opção serve para informar o Tipo de Afastamento. Ex: Férias, 

Desconto em Férias, Núpcias, etc; 
Ano   de   Referência:   (Este   campo   será   carregado   automaticamente   para   o   caso de 

Descadastro). Obs: Este campo somente aparecerá se o afastamento for do tipo Férias e 

Desconto em Férias; 
Data Início: (Este campo será carregado automaticamente para o caso de Descadastro); 

Qt de Dias: (Este campo será carregado automaticamente para o caso de Descadastro); 

Data Término prevista: (Este campo será carregado automaticamente para o caso de 

Descadastro); 
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Data Término: (Esta opção serve para você informar a data término do Afastamento do Militar); 
 

 

Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema salva a inclusão do Afastamento Temporário. (Se não quiser salvar, você poderá clicar no 

botão novo e o sistema limpará todos os campos). 
 
 

 

Consultando Afastamentos Temporários (Lançamentos)  

Como Consultar Afastamentos Temporários (Lançamentos) 
 

 
Para consultar o Cadastro Afastamentos Temporários, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o 
assunto Afastamentos Temporários). 
O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro Afastamentos Temporários 
(Conforme filtro da situação do Cadastro). 

Tipo de Afastamento: (Este campo mostra o Tipo de Afastamento. Ex: Férias, Desconto em 

Férias, Núpcias, etc); 
Ano de Referência: (Este campo mostra o Ano de Referência do Afastamento). Obs: Este 

campo somente aparecerá se o afastamento for do tipo Férias e Desconto em Férias; 
Data Início: (Este campo mostra a data início do Afastamento do militar; 

Qt de Dias: (Este campo mostra a quantidade de dias do Afastamento); 

Data Término prevista: (Este campo mostra a data término prevista do término do 

Afastamento). 
Data Término: (Este campo aparecerá somente quando o campo tipo for fechar). 

 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

 

Alterando Afastamentos Temporários (Não Homologado)  

Como Alterar Afastamentos Temporários (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Afastamentos Temporários, você primeiramente terá que Consultar Cadastro 
Afastamentos Temporários 
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Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência e os campos para 
alteração: 

Tipo de Afastamento: (Esta opção serve para você alterar o Tipo de Afastamento. Ex: Férias, 

Desconto em Férias, Núpcias, etc; 
Ano de Referência: (Este campo serve para você alterar o Ano de Referência do Afastamento). 

Obs: Este campo somente aparecerá se o afastamento for do tipo Férias e Desconto em Férias; 

Data Início: (Esta opção serve para você alterar a data início do Afastamento do militar; 

Qt de Dias: (Esta Opção serve para você alterar a quantidade de dias do Afastamento); 

Data Término prevista: (Este campo é carregado automaticamente ao alterar a data inicio e a 

quantidade de dias). 
Data Término: (Esta opção serve para você alterar a data término. Obs: Somente se o tipo    de 

publicação for "Fechar"); 
Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 

Excluindo Afastamentos Temporários (Não Homologado)  

Como Excluir Afastamentos Temporários (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Afastamentos Temporários (Ficha do militar)  

Consultar Afastamentos Temporários (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Afastamentos Temporários com status homologado, você deve Consultar a 
Ficha Cadastro; 
Clique no menu Afastamentos Temporários; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro com as seguintes informações: 
Tipo: (Este campo mostra o Tipo de Afastamento. Ex: Férias, Desconto em Férias, Núpcias, 

etc); 
Ano de Referência: (Este campo mostra o Ano de Referência do Afastamento). Obs: Este 

campo somente aparecerá se o afastamento for do tipo Férias e Desconto em Férias; 
Data Início: (Este campo mostra a data início do Afastamento do militar; 

Qt de Dias: (Este campo mostra a quantidade de dias do Afastamento); 

Data Término prevista: (Este campo mostra a data término prevista do término do 

Afastamento). 
Data  Término:  (Este  campo  mostra  a  data  término  do  Afastamento.  Obs:  Este     campo 

aparecerá somente quando o campo tipo for fechar). 
 
 
 

 
Alterando Afastamentos Temporários (Homologado)  

Como Alterar Afastamentos Temporários (Homologado): 
 

 
Para Alterar o Cadastro de Afastamentos Temporários depois de homologado, primeiramente você 
deve Consultar Afastamentos Temporários; 
O sistema mostrará lista com as informações do(s) Cadastros(s) lançado(s) para aquele militar. 
Clique no registro que deseja alterar; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 
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Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Tipo de Afastamento: (Esta opção serve para você alterar o Tipo de Afastamento. Ex: Férias, 

Desconto em Férias, Núpcias, etc; 
Ano de Referência: (Este campo serve para você alterar o Ano de Referência do Afastamento). 

Obs: Este campo somente aparecerá se o afastamento for do tipo Férias e Desconto em Férias; 

Data Início: (Esta opção serve para você alterar a data início do Afastamento do militar; 

Qt de Dias: (Esta Opção serve para você alterar a quantidade de dias do Afastamento); 

Data Término prevista: (Este campo é carregado automaticamente ao alterar a data inicio e a 

quantidade de dias). 
Data Término: (Esta opção serve para você alterar a data término. Obs: Somente se o tipo    de 

publicação for "Fechar"); 
Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Excluindo Afastamentos Temporários (Homologado)  

Como Excluir Afastamentos Temporários (Homologado): 

 
Para Excluir o Cadastro de Afastamentos Temporários depois de homologado, primeiramente você 
deve Consultar Afastamentos Temporários; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros PNR lançados para aquele militar. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará as informações nos campos:  Posto/ Grad, Nome do Militar Tipo de 

Afastamento, Ano de Referência, Data Início, Qt de Dias, Data Término prevista, Data Término. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
PNR  

Como Incluir, Alterar, Excluir Ocupação ou desocupação de PNR 
 

    Incluindo PNR; 

    Consultando PNR (Lançamentos); 

    Alterando PNR (Não Homologado); 

    Excluindo PNR (Não Homologado); 

    Consultando PNR (Ficha Cadastro); 

    Alterando PNR (Homologado); 

    Excluindo PNR (Homologado); 

    Fechando PNR . 
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Incluindo PNR  

Como Incluir Ocupação/Desocupação de PNR: 
 

 
Após ter definido o Documento de Referência,  selecione o Menu PNR; 

O sistema mostrará a tela com os campos "Dados do PNR" para a inclusão e as informações do 

Documento de Referência na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do 

documento de Referência apresentadas no menu acima não estão de acordo, você  poderá 

definir um novo documento. 

Selecione o Militar; 
Operação do PNR: (Este campo serve para você informar se é Ocupação ou Desocupação); 

Tipo de Moradia: (Este campo serve para você informar o tipo de moradia Ex: (Casa, 

Apartamento)); 

Data: (Este campo serve para você informar a data da Ocupação/Desocupação) 

Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão da Ocupação/Desocupação de PNR. (Se não quiser salvar, você poderá 

clicar no botão Voltar e o sistema voltará para a tela inicial). 

 

 
Consultando PNR (Lançamentos)  

Como Consultar Ocupação/Desocupação de PNR (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro PNR, você deve Consultar  Lançamentos, (selecione o assunto PNR); 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro PNR (Conforme  filtro  da 
situação do Cadastro). 

Operação do PNR: (Este campo mostra se é Ocupação ou Desocupação); 

Tipo de Moradia: (Este campo mostra o tipo de moradia Ex: (Casa, Apartamento)); 

Data: (Este campo mostra a data da Ocupação/Desocupação). 
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Excluir 
 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando PNR (Não Homologado)  

Como Alterar Ocupação/Desocupação de PNR (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro PNR, você primeiramente terá que Consultar Cadastro PNR 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência, Operação do PNR, 
Nome , Posto/Grad e os campos para alteração: 

Tipo  de   Moradia:  (Este  campo  serve  para  você  alterar  o  tipo   de  moradia  Ex:     (Casa, 

Apartamento)); 

Data: (Este campo serve para você alterar a data da Ocupação/Desocupação) 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; (Se você não quiser salvar a alteração, clique no botão Voltar) 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo PNR (Não Homologado)  

Como Excluir Ocupação/Desocupação de PNR (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando PNR (Ficha do Militar)  

Consultar Ocupação/Desocupação de PNR (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro PNR com status homologado, você deve Consultar a Ficha Cadastro; 
Clique no menu PNR; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro PNR do militar com as seguintes informações: 
Tipo Cadastro PNR: (Este campo mostra se é Ocupação ou Desocupação); 

Tipo Moradia: (Este campo mostra o tipo de moradia Ex: (Casa, Apartamento)); 

Data: (Este campo mostra a data da Ocupação/Desocupação). 

 
Alterando PNR (Homologado)  

Como Alterar Ocupação/Desocupação de PNR (Homologado): 

 
Para Alterar o Cadastro PNR depois de homologado, primeiramente você deve Consultar PNR; 

O sistema mostrará lista com as informações do(s) Cadastros(s) PNR lançado(s) para aquele militar. 
Clique no botão alterar no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar e Operação do PNR. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
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Tipo de Moradia: (Este campo serve para você alterar o tipo de moradia Ex: (Casa, 

Apartamento)); 

Data: (Este campo serve para você alterar a data da Ocupação/Desocupação) 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Excluindo PNR (Homologado)  

Como Excluir Ocupação/Desocupação de PNR (Homologado): 

 
Para Excluir o Cadastro PNR depois de homologado, primeiramente você deve Consultar PNR; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros PNR lançados para aquele militar. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 

O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado; 
Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará as informações nos campos:  Posto/ Grad, Nome do Militar, Operação do 

PNR, Tipo PNR e Data. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Atividades Especiais  

Atividades Especiais 
 
 

    Exercício da Função 
 

    Horas de Voo 
 

    Horas de Mergulho 
 

    Tempo de Raio X 
 

    Salto em Paraquedas 
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Exercício da Função  

Como Incluir, Alterar, Excluir e Fechar Exercício da Função 
 

    Incluindo Exercício da Função; 

    Consultando Exercício da Função (Lançamentos); 

    Alterando Exercício da Função (Não Homologado); 

    Excluindo Exercício da Função (Não Homologado); 

    Consultando Exercício da Função (Ficha Cadastro); 

    Alterando Exercício da Função (Homologado); 

    Excluindo Exercício da Função (Homologado); 

    Fechando Exercício da Função . 

 

Incluindo Exercício da Função  

Como Incluir Exercício da Função: 
 

 
Após ter definido o Documento de Referência, selecione o Menu Atividades Especiais > Exercício da 

Função; 

Selecione o Militar; 
O sistema mostrará a tela de inclusão, com as informações do Documento de Referência na parte 

superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

O sistema carregará as informações do nome e Posto/Grad do militar e mostrará os campos para a 
inclusão das informações específicas do Exercício da Função; 

Tipo de Publicação: (Este combo box, mostra duas opções:) 

Cadastro (Quando o militar inicia o Exercício da Função. Ao escolher esta opção, o 

sistema abrirá os seguintes campos:) 
Atividade Especial: (Esta opção serve para informar a Atividade Especial exercida pelo militar); 

Data Início: (Esta opção serve para informar a data início do Exercício da Função do Militar); 

Doc Publicação: (Esta Opção serve para você informar o Documento que publicou o início do 

Exercício. Obs: Esta opção é somente para a Atividade de Raio X). 
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Descadastro: Quando o militar finaliza o Exercício da Função. Ao escolher esta 

opção, o sistema abrirá os seguintes campos:); Obs: Esta opção deve ser selecionada 

para fechar o Exercício da Função do militar. Ao escolher esta opção, o sistema 

carregará automaticamente o cadastro do Exercício do militar. 

Atividade Especial: (Esta opção serve para informar a Atividade Especial exercida pelo militar); 

Data Início: (Esta opção serve para informar a data início do Exercício da Função do Militar); 

Doc Publicação: (Esta Opção serve para você informar o Documento que publicou o início do 

Exercício. Obs: Esta opção é somente para a Atividade de Raio X). 
Data Fim: (Esta opção serve para informar a Data Fim do Exercício da Função); 
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Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema salva a inclusão do Afastamento Temporário. (Se não quiser salvar, você poderá clicar no 

botão novo e o sistema limpará todos os campos). 
 

Consultando Exercício da Função (Lançamentos)  

Como Consultar Exercício da Função (Lançamentos) 
 

 
Para consultar o Cadastro Exercício da Função, você deve Consultar Lançamentos, (selecione  o 
assunto Exercício da Função). 
O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro de Exercício da Função 
(Conforme filtro da situação do Cadastro). 
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Atividade Especial: (Esta opção mostra a Atividade Especial exercida pelo militar); 

Data Início: (Esta opção mostra a data início do Exercício da Função do Militar); 

Tipo de Publicação: (Esta opção mostra o Tipo de Publicação. Cadastro e Descadastro); 

Doc Publicação: (Esta opção mostra o Documento que publicou o início do Exercício. Obs: Esta 

opção é somente para a Atividade de Raio X); 
Data Fim: (Esta opção mostra a Data Fim do Exercício da Função). 

 

 

Excluir 
 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

 

Alterando Exercício da Função (Não Homologado)  

Como Alterar Exercício da Função (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Exercício da Função, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Exercício 
da Função; 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência e os campos para 
alteração: 

Tipo de Publicação: (Esta Opção mostra ao tipo de Publicação. Cadastro e Descadastro. Obs: 

Este campo não é passível de Alteração); 
Atividade Especial: (Esta opção serve para você alterar a Atividade Especial exercida pelo 

militar); 
Data Início: (Esta opção serve para você alterar a data início do Exercício da Função do Militar); 

Doc Publicação: (Esta Opção serve para você alterar o Documento que publicou o início do 

Exercício. Obs: Esta opção é somente para a Atividade de Raio X). 
Data Fim: (Esta opção serve para você alterar a Data Fim do Exercício da Função. Somente 

quando o tipo de Publicação for Descadastro). 
Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
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Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 

Excluindo Exercício da Função (Não Homologado)  

Como Excluir Exercício da Função (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Exercício da Função (Ficha do Militar)  

Como Consultar Exercício da Função (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Exercício da Função com status homologado, você deve Consultar a Ficha 
Cadastro; 
Clique no menu Atividades Especiais; 

Clique no sub menu Exercício da Função; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro com as seguintes informações: 
 

 
Atividade Especial: (Esta opção mostra a Atividade Especial exercida pelo militar); 

Data Início: (Esta opção mostra a data início do Exercício da Função do Militar); 

Tipo de Publicação: (Esta opção mostra o Tipo de Publicação. Cadastro e Descadastro); 

Doc Publicação: (Esta opção mostra o Documento que publicou o início do Exercício. Obs: Esta 

opção é somente para a Atividade de Raio X); 
Data Fim: (Esta opção mostra a Data Fim do Exercício da Função). 

 
Alterando Exercício da Função (Homologado)  

Como Alterar Exercício da Função (Homologado): 

 
Para Alterar o Cadastro Exercício da Função depois de homologado, primeiramente você deve 

Consultar Exercício da Função; 
O sistema mostrará lista com as informações do(s) Cadastros(s) Exercício da Função lançado(s) para 
aquele militar. 
Clique no botão alterar no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar e Tipo de publicação. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Atividade Especial: (Esta opção serve para você alterar a Atividade Especial exercida pelo 

militar); 
Data Início: (Esta opção serve para você alterar a data início do Exercício da Função do Militar); 

Doc Publicação: (Esta Opção serve para você alterar o Documento que publicou o início do 

Exercício. Obs: Esta opção é somente para a Atividade de Raio X). 
Data Fim: (Esta opção serve para você alterar a Data Fim do Exercício da Função. Somente 

quando o tipo de Publicação for Descadastro). 
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Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Excluindo Exercício da Função (Homologado)  

Como Excluir Exercício da Função (Homologado): 

 
Para Excluir o Cadastro Exercício da função depois de homologado, primeiramente você deve Consultar 
Exercício da Função; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros de Exercício da Função lançados para aquele militar. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará as informações nos campos:  Posto/ Grad, Nome do Militar e Tipo de 

Publicação, Atividade Especial, Data início, Data Fim (para o caso de Descadastro), Doc 

Publicação (para o caso de Raio X). 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Horas de Voo  

Como Incluir, Alterar, Excluir Horas de Voo 
 

    Incluindo Horas de Voo; 

    Consultando Horas de Voo (Lançamentos); 

    Alterando Horas de Voo (Não Homologado); 

    Excluindo Horas de Voo (Não Homologado); 

    Consultando Horas de Voo (Ficha Cadastro); 

    Alterando Horas de Voo (Homologado); 

    Excluindo Horas de Voo (Homologado); 

 

 

Incluindo Horas de Voo  

Como Incluir Horas de Voo: 

 
Após ter definido o Documento de Referência, selecione o Menu Atividades Especiais  >Horas  de 

Voo; 

O sistema mostrará a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência 

na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Selecione o Militar; 
Categoria: (Este campo serve para você selecionar a categoria de Voo realizado pelo militar); 

Posto/Graduação que realizou: (Este campo serve para você selecionar o Posto/Graduação 

que o militar possuía quando realizou a atividade); 
Ano: (Este campo serve para você inserir o ano de realização da atividade); 

Tempo de Voo realizado em Horas e Minutos: (Este campo serve para você inserir o tempo 

de Voo que o militar realizou); 
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Quantidade de Cotas: (Este campo serve para você inserir a quantidade que cotas adquiridas 

pelo militar naquele período); 
Total  de  Cotas  Acumuladas:  (Este  campo  será  incrementado  à  medida  que  o  militar for 

adquirindo Cotas). 
Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações das Horas de Voo do Militar. (Se não quiser salvar, você 

poderá clicar no botão cancelar e o sistema voltará para a tela inicial). 
 

 

Consultando Horas de Voo (Lançamentos)  

Como Consultar Horas de Voo (Lançamentos) 

 
Para consultar  o Cadastro Horas  de Voo,  você  deve Consultar Lançamentos,  (selecione  o assunto 
Horas de Voo). 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro Horas de Voo  (Conforme filtro  
da situação do Cadastro). 

Categoria: (Este campo mostra a categoria de Voo realizado pelo militar); 

Posto/Graduação que realizou: (Este campo mostra o Posto/Graduação que o militar possuía 

quando realizou a atividade); 
Ano: (Este campo mostra o ano de realização da atividade); 

Tempo de Voo realizado em Horas e Minutos: (Este campo mostra o tempo de Voo que o 

militar realizou); 
Quantidade  de  Cotas: (Este campo mostra a quantidade  que  cotas  adquiridas  pelo     militar 

naquele período); 
Total de Cotas Acumuladas: (Este campo mostra o total de Cotas adquiridas pelo militar). 

 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Horas de Voo (Não Homologado)  

Como Alterar Horas de Voo (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Horas de Voo, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Horas de Voo 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência e os campos para 
alteração: 

Categoria: (Este campo serve para você Alterar a categoria de Voo realizado pelo militar); 

Posto/Graduação que realizou: (Este campo serve para você Alterar o Posto/Graduação que o 

militar possuía quando realizou a atividade); 
Ano: (Este campo serve para você Alterar o ano de realização da atividade); 

Tempo de Voo realizado em Horas e Minutos: (Este campo serve para você Alterar o tempo 

de Voo que o militar realizou); 
Quantidade de Cotas: (Este campo serve para você Alterar a quantidade que cotas   adquiridas 

pelo militar naquele período); 
Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 
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O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 

Excluindo Horas de Voo (Não Homologado)  

Como Excluir Horas de Voo (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Horas de Voo (Ficha do Militar)  

Como Consultar Horas de Voo (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Horas de Voo com status homologado, você deve Consultar a Ficha 
Cadastro; 
Clique no menu Atividades Especiais; 

Clique no sub menu Horas de Voo; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro Horas de Voo do militar com as seguintes 
informações: 

Categoria: (Este campo mostra a categoria de Voo realizado pelo militar); 

Posto/Graduação que realizou: (Este campo mostra o Posto/Graduação que o militar possuía 

quando realizou a atividade); 
Ano: (Este campo mostra o ano de realização da atividade); 

Tempo de Voo realizado em Horas e Minutos: (Este campo mostra o tempo de Voo que o 

militar realizou); 
Quantidade  de  Cotas: (Este campo mostra a quantidade  que  cotas  adquiridas  pelo     militar 

naquele período); 
Total de Cotas Acumuladas: (Este campo mostra o total de Cotas adquiridas pelo militar). 

 
Alterando Horas de Voo (Homologado)  

Como Alterar Horas de Voo (Homologado): 

 
Para Alterar Horas de Voo depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Horas de Voo; 

O sistema mostrará lista com as informações do(s) Cadastros(s) Horas de Voo lançada(s) para aquele 

militar. 
Clique no botão alterar no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Categoria: (Este campo serve para você Alterar a categoria de Voo realizado pelo militar); 

Posto/Graduação que realizou: (Este campo serve para você Alterar o Posto/Graduação que o 

militar possuía quando realizou a atividade); 
Ano: (Este campo serve para você Alterar o ano de realização da atividade); 

Tempo de Voo realizado em Horas e Minutos: (Este campo serve para você Alterar o tempo 

de Voo que o militar realizou); 
Quantidade de Cotas: (Este campo serve para você Alterar a quantidade que cotas   adquiridas 

pelo militar naquele período); 
Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
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Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de Alteração de Horas de Voo. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Excluindo Horas de Voo (Homologado)  

Como Horas de Voo (Homologado): 

 
Para Excluir Horas de Voo depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Horas de Voo; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros de Horas de Voo lançados para aquele militar. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 

O sistema mostrará todas as informações sobre as Horas de Voo selecionada; 
Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Posto/ Grad, Nome do Militar, Categoria,, Posto/Graduação que 

realizou, Ano, Tempo de Voo realizado em Horas e Minutos, Quantidade de Cotas, Total de 

Cotas Acumuladas 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
 Horas de Mergulho  

Como Incluir, Alterar, Excluir Horas de Mergulho 
 

    Incluindo Horas de Mergulho; 

    Consultando Horas de Mergulho (Lançamentos); 

    Alterando Horas de Mergulho (Não Homologado); 

    Excluindo Horas de Mergulho (Não Homologado); 

    Consultando Horas de Mergulho (Ficha Cadastro); 

    Alterando Horas de Mergulho (Homologado); 

    Excluindo Horas de Mergulho (Homologado); 

 

 

Incluindo Horas de Mergulho  

Como Incluir Horas de Mergulho: 

 
Defina o Documento de Referência,  selecione o Menu Atividades Especiais >Horas de Mergulho; 

O sistema mostrará a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência 

na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Selecione o Militar; 
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Categoria: (Este campo serve para você selecionar a categoria de Mergulho realizado pelo 

militar); 
Posto/Graduação que realizou: (Este campo serve para você selecionar o    Posto/Graduação 

que o militar possuía quando realizou a atividade); 
Ano: (Este campo serve para você inserir o ano de realização da atividade); 

Tempo de Mergulho realizado no ano em Horas e Minutos: (Este campo serve para você 

inserir o tempo de mergulho que o militar realizou); 
Quantidade de Cotas: (Este campo serve para você inserir a quantidade que cotas    adquiridas 

pelo militar naquele período); 
Total de Cotas Acumuladas: (Este campo será incrementado à medida que o militar for 

adquirindo Cotas). 
Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações das Horas de Mergulho do Militar. (Se não quiser salvar, 

você poderá clicar no botão cancelar e o sistema voltará para a tela inicial). 
 

 

Consultando Horas de Mergulho (Lançamentos)  

Como Consultar Horas de Mergulho (Lançamentos) 

 
Para  consultar  o  Cadastro  Horas  de  Mergulho,  você  deve  Consultar Lançamentos,  (selecione  o 
assunto Horas de Mergulho). 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro Horas de Mergulho (Conforme 
filtro da situação do Cadastro). 

Categoria: (Este campo mostra a categoria de Mergulho realizado pelo militar); 

Posto/Graduação que realizou: (Este campo mostra o Posto/Graduação que o militar possuía 

quando realizou a atividade); 
Ano: (Este campo mostra o ano de realização da atividade); 

Tempo de Mergulho realizado no ano em Horas e Minutos: (Este campo mostra o tempo de 

Mergulho que o militar realizou); 
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Quantidade de Cotas: (Este campo mostra a quantidade que cotas adquiridas pelo militar 

naquele período); 
Total de Cotas Acumuladas: (Este campo mostra o total de Cotas adquiridas pelo militar). 

 

 

Excluir 
 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Horas de Mergulho (Não Homologado)  

Como Alterar Horas de Mergulho (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Horas de Mergulho, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Horas de 

Mergulho 
Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência e os campos para 
alteração: 

Categoria: (Este campo serve para você Alterar a categoria de Mergulho realizado pelo militar); 

Posto/Graduação que realizou: (Este campo serve para você Alterar o Posto/Graduação que o 

militar possuía quando realizou a atividade); 
Ano: (Este campo serve para você Alterar o ano de realização da atividade); 

Tempo de Mergulho realizado em Horas e Minutos: (Este campo serve para você Alterar o 

tempo de Mergulho que o militar realizou); 
Quantidade de Cotas: (Este campo serve para você Alterar a quantidade que cotas   adquiridas 

pelo militar naquele período); 
Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo Horas de Mergulho (Não Homologado)  

Como Excluir Horas de Mergulho (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Horas de Mergulho (Ficha do Militar)  

Como Consultar Horas de Mergulho (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Horas de Mergulho com status homologado, você deve Consultar a Ficha 
Cadastro; 
Clique no menu Atividades Especiais; 

Clique no sub menu Horas de Mergulho; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro Horas de Mergulho do militar com as seguintes 
informações: 

Categoria: (Este campo mostra a categoria de Mergulho realizado pelo militar); 

Posto/Graduação que realizou: (Este campo mostra o Posto/Graduação que o militar possuía 

quando realizou a atividade); 
Ano: (Este campo mostra o ano de realização da atividade); 

Tempo  de  Mergulho  realizado  em  Horas  e  Minutos:  (Este  campo  mostra  o  tempo  de 
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Mergulho que o militar realizou); 
Quantidade de Cotas: (Este campo mostra a quantidade que cotas adquiridas pelo militar 

naquele período); 
Total de Cotas Acumuladas: (Este campo mostra o total de Cotas adquiridas pelo militar). 

 

Alterando Horas de Mergulho (Homologado)  

Como Alterar Horas de Mergulho (Homologado): 

 
Para Alterar Horas de Mergulho depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Horas de 

Mergulho; 
O sistema mostrará lista com as informações do(s) Cadastros(s) Horas de Mergulho lançada(s) para 
aquele militar. 
Clique no botão alterar no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Categoria: (Este campo serve para você Alterar a categoria de Mergulho realizado pelo militar); 

Posto/Graduação que realizou: (Este campo serve para você Alterar o Posto/Graduação que o 

militar possuía quando realizou a atividade); 
Ano: (Este campo serve para você Alterar o ano de realização da atividade); 

Tempo de Mergulho realizado em Horas e Minutos: (Este campo serve para você Alterar o 

tempo de Mergulho que o militar realizou); 
Quantidade de Cotas: (Este campo serve para você Alterar a quantidade que cotas   adquiridas 

pelo militar naquele período); 
Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de Alteração de Horas de Mergulho. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Excluindo Horas de Mergulho (Homologado)  

Como Horas de Mergulho (Homologado): 

 
Para Excluir Horas de Mergulho depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Horas de 
Mergulho; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros de Horas de Mergulho lançados para aquele militar. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 
O sistema mostrará todas as informações sobre as Horas de Mergulho selecionada; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Posto/ Grad, Nome do Militar, Categoria,, Posto/Graduação que 

realizou, Ano, Tempo de Mergulho realizado em Horas e Minutos, Quantidade de Cotas, Total de 

Cotas Acumuladas 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
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Tempo de Raio X  

Como Incluir, Alterar, Excluir Tempo de Raio X 
 

    Incluindo Tempo de Raio X; 

    Consultando Tempo de Raio X (Lançamentos); 

    Alterando Tempo de Raio X (Não Homologado); 

    Excluindo Tempo de Raio X (Não Homologado); 

    Consultando Tempo de Raio X (Ficha Cadastro); 

    Alterando Tempo de Raio X (Homologado); 

    Excluindo Tempo de Raio X (Homologado); 

 

 

IncluindoTempo de Raio X  

Como Incluir Tempo de Raio X: 

 
Após ter definido o Documento de Referência,  selecione o Cadastro Atividades Especiais > Raio X; 

O sistema mostrará a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência 

na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Selecione o Militar; 
Posto/Graduação que realizou: (Este campo serve para você selecionar o Posto/Graduação 

que o militar possuía quando realizou a atividade); 
Ano: (Este campo serve para você inserir o ano de realização da atividade); 

Tempo de Raio X em Meses e Dias: (Este campo serve para você inserir o tempo de Raio X 

do militar); 
Quantidade de Cotas: (Este campo serve para você inserir a quantidade que cotas    adquiridas 

pelo militar naquele período); 
Total de Cotas Acumuladas: (Este campo será incrementado à medida que o militar for 

adquirindo Cotas). 
Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações do tempo de Raio X do militar. (Se não quiser salvar,  

você poderá clicar no botão cancelar e o sistema voltará para a tela inicial). 

 

 
Consultando Tempo de Raio X (Lançamentos)  

Como Consultar Tempo de Raio X (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro Raio X, você deve Consultar  Lançamentos, (selecione o assunto Raio X). 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro Raio X (Conforme filtro da 
situação do Cadastro). 

Posto/Graduação que realizou: (Este campo mostra o Posto/Graduação que o militar possuía 

quando realizou a atividade); 
Ano: (Este campo mostra o ano de realização da atividade); 

Tempo de Raio X em Meses e Dias: (Este campo mostra o tempo de Raio X do militar); 

Quantidade de Cotas: (Este campo mostra a quantidade que cotas adquiridas pelo militar 

naquele período); 
Total de Cotas Acumuladas: (Este campo mostra o total de Cotas adquiridas pelo militar). 

 

 
Excluir 
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Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Tempo de Raio X (Não Homologado)  

Como Alterar Tempo de Raio X (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Raio X, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Raio X 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência e os campos para 
alteração: 

Posto/Graduação que realizou: (Este campo serve para você Alterar o Posto/Graduação que o 

militar possuía quando realizou a atividade); 
Ano: (Este campo serve para você Alterar o ano de realização da atividade); 

Tempo de Raio X em Meses e Dias: (Este campo serve para você alterar o tempo de Raio X 

do militar); 
Quantidade de Cotas: (Este campo serve para você Alterar a quantidade que cotas   adquiridas 

pelo militar naquele período); 
Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo Tempo de Raio X (Não Homologado)  

Como Excluir Tempo de Raio X (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Tempo de Raio X (Ficha do Militar)  

Como Consultar Tempo de Raio X (Ficha Cadastro): 
 

 
Para Consultar o Cadastro Raio X com status homologado, você deve Consultar a Ficha Cadastro; 
Clique no menu Atividades Especiais; 

Clique no sub menu Raio X; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro Raio X do militar com as seguintes informações: 

Posto/Graduação que realizou: (Este campo mostra o Posto/Graduação que o militar possuía 

quando realizou a atividade); 
Ano: (Este campo mostra o ano de realização da atividade); 

Tempo de Raio X em Meses e Dias: (Este campo mostra o tempo de Raio X do militar); 

Quantidade de Cotas: (Este campo mostra a quantidade que cotas adquiridas pelo militar 

naquele período); 
Total de Cotas Acumuladas: (Este campo mostra o total de Cotas adquiridas pelo militar). 

 
Alterando Tempo de Raio X (Homologado)  

Como Alterar Tempo de Raio X (Homologado): 

 
Para Alterar Raio X depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Raio X; 

O sistema mostrará lista com as informações do(s) Cadastros(s) de Raio X lançado(s) para aquele 
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militar. 
Clique no botão alterar no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Posto/Graduação que realizou: (Este campo serve para você Alterar o Posto/Graduação que o 

militar possuía quando realizou a atividade); 
Ano: (Este campo serve para você Alterar o ano de realização da atividade); 

Tempo de Raio X em Meses e Dias: (Este campo serve para você alterar o tempo de Raio X 

do militar); 
Quantidade de Cotas: (Este campo serve para você Alterar a quantidade que cotas   adquiridas 

pelo militar naquele período); 
Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de Alteração de Raio X. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Excluindo Tempo de Raio X (Homologado)  

Como Excluir Tempo de Raio X (Homologado): 

 
Para Excluir Tempo de Raio X depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Raio X; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros de Raio X  lançados para aquele militar. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 

O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado; 
Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Posto/ Grad, Nome do Militar,  Posto/Graduação que realizou, 

Ano, Tempo de Raio X em Meses e Dias, Quantidade de Cotas, Total de Cotas Acumuladas 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Salto em Paraquedas  

Como Incluir, Alterar, Excluir Salto em Paraquedas 
 

    Incluindo Salto em Paraquedas; 

    Consultando Salto em Paraquedas (Lançamentos); 

    Alterando Salto em Paraquedas (Não Homologado); 

    Excluindo Salto em Paraquedas (Não Homologado); 

    Consultando Salto em Paraquedas (Ficha Cadastro); 

    Alterando Salto em Paraquedas (Homologado); 

    Excluindo Salto em Paraquedas (Homologado); 

 

 

Incluindo Salto em Paraquedas  
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Como Incluir Salto em Paraquedas: 

 
Após ter definido o Documento de Referência, selecione o Menu Atividades Especiais > Salto em 

Paraquedas; 

O sistema mostrará a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência 

na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Selecione o Militar; 
Posto/Graduação que realizou: (Este campo serve para você selecionar o Posto/Graduação 

que o militar possuía quando realizou a atividade); 
Ano: (Este campo serve para você inserir o ano de realização da atividade); 

Trimestre: (Este campo serve para você inserir o Trimestre de realização do(s) salto(s)) 

Quantidade de Saltos Realizados: (Este campo serve para você inserir a quantidade de saltos 

realizados naquele período); 
Quantidade de Cotas: (Este campo serve para você inserir a quantidade que cotas    adquiridas 

pelo militar naquele período); 
Total de Cotas Acumuladas: (Este campo será incrementado à medida que o militar for 

adquirindo Cotas). 
Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações dos Saltos em Paraquedas do militar. (Se não quiser 

salvar, você poderá clicar no botão cancelar e o sistema voltará para a tela inicial). 

 

 
Consultando Salto em Paraquedas (Lançamentos)  

Como Consultar Salto em Paraquedas (Lançamentos) 

 
Para consultar  o Cadastro salto em  Paraquedas, você    deve Consultar Lançamentos,  (selecione o 
assunto Salto Paraquedas). 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro Salto em Paraquedas  
(Conforme filtro da situação do Cadastro). 

Ano: (Este campo mostra o ano de realização da atividade); 

Trimestre: (Este campo mostra o Trimestre de realização do(s) salto(s)) 

Saltos Realizados: (Este campo mostra a quantidade de saltos realizados naquele período); 

Cotas no Período: (Este campo mostra a quantidade de cotas adquiridas no período). 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

 

Alterando Salto em Paraquedas (Não Homologado)  

Como Alterar Salto em Paraquedas (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Salto em Paraquedas, você primeiramente terá que Consultar Cadastro 
Paraquedas 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência e os campos para 
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alteração: 
Posto/Graduação que realizou: (Este campo serve para você Alterar o Posto/Graduação que o 

militar possuía quando realizou a atividade); 
Ano: (Este campo serve para você Alterar o ano de realização da atividade); 

Trimestre: (Este campo serve para você alterar o Trimestre de realização do(s) salto(s)) 

Quantidade de Saltos Realizados: (Este campo serve para você alterar a quantidade de saltos 

realizados naquele período); 
Quantidade de Cotas: (Este campo serve para você Alterar a quantidade que cotas   adquiridas 

pelo militar naquele período); 
Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 

Excluindo Salto em Paraquedas (Não Homologado)  

Como Excluir Salto em Paraquedas (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultado Salto em Paraquedas (Ficha do Militar)  

Como Consultar Salto em Paraquedas (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Salto em Paraquedas com status homologado, você deve Consultar a Ficha 
Cadastro; 
Clique no menu Atividades Especiais; 

Clique no sub menu Saltos em Paraquedas; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro Salto em Paraquedas do militar com as seguintes 
informações: 

Ano: (Este campo mostra o ano de realização da atividade); 

Trimestre: (Este campo mostra o Trimestre de realização do(s) salto(s)) 

Saltos Realizados: (Este campo mostra a quantidade de saltos realizados naquele período); 

Cotas no Período: (Este campo mostra a quantidade de cotas adquiridas no período). 
 

 
Alterando Salto em Paraquedas (Homologado)  

Como Alterar Salto em Paraquedas (Homologado): 

 
Para Alterar o Cadastro Salto em Paraquedas depois de homologado, primeiramente você deve 
Consultar Salto em Paraquedas; 
O sistema mostrará lista com as informações do(s) Cadastros(s) de Salto em Paraquedas lançado(s) 
para aquele militar. 
Clique no botão alterar no registro desejado; 

O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar e a identidade do militar. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Posto/Graduação que realizou: (Este campo serve para você Alterar o Posto/Graduação que o 

militar possuía quando realizou a atividade); 
Ano: (Este campo serve para você Alterar o ano de realização da atividade); 

Trimestre: (Este campo serve para você alterar o Trimestre de realização do(s) salto(s)) 
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Quantidade de Saltos Realizados: (Este campo serve para você alterar a quantidade de saltos 

realizados naquele período); 
Quantidade de Cotas: (Este campo serve para você Alterar a quantidade que cotas   adquiridas 

pelo militar naquele período); 
Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de Alteração de Salto em Paraquedas. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Excluindo Salto em Paraquedas (Homologado)  

Como Excluir Salto em Paraquedas (Homologado): 

 
Para Excluir Salto em Paraquedas depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Salto em 
Paraquedas; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros de Salto em Paraquedas lançados para aquele militar. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Posto/ Grad, Nome do Militar,  Posto/Graduação que realizou, 

Ano, Trimestre, Quantidade de Cotas, Total de Cotas Acumuladas 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Habilitação  

Habilitação 

 
Cursos e Estágios Militares com Desligamento: 

 

Cursos e Estágios Militares que desligam, são os cursos que desliga o militar de sua OM. Nesse tipo de 
curso, o militar está vinculado à escola para fins administrativos. 

 
Cursos e Estágios Militares sem Desligamento: 

 

Cursos e Estágios Militares que não desligam, são os cursos que não desliga o militar der sua OM. Nesse 
tipo de Curso, o militar continua vinculado à sua OM para fins administrativos. 
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Cursos e Estágios Militares com Desligamento  

Como Incluir, Alterar, Excluir Curso/Estágios Militares com Desligamento 
 

    Incluindo Curso/Estágio Militares ; 

    Consultando Curso/Estágio Militares (Lançamentos); 

    Alterando Curso/Estágio Militares (Não Homologado); 

    Excluindo Curso/Estágio Militares (Não Homologado); 

    Consultando Curso/Estágio Militares (Ficha Cadastro); 

    Alterando Curso/Estágio Militares (Homologado); 

    Excluindo Curso/Estágio Militares (Homologado); 

 

 

Incluindo Curso/Estágios Militares  

Como Incluir Curso/Estágios Militares com Desligamento: 

 
Após ter definido o Documento de Referência, selecione o Menu Habilitação > Curso/Estágios 

Militares com Desligamento; 

O sistema mostrará a tela com os campos para inclusão das informações comuns sobre o 

Curso/Estágios Militares e as informações do Documento de Referência na parte superior do menu. 

Obs: Se verificar que as informações do Documento de Referência  apresentadas  no  menu 

acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Natureza do Curso: (Este campo serve para você informar a natureza do Curso/Estágio. Ex: 

Formação, Aperfeiçoamento, etc); 
Tipo de  Curso: (Este campo serve para você informar o tipo  de  Curso/Estágio  que  o   militar 

realizou. Ex: Curso no EB, Curso fora do EB no Brasil etc); 
Curso/Estágio Militares: (Este campo será preenchido dependendo da seleção do campo "Tipo 

de Curso"); 
Estabelecimento:  (Este  campo  serve  para  informar  o   estabelecimento   que   ministrou   o 

Curso/Estágio) 
País: (Este campo serve para informar o País onde o Curso/Estágio foi ministrado); 

Data Início: (Este campo serve para informar a Data Início do Curso/Estágio); 

Data Fim:  (Este campo serve para informar a Data Fim do Curso/Estágio); 

Nº   Participantes:   (Este   campo   serve   para   informar   o número de participantes do 

Curso/Estágio); 
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Após você preencher as informações que são comuns para todos os participantes do Curso/Estágio  
você deve selecionar os militares e inserir as informações individuais a cada um. 
Selecione o(s) Militar (es) 

Menção: (Este campo serve para você inserir a menção alcançada pelo militar); 

Grau: (Este campo serve para você inserir o grau alcançado pelo militar no Curso/Estágio); 

Classificação: (Este campo serve para você inserir a classificação do militar no Curso/Estágio); 

Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações de Curso/Estágio. (Se não quiser salvar, você poderá 

clicar no botão Novo e o sistema voltará para a tela de inclusão do Cadastro Cursos/Estágios 

militares). 
 

 

Consultando Curso/Estágios Militares (Lançamentos)  

Como Consultar Curso/Estágios Militares com Desligamento (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro Curso/Estágios Militares, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o 
assunto Curso/Estágios Militares). 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro Curso/Estágios Militares 
(Conforme filtro da situação do Cadastro). 

Menção: (Este campo mostra a menção alcançada pelo militar); 

Grau: (Este campo mostra o grau alcançado pelo militar no Curso/Estágio); 

Classificação: (Este campo mostra a classificação do militar no Curso/Estágio); 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Curso/Estágios Militares (Não Homologado)  

Como Alterar Curso/Estágios Militares com Desligamento (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Curso/Estágios militares, você primeiramente terá que Consultar Cadastro 
Curso/Estágios Militares 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência, Posto/Grad, Nome 
e os campos para alteração: 

Natureza do Curso: (Este campo serve para você informar a natureza do Curso/Estágio. Ex: 

Formação, Aperfeiçoamento, etc); 
Tipo de  Curso: (Este campo serve para você informar o tipo  de  Curso/Estágio  que  o   militar 

realizou. Ex: Curso no EB, Curso fora do EB no Brasil etc); 
Curso/Estágio Militares: (Este campo será preenchido dependendo da seleção do campo "Tipo 

de Curso"); 
Estabelecimento:  (Este  campo  serve  para  informar  o   estabelecimento   que   ministrou   o 

Curso/Estágio) 
País: (Este campo serve para informar o País onde o Curso/Estágio foi ministrado); 

Data Início: (Este campo serve para informar a Data Início do Curso/Estágio); 

Data Fim:  (Este campo serve para informar a Data Fim do Curso/Estágio); 

Nº   Participantes:   (Este   campo   serve   para   informar   o número de participantes do 

Curso/Estágio); 
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Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 

Excluindo Curso/Estágios Militares (Não Homologado)  

Como Excluir Curso/Estágios Militares com Desligamento (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Curso/Estágios Militares (Ficha do Militar)  

Como Consultar Curso/Estágios Militares (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Curso/Estágios Militares com status homologado, você deve Consultar a 
Ficha Cadastro; 
Clique no menu Habilitação; 

Clique no sub menu Curso/Estágios; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro Curso/Estágios Militares com as seguintes 
informações: 

Natureza do Curso: (Este campo mostra a natureza do Curso/Estágio. Ex: Formação, 

Aperfeiçoamento, etc); 
Tipo de Curso: (Este campo mostra o tipo de Curso/Estágio que o militar realizou. Ex: Curso no 

EB, Curso fora do EB no Brasil etc); 
Curso/Estágio Militares: (Este campo mostra o Curso/Estágio); 

Estabelecimento: (Este campo mostra o estabelecimento que ministrou o Curso/Estágio) 

País: (Este campo mostra o País onde o Curso/Estágio foi ministrado); 

Data Início: (Este campo mostra a Data Início do Curso/Estágio);  

Data Fim:  (Este campo mostra a Data Fim do Curso/Estágio); 

Nº Participantes: (Este campo mostra o número de participantes do Curso/Estágio); 

Menção: (Este campo mostra a menção alcançada pelo militar); 

Grau: (Este campo mostra o grau alcançado pelo militar no Curso/Estágio); 

Classificação: (Este campo mostra a classificação do militar no Curso/Estágio); 
 

 
Alterando Curso/Estágios Militares (Homologado)  

Como Alterar Curso/Estágios Militares com Desligamento (Homologado): 

 
Para Alterar o Cadastro Curso/Estágios Militares depois de homologado, primeiramente você deve 
Consultar Curso/Estágios Militares; 
O sistema mostrará lista com as informações do(s) Cadastros(s) Curso/Estágios Militares lançado(s) 
para aquele militar. 
Clique no botão alterar no registro desejado; 

O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar e a identidade. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Natureza do Curso: (Este campo serve para você alterar a natureza do Curso/Estágio. Ex: 

Formação, Aperfeiçoamento, etc); 
Tipo de Curso: (Este campo serve para você alterar o tipo de Curso/Estágio que o militar 

realizou. Ex: Curso no EB, Curso fora do EB no Brasil etc); 
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Curso/Estágio Militares: (Este campo será preenchido dependendo da seleção do campo "Tipo 

de Curso"); 
Estabelecimento:  (Este   campo   serve   para   alterar   o   estabelecimento   que   ministrou o 

Curso/Estágio) 
País: (Este campo serve para alterar o País onde o Curso/Estágio foi ministrado); 

Data Início: (Este campo serve para alterar a Data Início do Curso/Estágio); 

Data Fim:  (Este campo serve para alterar a Data Fim do Curso/Estágio); 

Nº Participantes: (Este campo serve para alterar o número de participantes do Curso/Estágio); 

Menção: (Este campo serve para alterar a menção alcançada pelo militar); 

Grau: (Este campo serve para alterar o grau alcançado pelo militar no Curso/Estágio); 

Classificação: (Este campo serve para alterar a classificação do militar no Curso/Estágio); 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Excluindo Curso/Estágios Militares (Homologado)  

Como Excluir Curso/Estágios Militares com Desligamento (Homologado): 

 
Para Excluir Curso/Estágios Militares depois de homologado, primeiramente você deve Consultar 
Curso/Estágios Militares; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros Cursos/Estágios Militares lançados para aquele militar. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Posto/ Grad, Nome do Militar, Natureza do Curso, Tipo de 

Curso, Curso/Estágio Militares, Estabelecimento, País, Data Início, Data Fim, Nº Participantes, 

Menção, Grau, Classificação. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Cursos e Estágios Militares sem Desligamento  

Como Incluir, Alterar, Excluir Curso/Estágios Militares com Desligamento 
 

    Incluindo Curso/Estágio Militares sem Desligamento; 

    Consultando Curso/Estágio Militares sem Desligamento (Lançamentos); 

    Alterando Curso/Estágio Militares sem Desligamento (Não Homologado); 

    Excluindo Curso/Estágio Militares sem Desligamento (Não Homologado); 

    Consultando Curso/Estágio Militares sem Desligamento (Ficha Cadastro); 

    Alterando Curso/Estágio Militares sem Desligamento (Homologado); 

    Excluindo Curso/Estágio Militares sem Desligamento (Homologado); 

 

Incluindo Cursos e Estágios Militares sem Desligamento  

Como Incluir Curso/Estágios Militares sem Desligamento: 

 
Após  ter  definido  o  Documento de Referência, selecione o Menu Habilitação > Curso/Estágios 

Militares sem Desligamento; 
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O sistema mostrará a tela com os campos para inclusão das informações comuns sobre o 

Curso/Estágios Militares e as informações do Documento de Referência na parte superior do menu. 

Obs: Se verificar que as informações do Documento de Referência  apresentadas  no  menu 

acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Natureza do Curso: (Este campo serve para você informar a natureza do Curso/Estágio. Ex: 

Formação, Aperfeiçoamento, etc); 
Tipo de  Curso: (Este campo serve para você informar o tipo  de  Curso/Estágio  que  o   militar 

realizou. Ex: Curso no EB, Curso fora do EB no Brasil etc); 
Curso/Estágio Militares: (Este campo será preenchido dependendo da seleção do campo "Tipo 

de Curso"); 
Estabelecimento:  (Este  campo  serve  para  informar  o   estabelecimento   que   ministrou   o 

Curso/Estágio) 
País: (Este campo serve para informar o País onde o Curso/Estágio foi ministrado); 

Data Início: (Este campo serve para informar a Data Início do Curso/Estágio); 

Data Fim:  (Este campo serve para informar a Data Fim do Curso/Estágio); 

Nº   Participantes:   (Este   campo   serve   para   informar   o número de participantes do 

Curso/Estágio); 
Após  você preencher as  informações  que são comuns  para todos  os  participantes  do Curso/Estágio 
você deve selecionar os militares e inserir as informações individuais a cada um. 
Selecione o(s) Militar (es) 

Menção: (Este campo serve para você inserir a menção alcançada pelo militar); 

Grau: (Este campo serve para você inserir o grau alcançado pelo militar no Curso/Estágio); 

Classificação: (Este campo serve para você inserir a classificação do militar no Curso/Estágio); 

Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações de Curso/Estágio. (Se não quiser salvar, você poderá 

clicar no botão Novo e o sistema voltará para a tela de inclusão do Cadastro Cursos/Estágios 

militares). 
 

 

Consultando Cursos e Estágios Militares sem Desligamento (Lançamentos)  

Como Consultar Curso/Estágios Militares sem Desligamento (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro Curso/Estágios Militares, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o 
assunto Curso/Estágios Militares). 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro Curso/Estágios Militares 
(Conforme filtro da situação do Cadastro). 

Menção: (Este campo mostra a menção alcançada pelo militar); 

Grau: (Este campo mostra o grau alcançado pelo militar no Curso/Estágio); 

Classificação: (Este campo mostra a classificação do militar no Curso/Estágio); 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Cursos e Estágios Militares sem Desligamento (Não Homologado)  

Como Alterar Curso/Estágios Militares sem Desligamento (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Curso/Estágios militares, você primeiramente terá que Consultar Cadastro 
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Curso/Estágios Militares 
Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência, Posto/Grad, Nome 
e os campos para alteração: 

Natureza do Curso: (Este campo serve para você informar a natureza do Curso/Estágio. Ex: 

Formação, Aperfeiçoamento, etc); 
Tipo de  Curso: (Este campo serve para você informar o tipo  de  Curso/Estágio  que  o   militar 

realizou. Ex: Curso no EB, Curso fora do EB no Brasil etc); 
Curso/Estágio Militares: (Este campo será preenchido dependendo da seleção do campo "Tipo 

de Curso"); 
Estabelecimento:  (Este  campo  serve  para  informar  o   estabelecimento   que   ministrou   o 

Curso/Estágio) 
País: (Este campo serve para informar o País onde o Curso/Estágio foi ministrado); 

Data Início: (Este campo serve para informar a Data Início do Curso/Estágio); 

Data Fim:  (Este campo serve para informar a Data Fim do Curso/Estágio); 

Nº   Participantes:   (Este   campo   serve   para   informar   o número de participantes do 

Curso/Estágio); 
Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo Cursos e Estágios Militares sem Desligamento (Não Homologado)  

Como Excluir Curso/Estágios Militares sem Desligamento (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Cursos e Estágios Militares sem Desligamento (Ficha do Militar)  

Como Consultar Curso/Estágios Militares sem Desligamento (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Curso/Estágios Militares com status homologado, você deve Consultar a 
Ficha Cadastro; 
Clique no menu Habilitação; 

Clique no sub menu Curso/Estágios; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro Curso/Estágios Militares com as seguintes 
informações: 

Natureza do Curso: (Este campo mostra a natureza do Curso/Estágio. Ex: Formação, 

Aperfeiçoamento, etc); 
Tipo de Curso: (Este campo mostra o tipo de Curso/Estágio que o militar realizou. Ex: Curso no 

EB, Curso fora do EB no Brasil etc); 
Curso/Estágio Militares: (Este campo mostra o Curso/Estágio); 

Estabelecimento: (Este campo mostra o estabelecimento que ministrou o Curso/Estágio) 

País: (Este campo mostra o País onde o Curso/Estágio foi ministrado); 

Data Início: (Este campo mostra a Data Início do Curso/Estágio);  

Data Fim:  (Este campo mostra a Data Fim do Curso/Estágio); 

Nº Participantes: (Este campo mostra o número de participantes do Curso/Estágio); 

Menção: (Este campo mostra a menção alcançada pelo militar); 

Grau: (Este campo mostra o grau alcançado pelo militar no Curso/Estágio); 

Classificação: (Este campo mostra a classificação do militar no Curso/Estágio); 
 

 
Alterando Cursos e Estágios Militares sem Desligamento (Homologado)  

Como Alterar Curso/Estágios Militares sem Desligamento (Homologado): 
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Para Alterar o Cadastro Curso/Estágios Militares depois de homologado, primeiramente você deve 
Consultar Curso/Estágios Militares; 
O sistema mostrará lista com as informações do(s) Cadastros(s) Curso/Estágios Militares lançado(s) 
para aquele militar. 
Clique no botão alterar no registro desejado; 

O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar e a identidade. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Natureza do Curso: (Este campo serve para você alterar a natureza do Curso/Estágio. Ex: 

Formação, Aperfeiçoamento, etc); 
Tipo de Curso: (Este campo serve para você alterar o tipo de Curso/Estágio que o militar 

realizou. Ex: Curso no EB, Curso fora do EB no Brasil etc); 
Curso/Estágio Militares: (Este campo será preenchido dependendo da seleção do campo "Tipo 

de Curso"); 
Estabelecimento:  (Este   campo   serve   para   alterar   o   estabelecimento   que   ministrou o 

Curso/Estágio) 
País: (Este campo serve para alterar o País onde o Curso/Estágio foi ministrado); 

Data Início: (Este campo serve para alterar a Data Início do Curso/Estágio); 

Data Fim:  (Este campo serve para alterar a Data Fim do Curso/Estágio); 

Nº Participantes: (Este campo serve para alterar o número de participantes do Curso/Estágio); 

Menção: (Este campo serve para alterar a menção alcançada pelo militar); 

Grau: (Este campo serve para alterar o grau alcançado pelo militar no Curso/Estágio); 

Classificação: (Este campo serve para alterar a classificação do militar no Curso/Estágio); 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Excluindo Cursos e Estágios Militares sem Desligamento (Homologado)  

Como Excluir Curso/Estágios Militares sem Desligamento (Homologado): 

 
Para Excluir Curso/Estágios Militares depois de homologado, primeiramente você deve Consultar 
Curso/Estágios Militares; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros Cursos/Estágios Militares lançados para aquele militar. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Posto/ Grad, Nome do Militar, Natureza do Curso, Tipo de 

Curso, Curso/Estágio Militares, Estabelecimento, País, Data Início, Data Fim, Nº Participantes, 

Menção, Grau, Classificação. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
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Universo Militar Temporário  

Exclusivo Militar Temporário 
 
 

Prorrogação 
 

Tempo de Serviço Público Anterior 
 

Convocação 

 
Dilações do Estágio Atual 

Desligamento 

Licenciamento 

Movimentação 

Apresentação por Término de Trânsito 

Promoção 

Missão no Exterior 

Situações Regulamentares 

Serviço em Combate 

http://www.helpndoc.com/


Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help  documents  

 
 
 

 

Prorrogação  

3.30.Como Incluir, Alterar, Excluir Prorrogação 
 

    Cadastrar Prorrogação; 

    Consultando Prorrogação (Lançamentos); 

    Alterando Prorrogação (Não Homologado); 

    Excluindo  Prorrogação (Não Homologado); 

    Consultando Prorrogação (Ficha Cadastro);      

Alterando Prorrogação (Homologado);     

Excluindo Prorrogação (Homologado); 

 

Cadastrar Prorrogação (Novo Lançamento)  

Como Incluir Promoção: 

 
Após ter definido o Documento de Referência, selecione o Menu Exclusivo Militar Temporário > 

Prorrogação; 

Atenção! (Este Cadastro poderá ser Feito em lote). 

O sistema mostrará a tela com os campos para inclusão das informações comuns sobre a Prorrogação 

e as informações do Documento de Referência na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as 

informações do Documento de Referência apresentadas no menu acima não estão de acordo, 

você poderá definir um novo documento. 

Primeiramente você deve selecionar um ou vários militares para incluir a Prorrogação; 
Marque no quadradinho do lado direito da tela os militares que terão o tempo de serviço prorrogado na 
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mesma data; 
Data Início: (Neste campo você deve informar a data início da Prorrogação); 

Data Término: (Neste campo você deve informar a data término da Prorrogação); 

Preencha as informações que são comuns para todos os militares que terão o tempo de serviço 
prorrogado; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações. (Você poderá clicar no botão Novo e o sistema limpará 

a tela para cadastrar um novo Cadastro Prorrogação). 
 

 

Consultar Prorrogação (Lançamentos)  

Como Consultar Prorrogação (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro Prorrogação, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o assunto 
Prorrogação). 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro Prorrogação (Conforme filtro da 
situação do Cadastro). 

Data Início: (Este campo mostra a data início da Prorrogação); 

Data Término: (Este campo mostra a data término da Prorrogação); 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Prorrogação (Não Homologado)  

Como Alterar Prorrogação (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Prorrogação, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Prorrogação 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência vinculado ao 
Cadastro e os campos para alteração. Caso Você precise, poderá definir novo documento. 

Data Início: (Neste campo você deve alterar a data início da Prorrogação); 

Data Término: (Neste campo você deve alterar a data término da Prorrogação); 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo Prorrogação (Não Homologado)  

Como Excluir Prorrogação (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Prorrogação (Ficha do Militar)  

Como Consultar Promoção (Ficha Cadastro): 
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Para Consultar o Cadastro Prorrogação com status homologado, você deve Consultar a Ficha 
Cadastro; 
Clique no menu Militar Temporário > Prorrogação; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro com as seguintes informações: 
Data Início Prorrogação: (Este campo mostra a data início da Prorrogação); 

Data Término Prorrogação: (Este campo mostra a data término da Prorrogação); 

Alterar 

Excluir 
 

Alterando Prorrogação (Homologado)  

Como Alterar Prorrogação (Homologado): 

 
Para Alterar o Cadastro Prorrogação depois de homologado, primeiramente você deve Consultar 
Prorrogação; 
O sistema mostrará lista com as informações do(s) Cadastros(s) Prorrogação lançado(s) para aquele 
militar. 
Clique com o botão esquerdo do mouse no registro desejado; 

O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
Você poderá alterar as seguintes informações: 

Data Início: (Neste campo você deve alterar a data início da Prorrogação); 

Data Término: (Neste campo você deve alterar a data término da Prorrogação); 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Excluindo Prorrogação (Homologado)  

Como Excluir Prorrogação (Homologado): 

 
Para Excluir Promoção depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Promoção; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros Promoção lançados para aquele militar. 
Clique com o botão esquerdo do mouse no registro desejado; 
O sistema mostrará a opção Excluir; 
Clique sobre esta opção; 

O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado para a exclusão; 
Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: 

Data Início: (Este campo mostra a data início da Prorrogação); 

Data Término: (Este campo mostra a data término da Prorrogação); 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 
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Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Tempo de Serviço Público Anterior  

Como Incluir, Alterar, Excluir Tempo de Serviço Público Anterior 
 

    Cadastrar Tempo de Serviço Público Anterior; 

    Consultando Tempo de Serviço Público Anterior (Lançamentos); 

    Alterando Tempo de Serviço Público Anterior (Não Homologado); 

    Excluindo  Tempo de Serviço Público Anterior (Não Homologado); 

    Consultando Tempo de Serviço Público Anterior (Ficha Cadastro);      

Alterando Tempo de Serviço Público Anterior (Homologado);     

Excluindo Tempo de Serviço Público Anterior (Homologado). 

 

Cadastrar Tempo de Seviço Público Anterior  

Como Incluir Tempo de Serviço Público Anterior: 

 
Após ter definido o Documento de Referência, selecione o Menu Exclusivo Militar Temporário > 

Tempo de Serviço Público Anterior; 

selecione o Militar 
O sistema mostrará a tela com os campos para inclusão das informações individuais do Tempo de 

Serviço Público Anterior e as informações do Documento de Referência na parte superior do  menu. 

Obs: Se verificar que as informações do Documento de Referência  apresentadas  no  menu 

acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Situação: (Neste campo você deve informar a situação/ Tipo de serviço); 

Órgão/Instituição: (Neste campo você deve informar a instituição onde o militar exerceu o 

serviço público anterior); 
Data Início: (Neste campo você deve informar a data inicial do serviço exercido anteriormente); 

Data Término: (Neste campo você deve informar a data término do serviço exercido 

anteriormente); 
Ano(s): Neste campo você deve selecionar a quantidade de anos de serviço); 

Mês(es): (Neste campo você deve informar a quantidade de meses de serviço); 

Preencha as informações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações. (Você poderá clicar no botão Novo e o sistema limpará 

a tela para cadastrar um novo Cadastro de Tempo de Serviço Público Anterior). 

 

 
Consultar Tempo de Seviço Público Anterior (Lançamentos)  

Como Consultar o Cadastro Tempo de Serviço Público Anterior (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro Tempo de Serviço Público Anterior, você deve Consultar Lançamentos, 
(selecione o assunto Tempo de Serviço Público Anterior ). 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro. (Conforme filtro da situação do 
Cadastro). 

Situação: (Este campo mostrará a situação do serviço/Tipo de serviço); 

Órgão/Instituição: (Este campo mostrará o o Órgão/Instituição onde o militar exerceu o 

serviço); 
Data Início: (Este campo mostrará a data início do serviço); 

Data Término: (Este Campo mostrará a data término do serviço); 
 

 
Excluir 
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Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Tempo de Seviço Público Anterior (Não Homologado)  

Como Alterar Tempo de Serviço Público Anterior (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Tempo de Serviço Público Anterior, você primeiramente terá que consultar Tempo 
de Serviço Público Anterior 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência, Identidade, Nome e 
os campos para alteração das informações do Tempo de Serviço Público Anterior. 
Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro. (Conforme filtro da situação do 
Cadastro). 

Situação: (Neste campo você poderá alterar a situação do serviço); 

Órgão/Instituição: (Neste campo você poderá alterar o Órgão/Instituição onde o militar exerceu 

o serviço); 
Data Início: (Neste campo você poderá alterar a data início do serviço); 

Data Término: (Neste campo você poderá alterar a data término do serviço); 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo Tempo de Serviço Público Anterior (Não Homologado)  

Como Excluir Tempo de Serviço Público Anterior (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Tempo de Serviço Público Anterior (Ficha do Militar)  

Como Consultar Tempo de Serviço Público Anterior (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Tempo de Serviço Público Anterior com status homologado, você deve 
Consultar a Ficha Cadastro; 
Clique no menu Militar Temporário; 

Clique no sub menu Tempo de Serviço Público Anterior; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro com as seguintes informações: 
Situação: (Este campo mostrará a situação/Tipo do serviço); 

Órgão/Instituição: (Este campo mostrará o o Órgão/Instituição onde o militar exerceu o 

serviço); 
Data Início Tempo de Serviço Público Anterior: (Este campo mostrará a data início do 

serviço); 
Data Término Tempo de Serviço Público Anterior: (Este Campo mostrará a data término do 

serviço); 

 

Alterar 
 

Excluir 
 

Alterando Tempo de Serviço Público Anterior (Homologado)  
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Como Alterar Tempo de Serviço Público Anterior (Homologado): 

 
Para Alterar o Cadastro Tempo de Serviço Público Anterior depois de homologado, primeiramente você 
deve Consultar Tempo de Serviço Público Anterior; 
O sistema mostrará lista com as informações do(s) Cadastros(s) lançado(s) para aquele militar; 
Clique no botão alterar no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Documento, Nome do Militar e a Identidade. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Situação: (Neste campo você poderá alterar a situação/Tipo do serviço); 

Órgão/Instituição: (Neste campo você poderá alterar o Órgão/Instituição onde o militar exerceu 

o serviço); 
Data Início: (Neste campo você poderá alterar a data início do serviço); 

Data Término: (Neste campo você poderá alterar a data término do serviço); 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Excluindo Tempo de Serviço Público Anterior (Homologado)  

Como Excluir Tempo de Serviço Público Anterior (Homologado): 

 
Para Excluir Tempo de Serviço Público Anterior depois de homologado, primeiramente você deve 
Consultar Tempo de Serviço Público Anterior; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros lançados para aquele militar. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Documento, Nome do Militar, Identidade, Situação, 

Órgão/Instituição, País, Data Início, Data Fim. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Convocação  

Como Incluir, Alterar, Excluir Convocação 
 

    Cadastrar Convocação; 

    Consultando Convocação (Lançamentos); 

    Alterando Convocação (Não Homologado); 

    Excluindo  Convocação (Não Homologado); 

    Consultando Convocação (Ficha Cadastro); 

    Alterando Convocação (Homologado); 

    Excluindo Convocação (Homologado); 
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Cadastrar Convocação  

Como Incluir Convocação: 

 
Após ter definido o Documento de Referência, selecione o menu Universo Militar Temporário > 

Convocação; 

Atenção! (Este Cadastro poderá ser feito em lote). 

O sistema mostrará a tela com os campos para inclusão das informações comuns sobre a Convocação 

e as informações do Documento de Referência na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as 

informações do Documento de Referência apresentadas no menu acima não estão de acordo, 

você poderá definir um novo documento. 

Tipo de Convocação: (Este campo serve para você selecionar se a convocação é a primeira 

do militar ou se ele já foi licenciado antes); 
Motivo de Licenciamento: (Este campo ficará desabilitado se o tipo de convocação for primeira 

convocação. Se o tipo for de militar licenciado, você deve selecionar o motivo do licenciamento); 
Data Início: (Este campo serve para você informar a data Início da Convocação); 

Data término: (Este campo serve para você informar a data Término da Convocação); 

Após o preenchimento todos os campos acima, você deve selecionar um ou vários militares para incluir 
a Convocação; 
Marque no quadradinho do lado direito da tela os militares para a inserção da Convocação; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações. (Você poderá clicar no botão Novo e o sistema limpará 

a tela para cadastrar um novo Cadastro de Convocação). 

 
Consultar Convocação (Lançamentos)  

Como Consultar o Cadastro Convocação (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro Convocação, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o assunto 
Convocação). 

O Sistema mostrará os dados da convocação. (Conforme filtro da situação do Cadastro). 
Tipo Convocação: (Este campo mostrará o tipo de convocação); 

Motivo Licenciamento: (Este campo mostrará o motivo do licenciamento caso o tipo de 

convocação for de militar licenciado); 
Data Início: (Este campo mostrará a data início da Convocação); 

Data Término: (Este Campo mostrará a data término da Convocação); 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterar Convocação (Não Homologado)  

Como Alterar Convocação (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro de Convocação, você primeiramente terá que consultar Convocação 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência, Identidade, Nome e 
os campos para alteração das informações da Convocação. 

http://www.helpndoc.com/


Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help  documents  

Tipo de Convocação: (Este campo serve para você selecionar o tipo de convocação. Se a 

convocação é a primeira do militar ou se ele já foi licenciado antes); 
Motivo de Licenciamento: (Este campo ficará desabilitado se o tipo de convocação for primeira 

convocação. Se o tipo for de militar licenciado, você deve selecionar o motivo do licenciamento); 
Data Início: (Este campo serve para você informar a data Início da Convocação); 

Data término: (Este campo serve para você informar a data Término da Convocação); 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 

Excluir Convocação (Não Homologado)  

Como excluir Convocação (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultar Convocação (Ficha do militar)  

Como Consultar Convocação (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro de Convocação com status homologado, você deve Consultar a Ficha 
Cadastro; 
Clique no menu Militar Temporário; 

Clique no sub menu Convocação; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro com as seguintes informações: 
Tipo Convocação: (Este campo mostrará o tipo de convocação); 

Motivo Licenciamento: (Este campo mostrará o motivo do licenciamento caso o tipo de 

convocação for de militar licenciado); 
Data Início: (Este campo mostrará a data início da Convocação); 

Data Término: (Este Campo mostrará a data término da Convocação); 

 
Alterar 

 

Excluir 
 

Altarar Convocação (Homologado)  

Como Alterar Convocação (Homologado): 

 
Para Alterar o Cadastro de Convocação depois de homologado, primeiramente você deve Consultar 
Convocação; 
O sistema mostrará lista com as informações da Convocação lançada para aquele militar; 
Clique no botão alterar no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Documento, Nome do Militar e a Identidade. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Tipo de Convocação: (Este campo serve para você selecionar o tipo de convocação. Se a 

convocação é a primeira do militar ou se ele já foi licenciado antes); 
Motivo de Licenciamento: (Este campo ficará desabilitado se o tipo de convocação for primeira 

convocação. Se o tipo for de militar licenciado, você deve selecionar o motivo do licenciamento); 
Data Início: (Este campo serve para você informar a data Início da Convocação); 
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Data término: (Este campo serve para você informar a data Término da Convocação); 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Excluir Convocação (Homologado)  

Como Excluir Convocação (Homologado): 

 
Para Excluir Convocação depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Convocação; 
O sistema mostrará o Cadastro de Convocação. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 

O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado; 
Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Documento, Nome do Militar, Identidade, Tipo de Convocação, 

Motivo da Convocação, Data Início, Data Fim. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Dilações do Estágio Atual  

Como Incluir, Alterar, Excluir Dilações do Estágio Atual 
 

    Cadastrar Dilações do Estágio Atual; 

    Consultando Dilações do Estágio Atual (Lançamentos); 

    Alterando Dilações do Estágio Atual (Não Homologado); 

    Excluindo  Dilações do Estágio Atual (Não Homologado); 

    Consultando Dilações do Estágio Atual (Ficha Cadastro);      

Alterando Dilações do Estágio Atual (Homologado);     

Excluindo Dilações do Estágio Atual (Homologado); 

 

Cadastrar Dilações do Estágio Atual  

Como Incluir Dilações do Estágio Atual: 

 
Após ter definido o Documento de Referência, selecione o Menu Exclusivo Militar Temporário > 

Dilações do Estágio Atual; 

Atenção! (Este Cadastro poderá ser feito em lote). 

O sistema mostrará as informações do Documento de Referência na parte superior do menu. Obs: Se 

verificar que as informações do Documento de Referência apresentadas no menu acima não 

estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Primeiramente você deve selecionar um ou vários militares para incluir a Dilação do estágio atual; 
O sistema mostrará o(s) militar(es) de acordo com o filtro e os campos para a inserção das 
informações; 

Data Início: (Neste campo você deve informar a data início da Dilação); 

Data Término: (Neste campo você deve informar a data término da Dilação); 

Preencha as informações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
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Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações. (Você poderá clicar no botão Novo e o sistema limpará 

a tela para cadastrar um novo Cadastro Prorrogação). 
 

Consultar Dilações do Estágio Atual (Lançamentos)  

Como Consultar o Cadastro de Dilações do Estágio Atual (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro de Dilação, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o assunto  
Dilação). 

O Sistema mostrará os dados da Dilação. (Conforme filtro da situação do Cadastro). 
Data Início: (Este campo mostrará a data início da Dilação); 

Data Término: (Este Campo mostrará a data término da Dilação); 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterar Dilações do Estágio Atual (Não Homologado)  

Como Alterar Dilação (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro de Dilação, você primeiramente terá que consultar Dilação 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência, Identidade, Nome e 
os campos para alteração. 

Data Início: (Este campo serve para você informar a data Início da Dilação); 

Data término: (Este campo serve para você informar a data Término da Dilação); 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluir Dilações do Estágio Atual (Não Homologado)  

Como excluir Dilação (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultar Dilações do Estágio Atual (Ficha do Militar)  

Como Consultar Dilação (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro de Dilação com status homologado, você deve Consultar a Ficha Cadastro; 
Clique no menu Militar Temporário; 

Clique no sub menu Dilação; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro com as seguintes informações: 
Data Início: (Este campo mostrará a data início da Dilação); 

Data Término: (Este Campo mostrará a data término da Dilação); 

 
Alterar 
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Excluir 
 

Alterar Dilações do Estágio Atual (Homologado)  

Como Alterar Dilação (Homologado): 

 
Para Alterar o Cadastro de Dilação depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Dilação; 
O sistema mostrará lista com as informações da Dilação lançada para aquele militar; 
Clique no botão alterar no registro desejado; 

O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Documento, Nome do Militar e a Identidade. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Data Início: (Este campo serve para você informar a data Início da Dilação); 

Data término: (Este campo serve para você informar a data Término da Dilação); 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Excluir Dilações do Estágio Atual (Homologado)  

Como Excluir Dilação (Homologado): 

 
Para Excluir Dilação depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Consultar Dilação; 
O sistema mostrará o Cadastro de Dilação. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 

O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado; 
Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Documento, Nome do Militar, Identidade, Data Início, Data Fim. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Desligamento  

Como Incluir, Alterar, Excluir Desligamento 
 

    Cadastrar Desligamento; 

    Consultando Desligamento (Lançamentos); 

    Alterando Desligamento (Não Homologado); 

    Excluindo  Desligamento (Não Homologado); 

    Consultando Desligamento (Ficha Cadastro);      

Alterando Desligamento (Homologado);     

Excluindo Desligamento (Homologado); 
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Cadastrar Desligamento  

Como Incluir Desligamento: 

 
Após  ter definido  o  Documento de Referência, selecione  o  Menu  Exclusivo  Militar Temporário > 

Desligamento; 

O sistema mostrará as informações do Documento de Referência na parte superior do menu. Obs: Se 

verificar que as informações do Documento de Referência apresentadas no menu acima não 

estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Primeiramente você deve selecionar o Militar; 
O sistema mostrará o campo para inserção do Desligamento; 

Data Desligamento: (Neste campo você deve informar a data do Desligamento do Militar da 

OM); 
Preencha as informações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações. (Você poderá clicar no botão Novo e o sistema limpará 

a tela para cadastrar um novo Desligamento). 

 
Consultar Desligamento (Lançamentos)  

Como Consultar o Cadastro de Desligamento (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro de Desligamento, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o assunto 
Desligamento). 

O Sistema mostrará os dados do Desligamento. (Conforme filtro da situação do Cadastro). 
Data Desligamento: (Este campo mostrará a data do Desligamento); 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterar Desligamento (Não Homologado)  

Como Alterar Desligamento (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro de Desligamento, você primeiramente terá que consultar Desligamento 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência, Identidade, Nome e 
os campos para alteração. 

Data Desligamento: (Este campo serve para você alterar a data do Desligamento do militar); 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluir Desligamento (Não Homologado)  

Como excluir Desligamento (Não homologado): 
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Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultar Desligamento (Ficha do Militar)  

Como Consultar Desligamento (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro de Desligamento com status homologado, você deve Consultar a Ficha 
Cadastro; 
Clique no menu Militar Temporário; 

Clique no sub menu Desligamento; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro com as seguintes informações: 
Data Desligamento: (Este campo serve para você alterar a data do Desligamento do militar); 

 

 
Alterar 

 

Excluir 
 

Alterar Desligamento (Homologado)  

Como Alterar Desligamento (Homologado): 

 
Para Alterar o Cadastro de Desligamento depois de homologado, primeiramente você deve Consultar 
Desligamento; 
O sistema mostrará lista com as informações do Desligamento lançado para aquele militar; 
Clique no botão alterar no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Documento, Nome do Militar e a Identidade. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Data Desligamento: (Este campo serve para você alterar a data do Desligamento do militar); 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Excluir Desligamento (Homologado)  

Como Excluir Desligamento (Homologado): 

 
Para Excluir Desligamento depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Consultar 
Desligamento; 
O sistema mostrará o Cadastro de Desligamento. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Documento, Nome do Militar, Identidade, Data Desligamento. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
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Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Licenciamento  

Como Incluir, Alterar, Excluir Licenciamento 
 

    Cadastrar Licenciamento; 

    Consultando Licenciamento (Lançamentos); 

    Alterando Licenciamento (Não Homologado); 

    Excluindo  Licenciamento (Não Homologado); 

    Consultando Licenciamento (Ficha Cadastro);      

Alterando Licenciamento (Homologado);     

Excluindo Licenciamento (Homologado); 

 

Cadastrar Licenciamento  

Como Incluir Licenciamento: 

 
Após ter definido o Documento de Referência, selecione o menu Universo Militar Temporário > 

Licenciamento; 

Atenção! (Este Cadastro poderá ser feito em lote). 

O sistema mostrará a tela com os campos para inclusão das informações comuns sobre o e as 

informações do Documento de Referência na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as 

informações do Documento de Referência apresentadas no menu acima não estão de acordo, 

você poderá definir um novo documento. 

Motivo do Licenciamento: (Este campo serve para você informar o motivo do licenciamento do 

Militar); 
Data: (Este campo serve para você informar a data do Licenciamento) 

Após o preenchimento os campos acima, você deve selecionar um ou vários militares para incluir o 
Licenciamento; 
Marque no quadradinho do lado direito da tela o(s) militar(es) para a inserção do Licenciamento; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações. (Você poderá clicar no botão Novo e o sistema limpará 

a tela para cadastrar um novo Licenciamento). 

 
Consultar Desligamento (Lançamentos)  

Como Consultar o Cadastro de Licenciamento (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro de Licenciamento, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o assunto 
Licenciamento). 

O Sistema mostrará os dados do Licenciamento. (Conforme filtro da situação do Cadastro). 
Motivo Licenciamento: (Este campo mostrará o motivo do licenciamento); 

Data: (Este campo mostra a data do Licenciamento do Militar). 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
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Alterar Desligamento (Homologado)  

Como Alterar Licenciamento (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro de Licenciamento, você primeiramente terá que consultar Licenciamento. 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência, Identidade, Nome e 
os campos para alteração das informações. 

Motivo de Licenciamento: (Este campo serve para você alterar o motivo do licenciamento); 

Data: (Este campo serve para você alterar a data do licenciamento). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluir Desligamento (Não Homologado)  

Como excluir Licenciamento (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Alterar Licenciamento (Ficha do Militar)  

Como Consultar Licenciamento (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro de Licenciamento com status homologado, você deve Consultar a Ficha 
Cadastro; 
Clique no menu Militar Temporário; 

Clique no sub menu Licenciamento; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro com as seguintes informações: 

Motivo Licenciamento: (Este campo mostrará o motivo do licenciamento); 

Data: (Este campo mostra a data do Licenciamento); 

 
Alterar 

 

Excluir 
 

Alterar Licenciamento (Homologado)  

Como Alterar Licenciamento (Homologado): 

 
Para Alterar o Cadastro de Licenciamento depois de homologado, primeiramente você deve Consultar 
Licenciamento; 
O sistema mostrará lista com as informações do Licenciamento lançado para aquele militar; 
Clique no botão alterar no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Documento, Nome do Militar e a Identidade. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Motivo de Licenciamento: (Este campo serve para você alterar o motivo do Licenciamento do 

Militar); 
Data: (Este campo serve para você alterar a data do licenciamento); 
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Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Excluir Licenciamento (Homologado)  

Como Excluir Licenciamento (Homologado): 

 
Para Excluir Licenciamento depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Licenciamento; 
O sistema mostrará o Cadastro de Licenciamento. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 

O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado; 
Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Documento, Nome do Militar, Identidade, Motivo da 

Convocação e Data. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Movimentação  

Como Incluir, Alterar, Excluir Movimentação 
 

    Cadastrar Movimentação; 

    Consultando Movimentação (Lançamentos); 

    Alterando Movimentação (Não Homologado); 

    Excluindo Movimentação (Não Homologado); 

    Consultando Movimentação (Ficha Cadastro);      

Alterando Movimentação (Homologado);     

Excluindo Movimentação (Homologado); 

 

Cadastrar Movimentação  

Como Incluir Movimentação: 

 
Após ter definido o Documento de Referência, selecione o menu Universo Militar Temporário > 

Movimentação; 

Selecione o Militar; 
O sistema mostrará as informações do Documento de Referência na parte superior do menu e os 

campos para a inserção das informações da movimentação. Obs: Se verificar que as informações  

do Documento de Referência apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá 

definir um novo documento. 

RM de Origem: (Este campo mostra a RM de Origem do Militar); 

OM de Origem: (Este campo mostra a OM de Origem do Militar); 

RM de Destino: (Este campo serve para você informar a RM de destino do militar); 

OM de Destino: (Este campo serve para você informar a OM de destino do Militar). 

Preencha os campos; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
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O sistema salva a inclusão das informações. (Você poderá clicar no botão Novo e o sistema limpará 

a tela para cadastrar nova movimentação). 
 

Consultar Licenciamento (Lançamentos)  

Como Consultar o Cadastro de Movimentação (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro de Movimentação, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o assunto 
Movimentação). 

O Sistema mostrará os dados da movimentação do militar inserida no sistema. (Conforme filtro da 
situação do Cadastro). 

RM de Destino: (Este campo mostra a RM de destino do militar); 

OM de Destino: (Este campo mostra a OM de destino do Militar). 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterar Movimentação (Não Homologado)  

Como Alterar Movimentação (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro de Movimentação, você primeiramente terá que consultar Movimentação. 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência, Identidade, Nome e 
os campos para alteração das informações da movimentação. 

RM de Destino: (Este campo serve para você informar a RM de destino do militar); 

OM de Destino: (Este campo serve para você informar a OM de destino do Militar). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluir Movimentação (Não Homologado)  

Como excluir Movimentação (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultar Movimentação (Ficha do Militar)  

Como Consultar Movimentação (Ficha Cadastro): 

 
Atenção! Após fazer a movimentação do Militar Temporário no SiCaPEx, somente sua OM de 

destino conseguirá visualizar sua ficha e fazer novos lançamentos, por isso recomenda-se 

que tenha um cuidado redobrado ao movimentar um militar no sistema. 

 
Para Consultar o Cadastro de Movimentação com status homologado, você deve Consultar a Ficha 
Cadastro; 
Clique no menu Militar Temporário; 

Clique no sub menu Movimentação; 
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O sistema apresentará as informações do Cadastro com as seguintes informações: 
RM de Origem: (Este campo mostra a RM de Origem do Militar); 

OM de Origem: (Este campo mostra a OM de Origem do Militar); 

RM de Destino: (Este campo mostra a RM de destino do militar); 

OM de Destino: (Este campo mostra a OM de destino do Militar). 

 
 

Alterar 
 

Excluir 
 

Alterar Movimentação (Homologado)  

Como Alterar Movimentação (Homologado): 

 
Atenção! Somente a OM de Destino (OM que o militar passou a pertencer) poderá fazer a 

alteração da Movimentação no sistema. 

 
Para Alterar o Cadastro de Movimentação depois de homologado, primeiramente você deve Consultar 
Movimentação; 
O sistema mostrará lista com as informações da(s) movimentação lançada para aquele militar; 
Clique no botão alterar no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Documento, Nome do Militar e a Identidade. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
RM de Destino: (Este campo serve para você informar a RM de destino do militar); 

OM de Destino: (Este campo serve para você informar a OM de destino do Militar). 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Excluir Movimentação (Homologado)  

Como Excluir Movimentação (Homologado): 

 
Atenção! Somente a OM de Destino (OM que o militar passou a pertencer) poderá fazer a 

Exclusão da Movimentação no sistema. 

 
Para Excluir Movimentação depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Movimentação; 
O sistema mostrará o Cadastro de Movimentação. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 

O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado; 
Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Documento, Nome do Militar, Identidade, RM de Destino, OM de 

Destino. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
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Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Apresentação por Término de Trânsito  

Como Incluir, Alterar, Excluir Apresentação por Término de Trânsito 
 

    Cadastrar Apresentação por Término de Trânsito; 

    Consultando Apresentação por Término de Trânsito (Lançamentos); 

    Alterando Apresentação por Término de Trânsito (Não Homologado); 

    Excluindo Apresentação por Término de Trânsito (Não Homologado); 

    Consultando Apresentação por Término de Trânsito (Ficha Cadastro);      

Alterando Apresentação por Término de Trânsito (Homologado);     

Excluindo Apresentação por Término de Trânsito (Homologado); 

 

Cadastrar Apresentação por Término de Trânsito  

Como Incluir Apresentação por Término de Trânsito: 

 
Após  ter  definido  o  Documento de Referência, selecione  o  menu  Universo Militar Temporário> 

Apresentação por Término de Trânsito; 

Selecione o Militar; 
O sistema mostrará as informações do Documento de Referência na parte superior do menu e os 

campos para a inserção das informações. Obs: Se verificar que as informações do Documento de 

Referência apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo 

documento. 

Data da Apresentação por Término de Trânsito: (Este campo serve para você informar a data 

que o militar se apresentou por término de trânsito); 
Preencha o campo; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações. (Você poderá clicar no botão Novo e o sistema limpará 

a tela para efetuar um novo cadastro). 

 
Consultar Apresentação Por Término de Trânsito  

Como Consultar o Cadastro de Apresentação por Término de Trânsito (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro de Apresentação por Término de Trânsito, você  deve  Consultar 
Lançamentos, (selecione o assunto Apresentação por Término de Trânsito). 

O  Sistema  mostrará  os  dado  do cadastro inserido  no  sistema.  (Conforme  filtro  da  situação  do 
Cadastro). 

Data da Apresentação por Término de Trânsito: (Este campo mostra a data que o militar se 

apresentou por término de trânsito); 

 
 

Excluir 
 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterar Apresentação Por Término de Trânsito (Não Homologado)  
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Como Alterar Apresentação por Término de Trânsito (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro de Apresentação por Término de Trânsito, você primeiramente terá que Consultar 
Apresentação por Término de Trânsito. 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência, Identidade, Nome e 
o campo para alteração das informações. 

Data da Apresentação por Término de Trânsito: (Este campo serve para você alterar a data 

que o militar se apresentou por término de trânsito); 
Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluir Apresentação Por Término de Trânsito (Não Homologado)  

Como excluir Apresentação por Término de Trânsito (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultar Apresentação Por Término de Trânsito (Ficha do Militar)  

Como Consultar Apresentação por Término de Trânsito (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro de Apresentação por Término de Trânsito com status homologado, você 
deve Consultar a Ficha Cadastro; 
Clique no menu Militar Temporário; 

Clique no sub menu Apresentação por Término de Trânsito; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro com as seguintes informações: 
Data da Apresentação por Término de Trânsito: (Este campo mostra a data que o militar se 

apresentou por término de trânsito); 

 
 

Alterar 
 

Excluir 
 

Alterar Apresentação Por Término de Trânsito (Homologado)  

Como Alterar Apresentação por Término de Trânsito (Homologado): 

 
Para Alterar o Cadastro de Apresentação por Término de Trânsito depois de homologado, primeiramente 
você deve Consultar Apresentação por Término de Trânsito; 
O sistema mostrará lista com as informações da Apresentação lançada para aquele militar; 
Clique no botão alterar no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Documento, Nome do Militar e a Identidade. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Data da Apresentação por Término de Trânsito: (Este campo serve para você alterar a data 

que o militar se apresentou por término de trânsito); 
Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
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Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Excluir Apresentação Por Término de Trânsito (Homologado)  

Como Excluir Apresentação por Término de Trânsito (Homologado): 

 
Para Excluir Apresentação por Término de Trânsito depois de homologado, primeiramente você deve 
Consultar Consultar Apresentação por Término de Trânsito; 
O sistema mostrará o Cadastro de Licenciamento. 
Escolha a opção Excluir no registro desejado; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: Documento, Nome do Militar, Identidade e Data. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Promoção  

Como Incluir, Alterar, Excluir Promoção 
 

    Incluindo Promoção; 

    Consultando Promoção (Lançamentos); 

    Alterando Promoção (Não Homologado); 

    Excluindo Promoção (Não Homologado); 

    Consultando Promoção (Ficha Cadastro); 

    Alterando Promoção (Homologado); 

    Excluindo Promoção (Homologado); 

 

 

Incluindo Promoções  

Como Incluir Promoção: 

 
Após  ter  definido  o Documento de Referência, selecione o Menu Universo  Militar Temporário > 

Promoção 

Atenção! (Este Cadastro poderá ser feito em lote). 

O sistema mostrará a tela com os campos para inclusão das informações comuns sobre Promoção e   

as informações do Documento de Referência na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as 

informações do Documento de Referência apresentadas no menu acima não estão de acordo, 

você poderá definir um novo documento. 

Posto/Grad: (Neste campo você deve informar o Posto/Grad ao qual os militares serão 

promovidos); 
Tipo de Promoção: (Neste campo você informar o tipo de promoção. Ex: Antiguidade,  Bravura, 

Merecimento); 
Data da Promoção: (Neste campo você deve informar a data da promoção comum a todos os 

militares que serão selecionados); 
Após você preencher as informações que são comuns para todos os militares que serão promovidos; 
Selecione o(s) Militar (es); 
Marque no quadradinho do lado direito da tela os militares que serão promovidos; 
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Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações. (Se não quiser salvar, você poderá clicar no botão 

Novo e o sistema voltará para a tela de inclusão do Cadastro Promoção). 
 

 

Consultando Promoções (Lançamentos)  

Como Consultar Promoção (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro Promoção, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o assunto 
Promoção). 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro Promoção (Conforme filtro da 
situação do Cadastro). 

Posto/Grad: (Este campo mostra o Posto/Grad ao qual o militar foi promovido); 

Tipo de Promoção: (Este campo mostra o tipo de promoção do militar); 

Data: (Este campo mostra a data da promoção do militar); 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Promoção (Não Homologado)  

Como Alterar Promoção (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Promoção, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Promoção 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência vinculado ao 
Cadastro e os campos para alteração. Caso Você precise, poderá definir novo documento. 

Posto/Grad: (Este campo mostra o Posto/Grad ao qual o militar foi promovido); 

Tipo de Promoção: (Este campo mostra o tipo de promoção do militar); 

Data: (Este campo mostra a data da promoção do militar); 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo Promoção (Não Homologado)  

Como Excluir Promoção (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Promoção (Ficha do militar)  

Como Consultar Promoção (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Promoção com status homologado, você deve Consultar a Ficha Cadastro; 
Clique no menu Promoção; 
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O sistema apresentará as informações do Cadastro Promoção com as seguintes informações: 

OM do Militar: (Este campo mostra o codom e a OM do militar promovido); 

Posto/Grad: (Este campo mostra o Posto/Grad ao qual o militar foi promovido); 

Tipo de Promoção: (Este campo mostra o tipo de promoção do militar); 

Data: (Este campo mostra a data da promoção do militar); 

Doc de Publicação: (Este campo mostra as informações do documento de publicação da 

promoção). 
 

 

Alterando Promoção (Homologado)  

Como Alterar Promoção (Homologado): 

 
Para Alterar o Cadastro Promoção depois de homologado, primeiramente você deve Consultar 
Promoção; 
O sistema mostrará lista com as informações do(s) Cadastros(s) Promoção lançado(s) para aquele 
militar. 
Clique com o botão esquerdo do mouse no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
Você poderá alterar as seguintes informações: 

Posto/Grad: (Este campo mostra o Posto/Grad ao qual o militar foi promovido); 

Tipo de Promoção: (Este campo mostra o tipo de promoção do militar); 

Data: (Este campo mostra a data da promoção do militar); 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 
 
 

 
Excluindo Promoção (Homologado)  

Como Excluir Promoção (Homologado): 

 
Para Excluir Promoção depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Promoção; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros Promoção lançados para aquele militar. 
Clique com o botão esquerdo do mouse no registro desejado; 
O sistema mostrará a opção Excluir; 
Clique sobre esta opção; 

O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado para a exclusão; 
Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: 

Posto/Grad: (Este campo mostra o Posto/Grad ao qual o militar foi promovido); 

Tipo de Promoção: (Este campo mostra o tipo de promoção do militar); 

Data: (Este campo mostra a data da promoção do militar); 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
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Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Missão no Exterior  

Como Incluir, Alterar, Excluir Missão no Exterior 
 

    Incluindo Missão no Exterior; 

    Consultando Missão no Exterior (Lançamentos); 

    Alterando Missão no Exterior (Não Homologado); 

    Excluindo Missão no Exterior (Não Homologado); 

    Consultando Missão no Exterior (Ficha Cadastro); 

    Alterando Missão no Exterior (Homologado); 

    Excluindo Missão no Exterior (Homologado); 

 

Incluindo Missão no Exterior  

Como Incluir Missão no Exterior: 

 
Após  ter  definido  o Documento de Referência, selecione o Menu Universo  Militar Temporário > 

Missão no Exterior; 

Atenção! (Este Cadastro poderá ser feito em lote). 

O sistema mostrará a tela com os campos para inclusão das informações comuns sobre a Missão no 

Exterior e as informações do Documento de Referência na parte superior do menu. Obs: Se verificar 

que as informações do Documento de Referência apresentadas no menu acima não estão de 

acordo, você poderá definir um novo documento. 

Tipo da Missão: (Este campo serve para você selecionar o tipo de missão do militar. Ex: Adido 

Militar, Auxiliar de Adido, etc); 
Descrição: (Neste campo você deve fazer uma breve descrição); 

País: (Neste campo você deve informar o país que o militar irá cumprir a missão); 

Data Início: (Neste campo você deve informar a data início da missão); 

Data Término: (Neste campo você deve informar a data término da missão). 

Após você preencher as informações que são comuns para todos os militares; 
Selecione o(s) Militar (es); 
Marque no quadradinho do lado direito da tela dos militares que irão cumprir a missão; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações. (Se não quiser salvar, você poderá clicar no botão 

Novo e o sistema voltará para a tela de inclusão do Cadastro Missão no exterior). 

 
Consultando Missão no Exterior (Lançamentos)  

Como Consultar Missão no Exterior (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro de Missão no Exterior, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o 
assunto Missão no Exterior). 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro de Missão no Exterior  
(Conforme filtro da situação do Cadastro). 

Tipo da Missão: (Este campo mostra o tipo de missão do militar); 

Descrição: (Este campo mostra uma breve descrição); 

País: (Este campo mostra o país que o militar irá cumprir a missão); 

Data Início: (Este campo mostra a data início da missão); 

Data Término: (Este campo mostra a data término da missão). 
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Excluir 
 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Missão no Exterior (Não Homologado)  

Como Alterar Missão no Exterior (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro de Missão no Exterior, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Missão 
no Exterior 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência vinculado ao 
Cadastro e os campos para alteração. Caso Você precise, poderá definir novo documento. 

Tipo da Missão: (Este campo serve para você alterar o tipo de missão do militar. Ex: Adido 

Militar, Auxiliar de Adido, etc); 
Descrição: (Este campo serve para você alterar a descrição); 

País: (Este campo serve para você alterar o país que o militar irá cumprir a missão); 

Data Início: (Este campo serve para você alterar a data início da missão); 

Data Término: (Este campo serve para você alterar a data término da missão). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo Missão no Exterior (Não Homologado)  

Como Excluir Missão no Exterior (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Missão no Exterior (Ficha do Militar)  

Como Consultar Missão no Exterior (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Missão no Exterior com status homologado, você deve Consultar a Ficha 
Cadastro; 
Clique no menu Militar Temporário e no sub-menu Missão no Exterior; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro com as seguintes informações: 

Tipo da Missão: (Este campo mostra o tipo de missão do militar); 

Descrição: (Este campo mostra uma breve descrição); 

País: (Este campo mostra o país que o militar irá cumprir a missão); 

Data Início: (Este campo mostra a data início da missão); 

Data Término: (Este campo mostra a data término da missão). 

 
Alterando Missão no Exterior (Homologado)  

Como Alterar Missão no Exterior (Homologado): 

 
Para Alterar o Cadastro Missão no Exterior depois de homologado, primeiramente você deve Consultar 
Missão no Exterior; 
O sistema mostrará lista com as informações do(s) Cadastros(s) Missão no Exterior lançado(s) para 
aquele militar. 
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Clique com o botão esquerdo do mouse no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
Você poderá alterar as seguintes informações: 

Tipo da Missão: (Este campo serve para você alterar o tipo de missão do militar. Ex: Adido 

Militar, Auxiliar de Adido, etc); 
Descrição: (Este campo serve para você alterar a descrição); 

País: (Este campo serve para você alterar o país que o militar irá cumprir a missão); 

Data Início: (Este campo serve para você alterar a data início da missão); 

Data Término: (Este campo serve para você alterar a data término da missão). 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Excluindo Missão no Exterior (Homologado)  

Como Excluir Missão no Exterior (Homologado): 

 
Para Excluir um cadastro de Missão no Exterior depois de homologado, primeiramente você deve 
Consultar Missão no Exterior; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros Missão no Exterior lançados para aquele militar. 
Clique com o botão esquerdo do mouse no registro desejado; 
O sistema mostrará a opção Excluir; 
Clique sobre esta opção; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado para a exclusão; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: 

Tipo da Missão, Descrição, País, Data Início, Data Término. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Situações Regulamentares  

Como Incluir, Alterar, Excluir Situações Regulamentares 
 

    Incluindo Situações Regulamentares; 

    Consultando Situações Regulamentares (Lançamentos); 

    Alterando Situações Regulamentares (Não Homologado); 

    Excluindo Situações Regulamentares (Não Homologado); 

    Consultando Situações Regulamentares (Ficha Cadastro); 

    Alterando Situações Regulamentares (Homologado); 

    Excluindo Situações Regulamentares (Homologado); 

 

Incluindo Situações Regulamentares  

Como Incluir Situações Regulamentares: 
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Após ter definido o Documento de Referência, selecione o menu Universo Militar 

Temporário>Situações Regulamentares 

O sistema mostrará as informações do Documento de Referência na parte superior do menu e os 

campos para a inserção das informações. Obs: Se verificar que as informações do Documento de 

Referência apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo 

documento. 

Situação: (Este campo serve para você informar a Situação Regulamentar do Militar. Ex: 

Desligamento, Á Disposição de outra OM); 
Data Início: (Neste campo você deve informar a data início da Situação); 

Data Término: (Neste campo você deve informar a data término da Situação). 

Após você preencher as informações que são comuns para todos os militares; 
Selecione o(s) Militar (es); 
Marque no quadradinho do lado direito da tela dos militares que irão cumprir a missão; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações. (Você poderá clicar no botão Novo e o sistema limpará 

a tela para efetuar um novo cadastro). 
 

Consultando Situações Regulamentares (Lançamentos)  

Como Consultar Situações Regulamentares (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro de Situações Regulamentares, você deve Consultar  Lançamentos,  
(selecione o assunto Situações Regulamentares). 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro (Conforme filtro da situação). 
Situação: (Este campo mostra a Situação Regulamentar do Militar. Ex: Desligamento, Á 

Disposição de outra OM); 
Data Início: (Este campo mostra a data início da Situação); 

Data Término: (Este campo mostra a data término da Situação). 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Situações Regulamentares (Não Homologado)  

Como Alterar Situações Regulamentares (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro de Situações Regulamentares, você primeiramente terá que Consultar Cadastro 
Situações Regulamentares; 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência vinculado ao 
Cadastro e os campos para alteração. Caso você precise, poderá definir novo documento. 

Situação: (Este campo serve para você Alterar a Situação Regulamentar do Militar. Ex: 

Desligamento, Á Disposição de outra OM); 
Data Início: (Este campo serve para você alterar a data início da Situação); 

Data Término: (Este campo serve para você alterar a data término da Situação). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
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O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 
 

Excluindo Situações Regulamentares (Não Homologado)  

Como Excluir Situações Regulamentares (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Situações Regulamentares (Ficha do Militar)  

Como Consultar Situações Regulamentares (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Situações Regulamentares com status homologado, você deve Consultar a 
Ficha Cadastro; 
Clique no menu Militar Temporário e no sub-menu Situações Regulamentares; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro com as seguintes informações: 
Situação: (Este campo mostra a Situação Regulamentar do Militar. Ex: Desligamento, Á 

Disposição de outra OM); 
Data Início: (Este campo mostra a data início da Situação); 

Data Término: (Este campo mostra a data término da Situação). 
 

 
Alterando Situações Regulamentares (Homologado)  

Como Alterar Situações Regulamentares (Homologado): 

 
Para Alterar o Cadastro Situações Regulamentares depois de homologado, primeiramente você deve 
Consultar Situações Regulamentares; 
O sistema mostrará lista com as informações do(s) Cadastros(s) lançado(s) para aquele militar. 
Clique com o botão esquerdo do mouse no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
Você poderá alterar as seguintes informações: 

Situação: (Este campo serve para você Alterar a Situação Regulamentar do Militar. Ex: 

Desligamento, Á Disposição de outra OM); 
Data Início: (Este campo serve para você alterar a data início da Situação); 

Data Término: (Este campo serve para você alterar a data término da Situação). 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Excluindo Situações Regulamentares (Homologado)  

Como Excluir Situações Regulamentares (Homologado): 

 
Para Excluir um cadastro de Situações Regulamentares depois de homologado, primeiramente você 
deve Consultar Situações Regulamentares; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros lançados para aquele militar. 
Clique com o botão esquerdo do mouse no registro desejado; 
O sistema mostrará a opção Excluir; 
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Clique sobre esta opção; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado para a exclusão; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: 

Situação, Data Início, Data Término. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Serviço em Combate  

Como Incluir, Alterar, Excluir Serviço em Combate 
 

    Incluindo Serviço em Combate; 

    Consultando Serviço em Combate (Lançamentos); 

    Alterando Serviço em Combate (Não Homologado); 

    Excluindo Serviço em Combate (Não Homologado); 

    Consultando Serviço em Combate (Ficha Cadastro); 

    Alterando Serviço em Combate (Homologado); 

    Excluindo Serviço em Combate (Homologado); 

 

Incluindo Serviço em Combate  

Como Incluir Serviço em Combate 

 
Atenção! (Este Cadastro poderá ser feito em lote). 

 
Após  ter  definido  o  Documento  de  Referência,    selecione  o  menu  Universo  Militar  Temporário 

>Serviço em Combate 

O sistema mostrará as informações do Documento de Referência na parte superior do menu e os 

campos para a inserção das informações. Obs: Se verificar que as informações do Documento de 

Referência apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo 

documento. 

País: (Este campo serve para você informar o país que o militar serviu em combate); 

Tipo de Missão: (Neste campo você selecionar o Tipo de Missão em combate); 

Data Início: (Neste campo você deve informar a data início do serviço em combate); 

Data Término: (Neste campo você deve informar a data término do serviço em combate); 

Após você preencher as informações que são comuns para todos os militares; 
Selecione o(s) Militar (es); 
Marque no quadradinho do lado direito da tela dos militares que irão cumprir a missão; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações. (Você poderá clicar no botão Novo e o sistema limpará 

a tela para efetuar um novo cadastro). 

 
Consultando Serviço em Combate (Lançamentos)  

Como Consultar Serviço em Combate (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro de Serviço em Combate, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o 
assunto Serviço em combate); 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro (Conforme filtro da situação). 
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País: (Este campo mostra o país que o militar serviu em combate); 

Tipo de Missão: (Este campo mostra o Tipo de Missão em combate); 

Data Início: (Este campo mostra a data início do serviço em combate); 

Data Término: (Este campo mostra a data término do serviço em combate); 
 

Excluir 
 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Serviço em Combate (Não Homologado)  

Como Alterar Serviço em Combate (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro de Serviço em Combate, você primeiramente terá que Consultar Cadastro de 
Serviço em Combate; 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência vinculado ao 
Cadastro e os campos para alteração. Caso você precise, poderá definir novo documento. 

País: (Este campo serve para você alterar o país que o militar serviu em combate); 

Tipo de Missão: (Este serve para você alterar o Tipo de Missão em combate); 

Data Início: (Este serve para você alterar a data início do serviço em combate); 

Data Término: (Este serve para você alterar a data término do serviço em combate); 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo Serviço em Combate (Não Homologado)  

Como Excluir Serviço em Combate (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Serviço em Combate (Ficha do Militar)  

Como Consultar Situações Regulamentares (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro de Serviço em Combate com status homologado, você deve Consultar a 
Ficha Cadastro; 
Clique no menu Militar Temporário e no sub-menu Serviço em combate; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro com as seguintes informações: 
País: (Este campo mostra o país que o militar serviu em combate); 

Tipo de Missão: (Este campo mostra o Tipo de Missão em combate); 

Data Início: (Este campo mostra a data início do serviço em combate); 

Data Término: (Este campo mostra a data término do serviço em combate); 
 

 
Alterando Serviço em Combate (Homologado)  

Como Alterar Serviço em Combate (Homologado): 

 
Para Alterar o Cadastro de Serviço em Combate depois de homologado, primeiramente você deve 
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Consultar Serviço em Combate; 
O sistema mostrará lista com as informações do(s) Cadastros(s) lançado(s) para aquele militar. 
Clique com o botão esquerdo do mouse no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
Você poderá alterar as seguintes informações: 

País: (Este campo serve para você alterar o país que o militar serviu em combate); 

Tipo de Missão: (Este serve para você alterar o Tipo de Missão em combate); 

Data Início: (Este serve para você alterar a data início do serviço em combate); 

Data Término: (Este serve para você alterar a data término do serviço em combate); 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Excluindo Serviço em Combate (Homologado)  

Como Excluir Serviço em Combate (Homologado): 

 
Para Excluir um cadastro de Serviço em combate depois de homologado, primeiramente você deve 
Consultar Serviço em Combate; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros lançados para aquele militar. 
Clique com o botão esquerdo do mouse no registro desejado; 
O sistema mostrará a opção Excluir; 
Clique sobre esta opção; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado para a exclusão; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: 

País, Tipo de Missão, Data Início, Data Término. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
CP - Código Pessoal  

CP - Código Pessoal 

 
Atenção! Este Registro deve ser feito somente para os militares de Carreira. 

 

    Incluindo CP - Código Pessoal; 

    Consultando CP - Código Pessoal (Lançamentos); 

    Alterando CP - Código Pessoal (Não Homologado); 

    Excluindo CP - Código Pessoal (Não Homologado); 

    Consultando CP - Código Pessoal (Ficha Cadastro); 

    Alterando CP - Código Pessoal (Homologado); 

    Excluindo CP - Código Pessoal (Homologado). 
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Incluindo CP _ Código Pessoal  

Como Incluir CP - Código Pessoal 

 
Após ter definido o Documento de Referência,  selecione o Menu CP - Código Pessoal; 

O sistema mostrará a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência 

na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Selecione o Militar; 
CP - Código Pessoal: (Este campo serve para você informar o número do CP - Código Pessoal 

do Militar); 
Preencha o campo e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão da Informação. (Se não quiser salvar, você poderá clicar no botão Novo 

e o sistema limpará a tela). 

 
Consultando CP - Código Pessoal (Lançamentos)  

Como Consultar CP - Código Pessoal (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro de CP - Código Pessoal, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o 
assunto CP - Código Pessoal); 

O Sistema mostrará lista de registros efetuados no sistema e os campos com as informações sobre o 
Cadastro (Conforme filtro da situação). 

CP - Código Pessoal: (Este campo mostra o CP - Código Pessoal do Militar). 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
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Homologar 
 

Alterando CP - Código Pessoal (Não Homologado)  

Como Alterar CP - Código Pessoal (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro de CP - Código Pessoal, você primeiramente terá que Consultar Cadastro de CP 
- Código Pessoal; 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência vinculado ao 
Cadastro e os campos para alteração. Caso você precise, poderá definir novo documento. 

CP - Código Pessoal: (Este campo serve para você alterar o número do CP - Código Pessoal 

do Militar); 
Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo CP - Código Pessoal (Não Homologado)  

Como Excluir CP - Código Pessoal (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando CP - Código Pessoal (Ficha Cadastro)  

Como Consultar CP - Código Pessoal (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro CP - Código Pessoal com status homologado, você deve Consultar a Ficha 
Cadastro; 
Clique no menu Código Pessoal (CP); 

O sistema apresentará as informações do Cadastro com as seguintes informações: 
CP - Código Pessoal: (Este campo mostra o CP - Código Pessoal do Militar). 

 
Alterando CP - Código Pessoal (Homologado)  

Como Alterar CP - Código Pessoal (Homologado): 

 
Para Alterar o Cadastro de CP - Código Pessoal depois de homologado, primeiramente você deve 
Consultar CP - Código Pessoal; 
O sistema mostrará lista com as informações do(s) Cadastros(s) lançado(s) para aquele militar. 
Clique com o botão esquerdo do mouse no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
Você poderá alterar as seguintes informações: 

CP - Código Pessoal: (Este campo serve para você alterar o número do CP - Código Pessoal 

do Militar); 
Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
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Excluindo CP - Código Pessoal (Homologado)  

Como Excluir CP - Código Pessoal (Homologado): 

 
Para Excluir um cadastro de CP - Código Pessoal depois de homologado, primeiramente você deve 
Consultar CP - Código Pessoal; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros lançados para aquele militar. 
Clique com o botão esquerdo do mouse no registro desejado; 
O sistema mostrará a opção Excluir; 
Clique sobre esta opção; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado para a exclusão; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: 

Nome, Identidade e CP - Código Pessoal. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
QAS/QMS  

Como Incluir, Alterar e excluir QAS/QMS 
 

    Incluindo QAS/QMS; 

    Consultando QAS/QMS (Lançamentos); 

    Alterando QAS/QMS (Não Homologado); 

    Excluindo QAS/QMS (Não Homologado); 

    Consultando QAS/QMS (Ficha Cadastro); 

    Alterando QAS/QMS (Homologado); 

    Excluindo QAS/QMS (Homologado); 
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Incluindo QAS/QMS  

Como Incluir QAS/QMS - OM 
 

 
Após ter definido o Documento de Referência,  selecione o Menu QAS/QMS/OM; 

O sistema mostrará a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência 

na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Selecione o Militar; 
Preencha os Campos; 

QAS/QMS: (Este Combo Box serve para você selecionar uma QAS/QMS para o Militar); 

Escolha uma das opções na lista e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão da Informação. (Se não quiser salvar, você poderá clicar no botão Novo 

e o sistema limpará a tela). 

 
Consultando QAS/QMS  (Lançamentos)  

Como Consultar QAS/QMS (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro de QAS/QMS, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o assunto 
QAS/QMS); 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro (Conforme filtro da situação do 
Cadastro). 

QAS/QMS: (Este campo mostra a QAS/QMS). 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando QAS/QMS  (Não Homologado)  

Como Alterar QAS/QMS (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro de QAS/QMS, você primeiramente terá que Consultar Cadastro de QAS/QMS; 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência vinculado ao 
Cadastro e os campos para alteração. Caso você precise, poderá definir novo documento. 

QAS/QMS: (Este campo serve para você alterar a QAS/QMS do Militar); 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Consultando QAS/QMS  (Ficha Cadastro)  

Como Consultar QAS/QMS (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro QAS/QMS com status homologado, você deve Consultar a Ficha Cadastro; 
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Clique no menu Código Pessoal QAS/QMS; 
O sistema apresentará as informações do Cadastro com as seguintes informações: 

QAS/QMS: (Este campo mostra a QAS/QMS do Militar). 
 

Alterando QAS/QMS (Homologado)  

Como Alterar QAS/QMS (Homologado): 

 
Para Alterar o Cadastro de QAS/QMS depois de homologado, primeiramente você deve Consultar 
QAS/QMS; 
O sistema mostrará lista com as informações do(s) Cadastros(s) lançado(s) para aquele militar. 
Clique com o botão esquerdo do mouse no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
Você poderá alterar as seguintes informações: 

QAS/QMS: (Este campo serve para você alterar a QAS/QMS do Militar); 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Excluindo QAS/QMS (Homologado)  

Como Excluir QAS/QMS (Homologado): 

 
Para Excluir um cadastro de QAS/QMS depois de homologado, primeiramente você deve Consultar 
QAS/QMS; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros lançados para aquele militar. 
Clique com o botão esquerdo do mouse no registro desejado; 
O sistema mostrará a opção Excluir; 
Clique sobre esta opção; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado para a exclusão; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: 

Nome, Identidade e QAS/QMS. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Excluindo QAS/QMS  (Não Homologado)  

Como Excluir QAS/QMS (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Proficiência Linguística  

Como Incluir, Alterar, Excluir Proficiência Linguística 
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    Incluindo Proficiência Linguística; 

    Consultando Proficiência Linguística (Lançamentos); 

    Alterando Proficiência Linguística (Não Homologado); 

    Excluindo Proficiência Linguística (Não Homologado); 

    Consultando Proficiência Linguística (Ficha Cadastro); 

    Alterando Proficiência Linguística (Homologado); 

    Excluindo Proficiência Linguística (Homologado); 

 
 
 

 

Incluindo Proficiência Linguística  

Como Incluir Proficiência Linguística 
 

Atenção! (Este Cadastro poderá ser feito em lote). 
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Após ter definido o Documento de Referência,  selecione o Menu  Proficiência Linguística 

O sistema mostrará a tela com os campos para inclusão das informações comuns sobre Promoção e   

as informações do Documento de Referência na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as 

informações do Documento de Referência apresentadas no menu acima não estão de acordo, 

você poderá definir um novo documento. 

Idioma: (Nesta Combo Box você deve selecionar o Idioma ao qual os militares receberão a 

Proficiência); 
Descrição do Idioma: (Neste campo você deve fazer um breve descrição do idioma); 

Certificado: (Nesta Combo Box você deve selecionar o certificado da Proficiência); 

Data da Habilitação: (Neste campo, você deve informar a data da Habilitação no Idioma). 

Após você preencher as informações que são comuns para todos os militares que receberão a 
proficiência; 
Você deve inserir a identidade e clicar no Botão Adicionar. Obs: Você deve inserir as identidades uma a 
uma. 
O sistema carregará aos campos para a inserção das informações individuais para cada militar 
adicionado; 

Posto Grad: (Este campo mostra o Posto Grad do militar); 

Nome: (Este campo mostra o nome do militar); 

Compreensão Auditiva: (Esta Combo Box serve para você selecionar o nível de Compreensão 

auditiva no Idioma); 
Expressão  Oral: (Esta Combo Box serve para você selecionar  o nível  de Expressão Oral    no 

Idioma); 
Compreensão leitora: (Esta Combo Box serve para você selecionar o  nível  Compreensão 

leitora auditiva no Idioma); 
Expressão Escrita:   (Esta Combo Box serve para você selecionar  o nível  Expressão    Escrita 

auditiva no Idioma); 
Ações: (Esta opção serve para você excluir algum militar que porventura tenha sido adicionado 

indevidamente). 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações. (Se não quiser salvar, você poderá clicar no botão 

Novo e o sistema voltará para a tela de inclusão do Cadastro de Proficiência Linguística). 
 

 

Consultando Proficiência Linguística (Lançamentos)  
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Como Consultar Proficiência Linguística (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro Proficiência Linguística, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o 
assunto Proficiência Linguística). 

O Sistema mostrará os dados do Cadastro Proficiência Linguística (Conforme filtro da situação do 
Cadastro). 

Idioma: (Este campo mostra o idioma); 

Certificado: (Este campo mostra o certificado da Proficiência); 

Data da Habilitação: (Este campo mostra a data da Habilitação no Idioma). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Proficiência Linguística (Não Homologado)  

Como Alterar Proficiência Linguística (Não Homologado): 
 

 
Para Alterar um Cadastro Proficiência Linguística, você primeiramente terá que Consultar Cadastro 
Proficiência Linguística 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

http://www.helpndoc.com/


Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help  documents  

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência vinculado ao 
Cadastro e os campos para alteração. Caso Você precise, poderá definir novo documento. 

Idioma: (Nesta Combo Box você deve selecionar o Idioma ao qual os militares receberão a 

Proficiência); 
Descrição do Idioma: (Neste campo você deve alterar um breve descrição do idioma); 

Certificado: (Nesta Combo Box você deve selecionar o certificado da Proficiência); 

Data da Habilitação: (Neste campo, você deve informar a data da Habilitação no Idioma). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

Caso necessite, você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a página anterior. 
 

Excluindo Proficiência Linguística (Não Homologado)  

Como Excluir Proficiência Linguística (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Proficiência Linguística (Ficha Cadastro)  

Como Consultar Proficiência Linguística (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro de Proficiência Linguística com status homologado, você deve Consultar a 
Ficha Cadastro; 
Clique no menu Proficiência Linguística; 

O sistema apresentará as informações do Cadastro com as seguintes informações: 
Idioma: (Este campo mostra o idioma); 

Descrição do Idioma: (Este campo mostra a descrição do Idioma); 

Certificado: (Este campo mostra o certificado da Proficiência); 

Data da Habilitação: (Este campo mostra a data da Habilitação no Idioma). 

 
Alterando Proficiência Linguística (Não Homologado)  

Como Alterar Proficiência Linguística (Homologado): 

 
Para Alterar o Cadastro de Proficiência Linguística depois de homologado, primeiramente você deve 
Consultar Proficiência Linguística; 
O sistema mostrará lista com as informações do(s) Cadastros(s) lançado(s) para aquele militar. 
Clique com o botão esquerdo do mouse no registro desejado; 
O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
Você poderá alterar as seguintes informações: 

http://www.helpndoc.com/


Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help  documents  

 
 

Idioma: (Nesta Combo Box você deve selecionar o Idioma ao qual os militares receberão a 

Proficiência); 
Descrição do Idioma: (Neste campo você deve alterar um breve descrição do idioma); 

Certificado: (Nesta Combo Box você deve selecionar o certificado da Proficiência); 

Data da Habilitação: (Neste campo, você deve informar a data da Habilitação no Idioma). 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

Excluindo Proficiência Linguística (Homologado)  

Como Excluir Proficiência Linguística (Homologado): 

 
Para Excluir um cadastro de Proficiência Linguística depois de homologado, primeiramente você deve 
Consultar Proficiência Linguística; 
O sistema mostrará a lista de Cadastros lançados para aquele militar. 
Clique com o botão esquerdo do mouse no registro desejado; 
O sistema mostrará a opção Excluir; 
Clique sobre esta opção; 
O sistema mostrará todas as informações sobre o Cadastro selecionado para a exclusão; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará os campos: 

Nome, Identidade, Idioma, Descrição do Idioma, Certificado e Data da Habilitação. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de consulta. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
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Inclusão  

Dados Individuais 

 
Dado Individual: é toda unidade (sequência) alfanumérica, de medida, de valor ou de imagem 

(nome, número do registro de identidade militar, data de nascimento, foto, etc), referente ao pessoal 
vinculado ao Exército, homologada na BDCP. 

O cadastramento dos dados individuais, será realizado via SiCaPEx, inicialmente, por todas  
as OM e SIP/OPIP, Atuando como “porta de entrada” para os novos integrantes do Exército, e envolve a 
inclusão, a alteração, a atualização e a reinclusão de dados individuais na BDCP. 

Todas as OM e SIP/OPIP poderão alterar e atualizar os dados de seu pessoal na BDCP 
quando estes já estiverem fazendo parte da Instituição Exército, bem como reincluir uma pessoa que foi 
licenciada/excluída por algum motivo. 

O ciclo de cadastramento dos dados individuais do pessoal conforme a IR  será: 

Inclusão: Corresponde ao evento de cadastramento inicial dos dados individuais da pessoa 

no SiCaPEx, realizado pelo setor de pessoal das OM em geral e Estabelecimentos de Ensino, as quais 

funcionam como "Porta de Entrada" no Exército. Os Cmt/Ch/Dir homologarão o cadastramento inicial no 

SiCaPEx, momento em que será gerado o Nr Cdtr único, individual e intransferível, na BDCP. 

As Escolas de Formação de oficiais e praças (EsPCEx,CPOR/NPOR, OMCT/EsSA, EsLog, 
EsFCEx, EsSE, etc) e as OM que incorporam o pessoal para prestação do serviço militar inicial farão o 
cadastramento inicial dos dados individuais por ocasião da primeira entrada do militar para as fileiras do 
Exército. 

As SIP/OPIP farão o cadastramento inicial dos dados individuais dos pensionistas, quando 
estes não existir na BDCP. 

As Regiões Militares farão o cadastramento inicial dos dados individuais dos oficiais e praças 
temporários por ela convocados, por ocasião da primeira entrada dos mesmos para as fileiras do Exército 
(OCT, OIT, OEMT, OMFDV, OTT, STT, etc). 

Os dependentes serão incluídos pela OM onde o militar estiver servindo. 

Os Servidores Civis: o cadastramento dos dados individuais será realizado  pela  
OM/SIP/OPIP de vinculação, por ocasião da entrada do servidor civil para o Exército através de contrato 
temporário, convocação, concurso público, transferência, etc. 

Alteração/Atualização: É o evento de modificar, corrigir ou complementar os dados 

individuais, devendo haver nova homologação. 

A alteração ou atualização dos dados individuais do pessoal vinculado ao Exército passíveis 
de alteração ou atualização via SiCaPEx, seguirão o seguinte procedimento: 

I – ATIVA - caso se verifique a necessidade de alteração ou atualização dos dados individuais, 
este procedimento será realizado via SiCaPEx na OM de vinculação da pessoa. O procedimento para 
alteração deve seguir o processo inverso da inclusão, isto é, ser publicada em Boletim a alteração, em 
seguida lançada no SiCaPEx e homologada, à exceção do Código Pessoal (CP) fornecido pelo DGP. 

II -  INATIVOS,   PENSIONISTAS,  EX-COMBATENTES  E  ANISTIADOS   -  a  alteração   ou 
atualização  dos  dados  Individuais  será  realizada  pela  SIP/OPIP  de vinculação, via SiCaPEx, ou pela 
DCIPAS através de sistema próprio. 

III - SERVIDORES CIVIS - a alteração ou atualização dos dados Individuais será realizada  
pela OM ou SIP/OPIP de vinculação, via SiCaPEx. 

Exclusão: Só haverá exclusão do cadastro dos dados individuais completos da  pessoa,  o 

que ocorrerá por ocasião do licenciamento do serviço ativo, falecimento, demissão, etc. 

Reinclusão: É o evento de recuperação e atualização dos dados individuais do pessoal 

vinculado ao Exército, via SiCaPEx, na BDCP (por reincorporação, por reconvocação, por aprovação em 

concurso público, por nomeação, por ordem judicial, etc). 
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Os dados individuais básicos, ou o cadastro completo da pessoa a ser reincluida, serão 
recuperados do Histórico da BDCP e atualizados pela OM ou SIP/OPIP de vinculação onde a pessoa for 
reincluída no Exército, via SiCaPEx, acrescidos de outras informações, pela Div Cdtr do DGP ou DCIPAS, 
tais como: 

a) ordem judicial, com data e informações extraídas da sentença; e 

b) outros motivos:  data e descrição do motivo. 

Após a homologação do Cadastro inicial, o novo integrante da Força terá 90 (noventa) dias 
corridos para se apresentar ao Serviço de Identificação do Exército mais próximo a fim de complementar 
seu cadastro, sendo tal procedimento obrigatório para todo o pessoal vinculado ao auferirem direitos 
remuneratórios pagos pelo Exército, 

Os dependentes dos militares e dos servidores civis estarão sujeitos a obrigatoriedade da 
identificação quando auferirem direitos remuneratórios pagos pelo Exército. 

 
Cadastro Inicial 
Dados Individuais Complementares 
Exclusão 
Cadastramento Exclusivo para as SIP/OPIP 

 
 
 

 

(Inclusão) Cadastramento Inicial  

INCLUSÃO 

 
Cadastramento de Aluno CPOR/NPOR e Soldados 

Cadastramento de Cadetes/ Aluno de Escolas de Formação 

Cadastramento de Aspirantes e Sargentos Temporários 

Cadastramento de Dependentes 
 

 
 

 
Cadastramento de Aluno CPOR/NPOR e Soldados  

http://www.helpndoc.com/


Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help  documents  

Como Cadastrar, Alterar, Excluir Aluno CPOR/NPOR e Soldados 
 

    Cadastrar Aluno CPOR/NPOR e Soldados; 

    Consultando Aluno CPOR/NPOR e Soldados (Lançamentos); 

    Alterando Aluno CPOR/NPOR e Soldados (Não Homologado); 

    Excluindo Aluno CPOR/NPOR e Soldados (Não Homologado); 

    Consultando Aluno CPOR/NPOR e Soldados (Ficha Cadastro); 
 
 

 

Como Cadastrar Aluno CPOR/NPOR e Soldados  

Como Cadastrar Aluno CPOR/NPOR e Soldados: 

 
Após ter definido o Documento de Referência, selecione o Menu Cadastramento >  Aluno  

CPOR/NPOR e Soldados; 

(As informações do Documento de Referência aparecerá na parte superior do menu. Obs: Se verificar 

que as informações do documento de Referência apresentadas no menu acima não estão de 

acordo, você poderá definir um novo documento.) 

O sistema mostrará a tela que permitirá pesquisar o militar; 
Registro de Alistamento (RA); 

Insira o número e clique na opção Pesquisar; 

O sistema buscará os dados cadastrais do militar com os seguintes campos; (Você deve preencher 
todos os campos vazios); 

RA: (Este campo mostrará o Registro de Alistamento do militar); 
Nome: (Este campo mostrará o nome do militar); 
Data de Nascimento: (Este campo mostrará a data de nascimento do militar); 
Sexo: (Este Campo mostrará o sexo do militar); 
Estado Civil: (Este campo mostrará o estado civil do militar); 
CPF: (Neste campo você terá que inserir o CPF do militar); 
Escolaridade: (Neste campo você deve selecionar a escolaridade do militar); 
QASQMS: (Neste campo você deve selecionar a QAS/QMS do militar); 
Nome do Pai: (Este campo mostrará o nome do pai do militar); 
Nome da Mãe: (Este campo mostrará o nome da mãe do militar); 
Título de Eleitor: (Neste campo você deve inserir o número do título de eleitor do militar); 
Tipo Sanguineo: (Neste campo você deve selecionar o Tipo sanguíneo do militar); 
Fator RH: (Neste campo você deve selecionar o fator RH do militar); 
Identidade/CP: (Neste campo você deve inserir a identidade do militar); 
Nome de Guerra: (Neste campo você deve inserir o nome de guerra do militar); 
Posto/Grad: (Neste campo você deve selecionar o Posto/Grad do militar); 
Pis Pasep: (Neste campo você deve inserir o Pis Pasep do militar); 
Zona TE: (Neste campo você deve inserir a Zona Eleitoral do militar); 
Seção TE: (Neste campo você deve inserir a Seção Eleitoral do militar); 
Identidade Civil: (Neste campo você deve inserir a identidade civil do militar); 

Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão dos dados do militar. (Se não quiser salvar, você poderá clicar no botão 

Novo e o sistema voltará para a tela de consulta). 

 

 
Consultar Aluno CPOR/NPOR e Soldados (Lançamentos)  

Como Consultar o cadastro de Aluno CPOR/NPOR e Soldados (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro Aluno CPOR/NPOR e Soldados, você deve Consultar Lançamentos, 
(selecione o assunto Aluno CPOR/NPOR e Soldados). 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro Aluno CPOR/NPOR e  Soldados 
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(Conforme filtro da situação do Cadastro). 
RA: (Este campo mostrará o Registro de Alistamento do militar); 
Nome: (Este campo mostrará o nome do militar); 
Data de Nascimento: (Este campo mostrará a data de nascimento do militar); 
Sexo: (Este Campo mostrará o sexo do militar); 
Estado Civil: (Este campo mostrará o estado civil do militar); 
CPF: (Neste campo mostrará o CPF do militar); 
Escolaridade: (Este campo mostrará a escolaridade do militar); 
QASQMS: (Este campo mostrará a QAS/QMS do militar); 
Nome do Pai: (Este campo mostrará o nome do pai do militar); 
Nome da Mãe: (Este campo mostrará o nome da mãe do militar); 

Título de Eleitor: (Este campo mostrará o número do título de eleitor do militar); 
Tipo Sanguineo: (Este campo mostrará o Tipo sanguíneo do militar); 
Fator RH: (Este campo mostrará o fator RH do militar); 
Identidade/CP: (Este campo mostrará a identidade do militar); 
Nome de Guerra: (Este campo mostrará o nome de guerra do militar); 
Posto/Grad: (Este campo mostrará o Posto/Grad do militar); 
Pis Pasep: (Este campo mostrará o Pis Pasep do militar); 
Zona TE: (Este campo mostrará a Zona Eleitoral do militar); 
Seção TE: (Este campo mostrará a Seção Eleitoral do militar); 
Identidade Civil: (Este campo mostrará a identidade civil do militar); 

 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Aluno CPOR/NPOR e Soldados (Não Homologado)  

Como Alterar o Cadastro de Aluno CPOR/NPOR e Soldados (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Aluno CPOR/NPOR e Soldados, você primeiramente terá que Consultar 
Cadastro Aluno CPOR/NPOR e Soldados 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do Documento de Referência que você 

também poderá alterar, RA do aluno e os campos para alteração: 

Nome: (Neste campo você poderá alterar o nome do militar); 
Data de Nascimento: (Neste campo você poderá alterar a data de nascimento do militar); 
Sexo: (Neste campo você poderá alterar o sexo do militar); 
Estado Civil: (Neste campo você poderá alterar o estado civil do militar); 
CPF: (Neste campo você poderá alterar o CPF do militar); 
Escolaridade: (Neste campo você poderá alterar a escolaridade do militar); 
QASQMS: (Neste campo você poderá alterar a QAS/QMS do militar); 
Nome do Pai: (Neste campo você poderá alterar o nome do pai do militar); 
Nome da Mãe: (Neste campo você poderá alterar o nome da mãe do militar); 

Título de Eleitor: (Neste campo você poderá alterar o número do título de eleitor do militar); 
Tipo Sanguineo: (Neste campo você poderá alterar o Tipo sanguíneo do militar); 
Fator RH: (Neste campo você poderá alterar o fator RH do militar); 
Identidade/CP: (Neste campo você poderá alterar a identidade do militar); 
Nome de Guerra: (Neste campo você poderá alterar o nome de guerra do militar); 
Posto/Grad: (Neste campo você poderá alterar o Posto/Grad do militar); 
Pis Pasep: (Neste campo você poderá alterar o Pis Pasep do militar); 
Zona TE: (Neste campo você poderá alterar a Zona Eleitoral do militar); 
Seção TE: (Neste campo você poderá alterar a Seção Eleitoral do militar); 

http://www.helpndoc.com/


Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help  documents  

Identidade Civil: Neste campo você poderá alterar a identidade civil do militar); 
Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 

Excluindo Aluno CPOR/NPOR e Soldados (Não Homologado)  

Como Excluir o Cadastro de Aluno CPOR/NPOR e Soldados (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Aluno CPOR/NPOR e Soldados (Ficha do MIlitar)  

Como Consultar o cadastro de Aluno CPOR/NPOR e Soldados (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro de Aluno CPOR/NPOR e Soldados com status homologado, você deve 
Consultar a Ficha Cadastro; 
O sistema mostrará o menu Identificação e o sub-menu Identificação do Militar habilitados; 

 
Cadastramento de Cadetes/Aluno de Escolas de Formação  

Como Cadastrar, Alterar, Excluir Cadetes/Aluno CPOR/NPOR e Soldados 
 

    Cadastrar Aluno de escolas de formação; 

    Consultando Aluno de escolas de formação (Lançamentos); 

    Alterando Aluno de escolas de formação (Não Homologado); 

    Excluindo Aluno de escolas de formação (Não Homologado); 

    Consultando Aluno de escolas de formação (Ficha Cadastro); 
 
 

 

Cadastrar Aluno de Escolas de Formação  

Como Cadastrar Cadetes/Aluno de Escolas de Formação: 

 
Após ter definido o Documento de Referência, selecione o Menu Cadastramento > Aluno de Escolas 

de Formação; 

(As informações do Documento de Referência aparecerá na parte superior do menu. Obs: Se verificar 

que as informações do documento de Referência apresentadas no menu acima não estão de 

acordo, você poderá definir um novo documento.); 

O sistema mostrará tela com as opções de busca; 
Caso o militar possua RA, você deve marcar a opção sim. Caso não possua você deve marcar a opção 
não; 
caso sua resposta for Sim, o sistema mostrará o seguinte campo; 

Registro de Alistamento (RA); 

Insira o número e clique na opção Pesquisar; 

O sistema buscará os dados cadastrais do militar com os seguintes campos; (Você deve preencher 
todos os campos que vierem vazios); 

RA: (Este campo mostrará o Registro de Alistamento do militar); 

Nome: (Este campo mostrará o nome do militar); 

Data de Nascimento: (Este campo mostrará a data de nascimento do militar); 

Sexo: (Este Campo mostrará o sexo do militar); 

Estado Civil: (Este campo mostrará o estado civil do militar); 

CPF: (Neste campo você terá que inserir o CPF do militar); 

Escolaridade: (Neste campo você deve selecionar a escolaridade do militar); 

QASQMS: (Neste campo você deve selecionar a QAS/QMS do militar); 
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Nome do Pai: (Este campo mostrará o nome do pai do militar); 

Nome da Mãe: (Este campo mostrará o nome da mãe do militar); 

Título de Eleitor: (Neste campo você deve inserir o número do título de eleitor do militar); 

Tipo Sanguineo: (Neste campo você deve selecionar o Tipo sanguíneo do militar); 

Fator RH: (Neste campo você deve selecionar o fator RH do militar); 

Identidade/CP: (Neste campo você deve inserir a identidade do militar); 

Nome de Guerra: (Neste campo você deve inserir o nome de guerra do militar); 

Posto/Grad: (Neste campo você deve selecionar o Posto/Grad do militar); 

Pis Pasep: (Neste campo você deve inserir o Pis Pasep do militar); 

Zona TE: (Neste campo você deve inserir a Zona Eleitoral do militar); 

Seção TE: (Neste campo você deve inserir a Seção Eleitoral do militar); 

Identidade Civil: (Neste campo você deve inserir a identidade civil do militar); 

Preencha ou altere os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão dos dados do militar. (Se não quiser salvar, você poderá clicar no botão 

Novo e o sistema mostrará os campos vazios para a inclusão de um novo militar). 

Caso o aluno não possua RA, você deve marcar a opção Não; 

O sistema mostrará os seguintes campos para a inclusão do aluno: 
Nome: (Neste campo você deve inserir o nome do aluno); 

Nome da mãe: (Neste campo você deve inserir o nome da mãe do aluno); 

Data de nascimento: (Neste campo você deve inserir a data de nascimento do aluno); 

Após ter preenchido os campos acima, clique no botão Pesquisar; 

O sistema carregará os campos para a inclusão do aluno: 
RA: (Neste campo você não terá que inserir nenhum registro); 

Nome: (Neste campo deve ser inserido o nome do militar); 

Data de Nascimento: (Neste campo deve ser inserida a data de nascimento do militar); 

Sexo: (Neste campo deve ser selecionado o sexo do militar); 

Estado Civil: (Neste campo deve ser selecionado o estado civil do militar); 

CPF: (Neste campo você terá que inserir o CPF do militar); 

Escolaridade: (Neste campo você deve selecionar a escolaridade do militar); 

QASQMS: (Neste campo você deve selecionar a QAS/QMS do militar); 

Nome do Pai: (Neste campo deve ser inserido o nome do pai do militar); 

Nome da Mãe: (Neste campo deve ser inserido o nome da mãe do militar); 

Título de Eleitor: (Neste campo você deve inserir o número do título de eleitor do militar); 

Tipo Sanguineo: (Neste campo você deve selecionar o Tipo sanguíneo do militar); 

Fator RH: (Neste campo você deve selecionar o fator RH do militar); 

Identidade/CP: (Neste campo você deve inserir a identidade do militar); 

Nome de Guerra: (Neste campo você deve inserir o nome de guerra do militar); 

Posto/Grad: (Neste campo você deve selecionar o Posto/Grad do militar); 

Pis Pasep: (Neste campo você deve inserir o Pis Pasep do militar); 

Zona TE: (Neste campo você deve inserir a Zona Eleitoral do militar); 

Seção TE: (Neste campo você deve inserir a Seção Eleitoral do militar); 

Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão dos dados do militar. (Se não quiser salvar, você poderá clicar no botão 

Novo e o sistema mostrará os campos vazios para a inclusão de um novo militar). 
 

 

Consultar Aluno de escolas de formação (Lançamentos)  

Como Consultar o cadastro de Cadetes/Aluno de Escolas de Formação (Lançamentos) 

 
Para  consultar  o  Cadastro  Aluno  CPOR/NPOR  e  Soldados,  você  deve  Consultar Lançamentos, 
(selecione o assunto Aluno de Escolas de Formação). 
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O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro Aluno de Escolas de Formação 
(Conforme filtro da situação do Cadastro). 

RA: (Este campo mostrará o Registro de Alistamento do militar); 
Nome: (Este campo mostrará o nome do Aluno); 
Data de Nascimento: (Este campo mostrará a data de nascimento do Aluno); 
Sexo: (Este Campo mostrará o sexo do Aluno); 
Estado Civil: (Este campo mostrará o estado civil do Aluno); 
CPF: (Neste campo mostrará o CPF do Aluno); 
Escolaridade: (Este campo mostrará a escolaridade do Aluno); 
QASQMS: (Este campo mostrará a QAS/QMS do Aluno); 
Nome do Pai: (Este campo mostrará o nome do pai do Aluno); 
Nome da Mãe: (Este campo mostrará o nome da mãe do Aluno); 

Título de Eleitor: (Este campo mostrará o número do título de eleitor do Aluno); 
Tipo Sanguineo: (Este campo mostrará o Tipo sanguíneo do Aluno); 
Fator RH: (Este campo mostrará o fator RH do Aluno); 
Identidade/CP: (Este campo mostrará a identidade do Aluno); 
Nome de Guerra: (Este campo mostrará o nome de guerra do Aluno); 
Posto/Grad: (Este campo mostrará o Posto/Grad do Aluno); 
Pis Pasep: (Este campo mostrará o Pis Pasep do Aluno); 
Zona TE: (Este campo mostrará a Zona Eleitoral do Aluno); 
Seção TE: (Este campo mostrará a Seção Eleitoral do Aluno); 
Identidade Civil: (Este campo mostrará a identidade civil do Aluno); 

 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Aluno de Escolas de Formação (Não Homologado)  

Como Alterar o Cadastro de Aluno de Escolas de Formação (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Aluno de Escolas de Formação, você primeiramente terá que Consultar Cadastro 
Aluno de Escolas de Formação 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do Documento de Referência que você 

também poderá alterar. 
A Identidade do aluno será gerada, portanto você não poderá alterá-la; 

Você poderá alterar os seguintes campos: 
Nome: (Neste campo você poderá alterar o nome do aluno); 
Data de Nascimento: (Neste campo você poderá alterar a data de nascimento do aluno); 
Sexo: (Neste campo você poderá alterar o sexo do aluno); 
Estado Civil: (Neste campo você poderá alterar o estado civil do aluno); 
CPF: (Neste campo você poderá alterar o CPF do aluno); 
Escolaridade: (Neste campo você poderá alterar a escolaridade do aluno); 
QASQMS: (Neste campo você poderá alterar a QAS/QMS do aluno); 
Nome do Pai: (Neste campo você poderá alterar o nome do pai do aluno); 
Nome da Mãe: (Neste campo você poderá alterar o nome da mãe do aluno); 
Título de Eleitor: (Neste campo você poderá alterar o número do título de eleitor do aluno); 
Tipo Sanguineo: (Neste campo você poderá alterar o Tipo sanguíneo do aluno); 
Fator RH: (Neste campo você poderá alterar o fator RH do aluno); 
Identidade/CP: (Neste campo você poderá alterar a identidade do aluno); 
Nome de Guerra: (Neste campo você poderá alterar o nome de guerra do aluno); 
Posto/Grad: (Neste campo você poderá alterar o Posto/Grad do aluno); 
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Pis Pasep: (Neste campo você poderá alterar o Pis Pasep do aluno); 
Zona TE: (Neste campo você poderá alterar a Zona Eleitoral do aluno); 
Seção TE: (Neste campo você poderá alterar a Seção Eleitoral do aluno); 
Identidade Civil: Neste campo você poderá alterar a identidade civil do aluno); 

Faça as alterações; 
Clique no botão Alterar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 

Excluindo Cadetes/Aluno de Escolas de Formação (Não Homologado)  

Como Excluir o Cadastro de Cadetes/Aluno de Escolas de Formação (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Aluno de Escolas de Formação (Ficha do Militar)  

Como Consultar o cadastro de Aluno de Escolas de Formação (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro de Aluno de Escolas de Formação com status homologado, você deve 
Consultar a Ficha Cadastro; 
O sistema mostrará o menu Identificação e o sub-menu Identificação do Militar habilitados; 

 

 
Cadastramento de Aspirantes e Sargentos Temporários  

Como Cadastrar, Alterar, Excluir Cadetes/Aluno CPOR/NPOR e Soldados 
 

    Cadastrar Aspirantes e Sargentos Temporários; 

    Consultando Aspirantes e Sargentos Temporários  (Lançamentos); 

    Alterando Aspirantes e Sargentos Temporários (Não Homologado); 

    Excluindo Aspirantes e Sargentos Temporários (Não  Homologado); 

    Consultando Aspirantes e Sargentos Temporários (Ficha  Cadastro); 
 
 

 

Incluindo Aspirantes e Sargentos Temporários  

Como Cadastrar Aspirantes e Sargentos Temporários: 

 
Após ter definido o Documento de Referência, selecione o Menu Novo Lançamento > Inclusão > 

Aspirantes e Sargentos Temporários; 

(As informações do Documento de Referência aparecerá na parte superior do menu. Obs: Se verificar 

que as informações do documento de Referência apresentadas no menu acima não estão de 

acordo, você poderá definir um novo documento); 

O sistema mostrará tela com as opções de busca; 
Caso o militar possua RA, você deve marcar a opção sim. Caso não possua você deve marcar a opção 
não; 
se você marcar a opção sim, o sistema mostrará o seguinte campo; 

Registro de Alistamento (RA); 

Insira o número e clique na opção Pesquisar; 

O sistema buscará os dados cadastrais do militar com os seguintes campos; (Você deve preencher 
todos os campos que vierem vazios); 

RA: (Este campo mostrará o Registro de Alistamento do militar); 

Nome: (Este campo mostrará o nome do militar); 

Data de Nascimento: (Este campo mostrará a data de nascimento do militar); 

Sexo: (Este Campo mostrará o sexo do militar); 
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Estado Civil: (Este campo mostrará o estado civil do militar); 

CPF: (Neste campo você terá que inserir o CPF do militar); 

Escolaridade: (Neste campo você deve selecionar a escolaridade do militar); 

QASQMS: (Neste campo você deve selecionar a QAS/QMS do militar); 

Nome do Pai: (Este campo mostrará o nome do pai do militar); 

Nome da Mãe: (Este campo mostrará o nome da mãe do militar); 

Título de Eleitor: (Neste campo você deve inserir o número do título de eleitor do militar); 

Tipo Sanguineo: (Neste campo você deve selecionar o Tipo sanguíneo do militar); 

Fator RH: (Neste campo você deve selecionar o fator RH do militar); 

Identidade/CP: (Neste campo você deve inserir a identidade do militar); 

Nome de Guerra: (Neste campo você deve inserir o nome de guerra do militar); 

Posto/Grad: (Neste campo você deve selecionar o Posto/Grad do militar); 

Pis Pasep: (Neste campo você deve inserir o Pis Pasep do militar); 

Zona TE: (Neste campo você deve inserir a Zona Eleitoral do militar); 

Seção TE: (Neste campo você deve inserir a Seção Eleitoral do militar); 

Identidade Civil: (Neste campo você deve inserir a identidade civil do militar); 

Preencha ou altere os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão dos dados do militar. (você poderá clicar no botão Novo e o sistema 

mostrará os campos vazios para a inclusão de um novo militar Temporário). 

Se você marcar a opção Não; 

O sistema mostrará os seguintes campos para realizar a inclusão do Militar Temporário no sistema: 
Nome: (Neste campo você deve inserir o nome do Militar Temporário); 

Nome da Mãe: (Neste campo você deve inserir o nome da mãe do Militar Temporário); 

Data de Nascimento: (Neste campo você deve inserir a data de nascimento do Militar 

Temporário); 
Preencha os campos, clique no botão Pesquisar; 

O sistema mostrará as informações da pesquisa; 
Dê um clique em cima do registro; 
Caso o militar já exista na base de dados, o sistema carregará automaticamente seus dados. 

RA: (Neste campo você não terá que inserir nenhum registro); 

Nome: (Neste campo deve ser inserido o nome do militar); 

Data de Nascimento: (Neste campo deve ser inserida a data de nascimento do militar); 

Sexo: (Neste campo deve ser selecionado o sexo do militar); 

Estado Civil: (Neste campo deve ser selecionado o estado civil do militar); 

CPF: (Neste campo você terá que inserir o CPF do militar); 

Escolaridade: (Neste campo você deve selecionar a escolaridade do militar); 

QASQMS: (Neste campo você deve selecionar a QAS/QMS do militar); 

Nome do Pai: (Neste campo deve ser inserido o nome do pai do militar); 

Nome da Mãe: (Neste campo deve ser inserido o nome da mãe do militar); 

Título de Eleitor: (Neste campo você deve inserir o número do título de eleitor do militar); 

Tipo Sanguineo: (Neste campo você deve selecionar o Tipo sanguíneo do militar); 

Fator RH: (Neste campo você deve selecionar o fator RH do militar); 

Identidade/CP: (Neste campo você deve inserir a identidade do militar); 

Nome de Guerra: (Neste campo você deve inserir o nome de guerra do militar); 

Posto/Grad: (Neste campo você deve selecionar o Posto/Grad do militar); 

Pis Pasep: (Neste campo você deve inserir o Pis Pasep do militar); 

Zona TE: (Neste campo você deve inserir a Zona Eleitoral do militar); 

Seção TE: (Neste campo você deve inserir a Seção Eleitoral do militar); 

Preencha ou altere os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão dos dados do militar. (Se quiser, você poderá clicar no botão Novo e o 

sistema mostrará os campos vazios para a inclusão de um novo militar). 
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Consultando Aspirantes e Sargentos Temporários (Lançamentos)  

Como Consultar o cadastro de Aspirantes e Sargentos Temporários (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro Aspirantes e Sargentos Temporários, você deve Consultar Lançamentos, 
(selecione o assunto Militares Temporários). 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro Aspirantes e Sargentos 
Temporários (Conforme filtro da situação do Cadastro). 

RA: (Este campo mostrará o Registro de Alistamento do militar); 
Nome: (Este campo mostrará o nome do militar); 
Identidade: (Este campo mostrará a identidade do militar); 

Nome de Guerra: (Este campo mostrará o nome de guerra do militar); 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Aspirantes e Sargentos Temporários (Não Homologado)  

Como Alterar o Cadastro de Aspirantes e Sargentos Temporários (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Aspirantes e Sargentos Temporários, você primeiramente terá que Consultar 
Cadastro Aspirantes e Sargentos Temporários 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações para alteração: 
Caso necessite, você poderá alterar o Documento de Referência. 

Os campos Identidade e RA ficarão desabilitados para qualquer alteração. 
Você poderá alterar os seguintes campos: 

Nome: (Neste campo você poderá alterar o nome do militar); 

Data de Nascimento: (Neste campo você poderá alterar a data de nascimento do militar); 
Sexo: (Neste campo você poderá alterar o sexo do militar); 
Estado Civil: (Neste campo você poderá alterar o estado civil do militar); 
CPF: (Neste campo você poderá alterar o CPF do militar); 
Escolaridade: (Neste campo você poderá alterar a escolaridade do militar); 
QASQMS: (Neste campo você poderá alterar a QAS/QMS do militar); 
Nome do Pai: (Neste campo você poderá alterar o nome do pai do militar); 
Nome da Mãe: (Neste campo você poderá alterar o nome da mãe do militar); 

Título de Eleitor: (Neste campo você poderá alterar o número do título de eleitor do militar); 
Tipo Sanguineo: (Neste campo você poderá alterar o Tipo sanguíneo do militar); 
Fator RH: (Neste campo você poderá alterar o fator RH do militar); 
Nome de Guerra: (Neste campo você poderá alterar o nome de guerra do militar); 
Posto/Grad: (Neste campo você poderá alterar o Posto/Grad do militar); 
Pis Pasep: (Neste campo você poderá alterar o Pis Pasep do militar); 
Zona TE: (Neste campo você poderá alterar a Zona Eleitoral do militar); 
Seção TE: (Neste campo você poderá alterar a Seção Eleitoral do militar); 
Identidade Civil: Neste campo você poderá alterar a identidade civil do militar); 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 
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Excluindo Aspirantes e Sargentos Temporários (Não Homologado)  

Como Excluir o Cadastro de Aspirantes e Sargentos Temporários (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Aspirantes e Sargentos Temporários (Ficha do Militar)  

Como Consultar o cadastro de Aluno de Escolas de Formação (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro de Aspirantes e Sargentos Temporários com status homologado, você deve 
Consultar a Ficha Cadastro; 
O sistema mostrará o menu Identificação e o sub-menu Identificação do Militar habilitados; 

 

 
Cadastramento de Dependentes  

Como Cadastrar, Alterar, Excluir Dependentes 
 

    Cadastrar Dependentes; 

    Consultando Dependentes (Lançamentos); 

    Alterando Dependentes (Não Homologado); 

    Excluindo Dependentes (Não Homologado); 

    Consultando Dependentes (Ficha Cadastro); 
 

 

Cadastrar Dependentes  

3.26.1. Como Incluir Dependente 

 
Após ter definido o Documento de Referência,  selecione o Menu  Dependente; 

Selecione o Militar; 
O sistema mostrará a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência 

na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Nome: (Este campo serve para você inserir o nome do Dependente); 

Sexo: (Este campo serve para você selecionar o sexo do Dependente); 

CPF: (Este campo serve para você inserir o CPF do Dependente) 

Data de Nascimento: (Este campo serve para você inserir a data de nascimento do 

Dependente); 
Nome do Pai: (Este campo serve para você inserir o nome do pai do Dependente); 

Nome da Mãe: (Este campo serve para você inserir o nome da mãe do Dependente); 

Tipo de Dependente: (Este campo serve para você selecionar o tipo do Dependente. Ex: 

Cônjuge, Filho Solteiro, Filha Solteira, Pai, Mãe). 
Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações do Dependente do militar. (você poderá clicar no botão 

novo e o sistema limpará os campos para a inclusão de um novo Cadastro de Dependente). 

 

 
Consultando Dependente (Lançamentos)  

3.26.2. Como Consultar Dependente (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro Dependente, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o assunto 
Dependente). 
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O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro (Conforme filtro da situação do 
Cadastro). 

Tipo de Dependente: (Este campo mostra o tipo de dependente); 

Nome: (Este campo mostra o nome do Dependente); 

Data da Inclusão: (Este campo mostra a data da inclusão do Dependente); 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

 

Alterando Dependente (Não Homologado)  

3.26.1.1. Como Alterar Dependente (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Dependente, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Dependente 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência e os campos para 
alteração: 

Nome: (Neste campo você consulta o nome do Dependente); 

Sexo: (Neste campo você consulta o sexo do Dependente); 

CPF: (Neste campo você consulta o CPF do Dependente) 

Data de Nascimento: (Neste campo você consulta a data de nascimento do Dependente); 

Nome do Pai: (Neste campo você consulta o nome do pai do Dependente); 

Nome da Mãe: (Neste campo você consulta o nome da mãe do Dependente); 

Tipo de Dependente: (Neste campo você consulta o tipo do Dependente. Ex: Cônjuge, Filho 

Solteiro, Filha Solteira, Pai, Mãe). 
Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo Dependente (Não Homologado)  

3.26.1.2. Como Excluir Dependente (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Dados Individuais  

Dados Individuais 
 
 

Nome de Guerra 
 

Foto 
 

Religião 
 

Contato 
 

Endereço 
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Informações Bancárias 
 
 

 
 
 
 

 

Nome de Guerra  

Como, Alterar ou Excluir nome de Guerra 
 

    Alterando Nome de Guerra; 

    Consultando Nome de Guerra (Lançamentos); 

    Alterando Nome de Guerra (Não Homologado); 

    Excluindo Nome de Guerra (Não Homologado); 

    Consultando Nome de Guerra (Ficha Cadastro); 
 

 

Alterando Nome de Guerra  

Como Alterar o nome de Guerra do Militar 
 

Após  ter  definido  o  Documento de Referência, selecione  o  Menu  Dados  Individuais  > Nome  de 

Guerra: 

Selecione o militar; 
O sistema mostrará a tela com o Nome de Guerra atual e o campo para inserir o novo nome de Guerra 

e as informações do Documento de Referência na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as 

informações do documento de Referência apresentadas no menu acima não estão de acordo, 

você poderá definir um novo documento. 

Você deve preencher o campo: Novo Nome de Guerra; 

Clicar no botão Salvar; 

O sistema emitirá uma mensagem informando que o registro foi atualizado com sucesso; 
Clicar no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema retornará para a tela inicial. 
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Consultando Nome de Guerra (Lançamentos)  

Como Consultar Nome de Guerra (Lançamentos): 

 
Para consultar o Cadastro Nome de Guerra, você deve Consultar o Lançamentos, (selecione o  assunto 
Nome de Guerra). 

O Sistema mostrará as informações sobre todos os lançamentos (Conforme filtro da situação do 
Cadastro); 

Identidade: Este campo refere-se à identidade do militar; 

Nome: Este campo refere-se ao nome do militar; 

Antigo: (Este campo informa o nome antigo do militar); 

Novo: (Este campo informa novo nome de guerra lançado para o militar); 
 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Nome de Guerra (Não Homologado)  

Como Alterar Nome de Guerra (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Nome de Guerra com status não homologado, você primeiramente terá 

que Consultar o Cadastro Nome de Guerra . 
Clique no botão Editar no Cadastro que deseja alterar; 

Na primeira parte, o sistema mostrará as informações sobre o Documento de Referência vinculado ao 
Cadastro, onde você poderá definir outro documento. 
Na segunda parte o sistema recuperará o documento, Nome do Militar, Identidade, Nome de Guerra 

antigo e o campo para alterar: 

novo Nome de Guerra (Este campo informa novo nome de guerra lançado para o militar). 

Faça as alterações e clique no botão Salvar; (Você pode clicar no botão voltar e o sistema voltará 

para a tela de consulta) 

O sistema emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso; 
Clique no botão Fechar na mensagem; 

O sistema retornará para a tela de alteração; 

 
Consultando Nome de Guerra (Ficha do Militar)  

Consultar Nome de Guerra (Ficha Cadastro): 
 

O novo nome de guerra do militar aparecerá na 1ª parte da Ficha Cadastro. 
 

Excluindo Nome de Guerra (Não Homologado)  

Como Excluir Nome de Guerra (Não Homologado): 
 

Veja na opção: Excluindo Cadastro. 
 

Foto  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Foto 
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 Importante: Para cadastrar Foto não é necessário definir Documento de Referência! 
 

    Atualizando Foto; 

    Consultando Foto (Lançamentos); 

    Alterando Foto (Não Homologado); 

    Excluindo Foto (Não Homologado); 

    Consultando Foto (Ficha Cadastro); 
 

 

Incluindo Foto  

Como Atualizar Foto do Militar 
 

selecione o Menu Dados Individuais > Foto: 

Selecione o militar; 
O sistema recuperará a Identidade, Nome e o Posto/Grad e apresentará a foto atual do militar com a 

opção de cadastrar nova foto; 
Clique no botão Carregar Foto; 

O sistema abrirá a janela de upload; 
Selecione em seus arquivos a foto do militar selecionado; 
Dê um duplo clique na imagem; 
O sistema mostrará no local da nova foto, o nome do arquivo e o tamanho da imagem; (Caso queira 

remover a foto selecionada, você poderá clicar no botão Remover e o sistema removerá a foto); 

Clique no botão Salvar; 

O sistema abrirá uma janela com a mensagem informando que o registro foi salvo com sucesso;(Caso 

não queira salvar você poderá clicar no botão Voltar e o sistema voltará para a página inicial); 

Clicar no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a página de atualização de Foto. 

 

Consultando Foto (Lançamentos)  

Como Consultar Foto (Lançamentos): 

 
Para consultar o Cadastro Foto, você deve Consultar o Lançamentos,  (selecione o assunto Foto). 

O Sistema mostrará as informações sobre todos os lançamentos (Conforme filtro da situação do 
Cadastro); 

Identidade: Este campo refere-se à identidade do militar; 

Nome: Este campo refere-se ao nome do militar; 

Atual: (Este campo mostra a foto atual do militar); 

Nova: (Este campo mostra a nova foto lançada para o militar); 
 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Foto (Não homologado)  

Como Alterar Foto (Não Homologado): 
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Para Alterar um Cadastro Foto com status não homologado, você primeiramente terá que Consultar o 

Cadastro Foto 
Clique no botão Editar no Cadastro que deseja alterar; 

O sistema mostrará a Identidade, Nome do militar e a Foto Atual e ainda informará que a foto é do tipo 

3x4; 
Clique no botão Carregar Foto; 

O sistema abrirá a janela de upload; 
Selecione em seus arquivos a foto do militar selecionado; 
Dê um duplo clique na imagem; 
O sistema mostrará no local da nova foto, o nome do arquivo e o tamanho da imagem; (Caso queira 

remover a foto selecionada, você poderá clicar no botão Remover e o sistema removerá a foto); 

Clique no botão Salvar; 

O sistema abrirá uma janela com a mensagem informando que o registro foi salvo com sucesso;(Caso 

não queira salvar você poderá clicar no botão Voltar e o sistema voltará para a página inicial); 

Clicar no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a página de Consulta de Cadastro. 

 
Excluindo Foto (Não homologado)  

Como Excluir Foto (Não Homologado): 
 

Veja na opção: Excluindo Cadastro. 
 

Consultando Foto (Ficha do militar)  

Consultar Foto (Ficha Cadastro): 
 

A nova Foto do militar aparecerá na 1ª parte da Ficha Cadastro. 
 

Religião  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Religião 
 

 
Importante: Para cadastrar Religião não é necessário definir Documento de Referência! 

 

    Atualizando Religião; 

    Consultando Religião (Lançamentos); 

    Alterando Religião (Não Homologado); 

    Excluindo Religião (Não Homologado); 

    Consultando Religião (Ficha Cadastro); 
 

 

Atualizando Religião  

Como Alterar o nome de Guerra do Militar 
 

Após ter definido o Documento de Referência, selecione o Menu Dados Individuais > Religião: 

Selecione o militar; 
O  sistema  mostrará  a  tela  com  a  Religião  atual,  campo  para  selecionar  a  nova  Religião  e     as 
informações do Documento de Referência na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as 

informações do documento de Referência apresentadas no menu acima não estão de acordo, 

você poderá definir um novo documento. 

Selecione na lista: Nova Religião; 

Clicar no botão Salvar; 

O sistema emitirá uma mensagem informando que o registro foi atualizado com sucesso; 
Clicar no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema retornará para a tela inicial. 
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Consultando Religião (Lançamentos)  

Como Consultar Foto (Lançamentos): 

 
Para consultar o Cadastro Religião, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o assunto Religião). 

O Sistema mostrará as informações sobre todos os lançamentos (Conforme filtro da situação do 

Cadastro) 

Identidade: Este campo refere-se à identidade do militar; 

Nome: Este campo refere-se ao nome do militar; 

Religião: (Este campo informa a religião do militar); 

 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Religião (Não Homologado)  

Como Alterar Religião (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Religião com status não homologado, você primeiramente terá que 

Consultar o Cadastro Religião . 
Clique no botão Editar no Cadastro que deseja alterar; 

Na primeira parte, o sistema mostrará as informações sobre o Documento de Referência vinculado ao 
Cadastro, onde você poderá definir outro documento. 
Na segunda parte o sistema recuperará o documento, Identidade, Posto/Grad - Nome do Militar e a 

opção para selecionar nova Religião: 

Religião (Esta opção serve para você selecionar nova Religião). 

Faça as alterações e clique no botão Salvar; (Você pode clicar no botão voltar e o sistema voltará 

para a tela de consulta) 

O sistema emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso; 
Clique no botão Fechar na mensagem; 

O sistema retornará para a tela de alteração; 

 
Excluindo Religião (Não Homologado)  

Como Excluir Religião (Não Homologado): 
 

Veja na opção: Excluindo Cadastro. 
 
 

 

Consultando Religião (Ficha do militar)  

Consultar Religião (Ficha Cadastro): 
 

A nova Religião do militar aparecerá na 2ª parte da Ficha Cadastro. 
 

Contato  
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Como Incluir, Alterar ou Excluir Contato 
 

 
Importante: Para cadastrar Contato não é necessário definir Documento de Referência! 

 

    Incluindo Contato; 

    Consultando Contato; 

    Alterando Contato; 

    Excluindo Contato; 

    Consultando Contato (Ficha Cadastro); 
 

 

Incluindo Contato  

3.6.1. Como Incluir Contato: 

 
Lembrando: Quando o cadastro de Contato for feito no sistema, ele não aparecerá no menu lançamentos. 

Quando você o cadastra, ele passa a constar na Ficha Cadastro. Portanto, não é necessário encaminhar, 

validar ou homologar este Cadastro. 

 
Selecione o Menu  Dados Individuais > Contato: 

O sistema mostrará a tela de inclusão, com as informações do Documento de Referência na parte 

superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Primeiramente, você deve Selecionar o Militar para inclusão do Contato; 
Na parte de informações específicas sobre o contato você deve preencher os seguintes campos: 

Tipo de Contato: (Neste campo, você deve informar qual o tipo de contato. Ex: Email, Telefone 

Comercial, Telefone Residencial, Pessoa); 
Contato: (Neste campo você deve inserir o contato de acordo com o tipo selecionado); 

Preencha os campos e clique no botão Adicionar; 

O sistema adiciona o contato; (Você poderá adicionar vários contatos para o mesmo militar); 

Caso você queira Excluir ou Alterar o(s) contato(s), basta clicar no botão Alterar ou Excluir que estão 

na frente de cada contato adicionado. 
Caso você não tenha mais contatos para adicionar para aquele militar selecionado, clique no botão 
Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva o(s) contato(s) adicionado(s) e retorna para a página de inclusão de contato.(Se não 

quiser salvar, você poderá clicar no botão cancelar e o sistema voltará para a tela inicial). 

 

 
Consultando Contato  

3.6.2. Como Consultar Contatos para alterar ou excluir: 

 
Lembrando: O Cadastro Contato quando cadastrado não aparecerá em lançamentos. Quando você o 

cadastra, ele passa a constar na Ficha Cadastro. Portanto, não é necessário encaminhar, validar ou 

homologar este Cadastro. 

 
Para consultar os Contatos, você deve Selecionar o Cadastro  Dados Individuais > Contato: 

O sistema mostrará a tela, com as informações do Documento de Referência na parte superior do 

menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência apresentadas no menu 

acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Primeiramente, você deve Selecionar o Militar para a realizar a consulta; 
O sistema mostrará as opções para incluir novos contatos e a lista de contatos do militar com as 
opções para Alterar e Excluir; 
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Excluir 
 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Contato  

3.6.1.1. Como Alterar Contato: 

 
Lembrando: O Cadastro Contato quando cadastrado não aparecerá em lançamentos. Quando você o 

cadastra, ele passa a constar na Ficha Cadastro. Portanto, não é necessário encaminhar, validar ou 

homologar este Cadastro. 

 
Para Alterar um Cadastro Contato, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Contato 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente os campos: 
Tipo de Contato: (Neste campo, você deve informar qual o tipo de contato. Ex: Email, Telefone 

Comercial, Telefone Residencial, Pessoa); 
Contato: (Neste campo você deve inserir o contato de acordo com o tipo selecionado); 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o contato e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo Contato  

3.6.1.2. Como Excluir Contato: 

 
Lembrando: O Cadastro Contato quando cadastrado não aparecerá em lançamentos. Quando você o 

cadastra, ele passa a constar na Ficha Cadastro. Portanto, não é necessário encaminhar, validar ou 

homologar este Cadastro. 

 
Para Excluir um Cadastro Contato, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Contato 

Clique no botão Excluir no registro desejado; 

O sistema excluirá o registro e retornará para a página de Contato. 
 

 
Consultando Contato(Ficha do militar)  

3.6.3.Consultar Contato (Ficha Cadastro): 

 
Para consultar os contatos do militar você deve: 
Consultar a Ficha Cadastro; 
Selecione o menu Contatos 

O sistema apresentará a lista de contatos do militar. (Pela Ficha Cadastro não é possível alterar ou 

excluir o Cadastro contato para isso, veja na opção Consultar Contato). 

 
Endereço  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Endereço 
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Importante: Para cadastrar Endereço não é necessário definir Documento de Referência! 
 

    Incluindo Endereço; 

    Consultando Endereço; 

    Alterando Endereço; 

    Excluindo Endereço; 

    Consultando Endereço (Ficha Cadastro); 
 

 

Incluindo Endereço  

3.7.1. Como Incluir Endereço: 

 
Lembrando: Quando o cadastro de Endereço for feito no sistema, ele não aparecerá no menu 

lançamentos. Quando você o cadastra, ele passa a constar na Ficha Cadastro. Portanto, não é necessário 

encaminhar, validar ou homologar este Cadastro. 

 
Selecione o Cadastro  Dados Individuais > Endereço: 

O sistema mostrará a tela de inclusão, com as informações do Documento de Referência na parte 

superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Primeiramente, você deve Selecionar o Militar para inclusão do(s) Endereço(s); 
Na parte de informações específicas sobre o Endereço, você deve preencher os seguintes campos: 

Cep: (Neste campo, você deve informar o cep do endereço. Ex: 70763060. Quando você digita o 

cep   e   clica   no   botão   Pesquisar,   o   sistema   carregará  automaticamente   os campos: 

Logradouro, Bairro); 

Numero: (Neste campo você deve inserir o número do endereço. Ex: 201); 

Complemento: (Neste campo você deve inserir o complemento do endereço); 

Tipo de Endereço: (Neste campo você deve inserir o tipo de endereço. Ex: Comercial, 

Residencial); 
UF: (Este campo você deve selecionar a UF do estado do endereço. Ex: DF. Quando você 

seleciona a UF o sistema carregará as cidades); 
Cidade: (Este campo você deve selecionar a cidade do endereço. Ex: Brasília); 

Preencha os campos e clique no botão Adicionar; 

O sistema adiciona o Endereço; (Você poderá adicionar mais de um endereço para o mesmo 

militar); 

Caso você queira Excluir ou Alterar o(s) endereço(s), basta clicar no botão Alterar ou Excluir que 

estão na frente de cada endereço adicionado. 
Caso você não tenha mais  endereços  para adicionar para aquele militar selecionado, clique no    botão 
Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva o(s) endereço(s) adicionado(s) e retorna para a página de inclusão de endereço.(Se 

não quiser salvar, você poderá clicar no botão cancelar e o sistema voltará para a tela inicial). 

 

 
Consultando Endereço  

3.7.2. Como Consultar Endereço para alterar ou excluir: 

 
Lembrando: O Cadastro Endereço quando cadastrado não aparecerá em lançamentos. Quando você o 

cadastra, ele passa a constar na Ficha Cadastro. Portanto, não é necessário encaminhar, validar ou 

homologar este Cadastro. 

 
Para consultar os Endereços, você deve  Selecionar  Cadastro  Dados Individuais > Endereço: 

O  sistema mostrará a tela, com as  informações  do  Documento  de  Referência  na  parte  superior  do 
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menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência apresentadas no menu 

acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Primeiramente, você deve Selecionar o Militar para a realizar a consulta; 
O sistema mostrará as opções para incluir novo Endereço e a lista de Endereços cadastrados e 
opções: Alterar e Excluir. 

 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Endereço  

3.7.1.1.Como Alterar Endereço: 

 
Lembrando: O Cadastro Endereço quando cadastrado, não aparecerá em lançamentos. Quando você o 

cadastra, ele passa a constar na Ficha Cadastro. Portanto, não é necessário encaminhar, validar ou 

homologar este Cadastro. 

 
Para Alterar um Cadastro Endereço, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Endereço 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente os campos: 
Cep: (Neste campo, você deve informar o cep do endereço. Ex: 70763060); 

Numero: (Neste campo você deve inserir o número do endereço. Ex: 201); 

Complemento: (Neste campo você deve inserir o complemento do endereço); 

Tipo de Endereço: (Neste campo você deve inserir o tipo de endereço. Ex: Comercial, 

Residencial); 
UF: (Este campo você deve selecionar a UF do estado do endereço. Ex: DF); 

Cidade: (Este campo você deve selecionar a cidade do endereço. Ex: Brasília); 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo Endereço  

3.6.1.2.Como Excluir Endereço: 

 
Lembrando: O Cadastro Endereço quando cadastrado, não aparecerá em lançamentos. Quando você o 

cadastra, ele passa a constar na Ficha Cadastro. Portanto, não é necessário encaminhar, validar ou 

homologar este Cadastro. 

 
Para Excluir um Cadastro Endereço, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Endereço 

Clique no botão Excluir no registro desejado; 

O sistema excluirá o registro e retornará para a página de Contato. 
 

 
Consultando Endereço(Ficha do militar)  

3.6.3.Consultar Endereço (Ficha Cadastro): 
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Para consultar os Endereços do militar você deve: 
Consultar a Ficha Cadastro; 
Selecione o menu Endereços 

O sistema apresentará a lista de Endereços do militar. (Pela Ficha Cadastro não é possível alterar 

ou excluir o Cadastro Endereço para isso, veja na opção Consultar Endereço). 
 

Informações Bancárias  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Conta Corrente 
 

 
Importante: Para cadastrar Conta Corrente não é necessário definir Documento de Referência! 

 

    Incluindo Informações Bancárias; 

    Consultando Informações Bancárias (Lançamentos); 

    Alterando Informações Bancárias (Não Homologado); 

    Excluindo Informações Bancárias (Não Homologado); 

    Consultando Informações Bancárias (Ficha Cadastro);     

Alterando Informações Bancárias (Homologado) 

    Excluindo Informações Bancárias (Homologado) 

 

Incluindo Informações Bancárias  

Como Incluir Informações Bancárias: 
 
 

Defina o Documento de Referência,  selecione o Menu Dados Individuais >Informações Bancárias: 

O sistema mostrará a tela de inclusão, com as informações do Documento de Referência na parte 

superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Selecione o Militar; 
O sistema mostrará os campos para a inclusão das informações específicas da conta corrente do 
militar; 

Código do Banco: (Esta opção serve para informar o código do banco - Ao inserir essa 

informação o sistema carregará automaticamente o nome do banco); 

Banco: (Esta opção serve para informar o nome do banco - Ao inserir essa informação o 

sistema carregará automaticamente o código do banco); 

Nº da Agência: (Esta opção serve para informar o número da agência); 

N° da Conta Corrente: (Esta opção serve para informar o número da Conta Corrente do militar); 

Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema salva a inclusão das informações bancárias do militar. (Se não quiser salvar, você poderá 

clicar no botão cancelar e o sistema voltará para a tela inicial). 
 

Consultando  Informações Bancárias  

Como Consultar  Informações Bancárias: 

 
Para consultar o Cadastro Conta Corrente, você deve Consultar Cadastro, (selecione o assunto 
Informações Bancárias). 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro Conta Corrente (Conforme filtro 
da situação do Cadastro). 

Código do Banco: (Esta opção informa o código do banco); 

Banco: (Esta opção informa o nome do banco); 

Nº da Agência: (Esta opção informa o número da agência); 

N° da Conta Corrente: (Esta opção informa o número da Conta Corrente do militar); 
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Excluir 
 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando  Informações Bancárias (Não Homologado)  

Como Alterar  Informações Bancárias: 

 
Para Alterar um Cadastro Conta Corrente, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Conta 

Corrente 
Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência e os campos para 
alteração: 

Código do Banco: (Esta opção serve para informar o código do banco - Ao alterar essa 

informação o sistema alterará automaticamente o nome do banco); 

Banco: (Esta opção serve para informar o nome do banco - Ao alterar essa informação o 

sistema alterará automaticamente o código do banco); 

Nº da Agência: (Esta opção serve para informar o número da agência); 

N° da Conta Corrente: (Esta opção serve para informar o número da Conta Corrente do militar); 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo  Informações Bancárias (Não Homologado)  

Como Excluir  Informações Bancárias (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Informações  Bancárias (Ficha do Militar)  

Consultar  Informações Bancárias (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Conta Corrente com status homologado, você deve Consultar a Ficha 
Cadastro; 
Clique no menu Identificação; 

Clique no sub menu Informações Bancárias; 

O sistema apresentará as informações da Conta corrente do militar com as seguintes informações: 
Banco: (Esta opção informa o nome do banco e o código do banco); 

Nº da Agência: (Esta opção informa o número da agência); 

N° da Conta Corrente: (Esta opção informa o número da Conta Corrente do militar); 

 
Alterando  Informações Bancárias (Homologado)  

3.8.3.1. Como Alterar  Informações Bancárias (Homologado): 

 
Para Alterar Conta Corrente depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Conta 

Corrente; 
O sistema mostrará as informações da Conta Corrente lançada para aquele militar. 
Clique no botão alterar; 
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O sistema mostrará duas opções de alteração: Alterar com Republicação e Alterar por erro de 

Digitação; 

Em ambos os casos, o sistema mostrará os campos para a alteração; 
Documento de Referência: (Para alterar por republicação, você deve necessariamente alterar 

o Documento de Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar. 

Você poderá alterar as seguintes informações: 
Código do Banco: (Esta opção serve para informar o código do banco - Ao alterar essa 

informação o sistema alterará automaticamente o nome do banco); 

Banco: (Esta opção serve para informar o nome do banco - Ao alterar essa informação o 

sistema alterará automaticamente o código do banco); 

Nº da Agência: (Esta opção serve para informar o número da agência); 

N° da Conta Corrente: (Esta opção serve para informar o número da Conta Corrente do militar); 

Justificativa: (Esta opção serve para justificar o motivo da alteração do Cadastro). 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a alteração e emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a tela de Alteração de Conta Corrente. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 
 

 

Excluindo Conta Corrente (Homologado)  

3.8.3.2. Como Excluir  Informações Bancárias (Homologado): 

 
Para Excluir Conta Corrente depois de homologado, primeiramente você deve Consultar Conta 

Corrente; 
O sistema mostrará a Conta Corrente lançada para aquele militar. 
Escolha a opção Excluir; 
O sistema mostrará todas as informações sobre a Conta Corrente do militar; 

Documento de Referência: (Para você Excluir o Cadastro, você deve alterar o Documento de 

Referência); 
O sistema recuperará o Posto/ Grad, Nome do Militar, Banco, Nº da Agência e N° da Conta 

Corrente. 

Justificativa: (Esta opção serve para você justificar o motivo da Exclusão do Cadastro). 

Clique no botão Salvar; 

O sistema salvará a Exclusão e emitirá a mensagem: Registro excluído com sucesso! 
Clique co botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema voltará para a Ficha Cadastro. 

Lembrando: Você poderá clicar no botão Voltar para o sistema voltar para a Ficha Cadastro. 

 
Exclusão  

Exclusão: 
 
Esta funcionalidade permite ao usuário efetuar a exclusão de um dependente de um militar da ativa ou 
inativa. Esta exclusão se difere das exclusões efetuadas diretamente da ficha do militar, pois, quando um 
evento é excluido da ficha do militar é devido a um motivo de erro no cadastro, nesse caso, a inclusão é 
excluída. Já essa exclusão, é efetuada por motivo de retirada do dependente, seja pelo motivo decisão 
judicial, ter contraído matrimônio, ter atingido o limite de idade, etc. 

 
Exclusão de Dependentes  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Exclusão de Dependente 
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    Incluindo Exclusão de Dependente; 

    Consultando Exclusão de Dependente (Lançamentos); 

    Alterando Exclusão de Dependente (Não Homologado); 

    Excluindo Exclusão de Dependente (Não Homologado); 

    Consultando Exclusão de Dependente (Ficha Cadastro); 
 

 

Incluindo Exclusão de Dependente  

Como Incluir Exclusão de Dependente: 
 
 

Após ter definido o Documento de Referência,  selecione o Menu  Exclusão >Dependente: 

O sistema mostrará a tela de inclusão, com as informações do Documento de Referência na parte 

superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 
 

 
Selecione o Militar; 
O sistema mostrará lista dos dependentes do militar e o Combo Box Justificativa para selecionar o 
motivo da exclusão do Dependente; 
Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema salva a exclusão. (Se não quiser salvar, você poderá clicar no botão novo e o sistema 

limpará a tela). 

 
Consultando Exclusão de Dependente (Lançamentos)  

Como Consultar Exclusão de Dependente: 

 
Para consultar o Cadastro de Exclusão de Dependente, você deve Consultar Cadastro, (selecione o 
assunto Exclusão de Dependente). 

O Sistema mostrará a tela com as informações sobre o Cadastro (Conforme filtro da situação do 
Cadastro). 
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Excluir 
 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Exclusão de Dependente (Não Homologado)  

Como Alterar Exclusão de Dependente: 

 
Para Alterar um Cadastro de Exclusão de Dependente, você primeiramente terá que Consultar 

Cadastro Exclusão de Dependente 
Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do documento de referência e os campos para 
alteração: 

Justificativa: (Esta Combo Box serve para você alterar a justificativa da Exclusão do 

Dependente) 
Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
Excluindo Exclusão de Dependente (Não Homologado)  

Como Excluir Exclusão de Dependente (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Exclusão de Dependente (Ficha Cadastro)  

Consultar Exclusão de Dependente (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Exclusão de Dependente com status homologado, você deve Consultar a 
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Ficha Cadastro; 
Clique no menu Dependente; 
O sistema apresentará tela com a lista de dependentes do militar: 

 

 

Universo SIP/OPIP  

Universo SIP/ OPIP 

 
Esse Menu no SiCaPEx, corresponde a todo processo de cadastramento inicial e dos Dados Individuais 
referente ao pessoal que está vinculado às SIP/ OPIP. 

 
Cadastrar Pensionista 
Apresentação  Anual 
Mudança de Vinculação 
Isenção de Imposto de Renda 
Melhoria de Pensão 
Dados Complementares de Anistia 
Contato 
Endereço 
Religião   
Conta Corrente 
Cadastrar Dependente 

 

Cadastrar Pensionista  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Pensionista 

 
Atenção! Este cadastro se refere somente para Pensionista Militar, ou seja, Beneficiário de 

pensão deixada pelo militar. 
 
 

    Incluindo Pensionista; 

    Consultando Pensionista (Lançamentos); 

    Alterando Pensionista (Não Homologado); 

    Excluindo Pensionista (Não Homologado); 

    Consultando Pensionista (Ficha Cadastro); 
 

 

Incluindo Pensionista  

Como Cadastrar Pensionista: 
 

 
Defina o Documento de Referência, selecione o Menu Universo SIP/OPIP > Cadastrar Pensionista; 

(As informações do Documento de Referência aparecerá na parte superior do menu. Obs: Se verificar 

que as informações do documento de Referência apresentadas no menu acima não estão de 

acordo, você poderá definir um novo documento); 

O sistema mostrará os campos que permitirão pesquisar a pessoa; 
1ª opção de busca: 

Nome: (Esta opção buscará a pessoa pelo Nome); 

Nome da Mãe: (Esta opção buscará a pessoa pelo nome da Mãe); 

Data de Nascimento: (Esta opção buscará a pessoa pela data de nascimento). 

Preencha as opções de pesquisa; 
Clique no botão Pesquisar; 
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O sistema apresenta a lista de resultados encontrados; 
Clique no link em cima do nome da pessoa; 

 

 
O sistema recupera as informações cadastrais da pessoa com os seguintes campos: (Você deve 
preencher todos os campos que retornarem  vazios); 
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Identidade/CP: (Este campo mostra a Identidade/CP da Pessoa. Obs: Não é passível de 

Alteração); 
Nome: (Este campo mostrará o nome da pessoa); 

Data de Nascimento: (Este campo mostrará a data de nascimento da pessoa); 

Sexo: (Este Campo mostrará o sexo da pessoa); 

Estado Civil: (Este campo mostrará o estado civil da pessoa); 

CPF: (Neste campo você terá que inserir o CPF da pessoa); 

PIS PASEP: (Este Campo mostra o PIS PASEP da pessoa); 

Identidade Civil: (Este campo mostra a identidade civil da pessoa); 

Nome do Pai: (Este campo mostra o nome do pai da pessoa); 

Nome da Mãe: (Este campo mostra o nome da mãe da pessoa); 

Título de Eleitor: (Este campo mostra o título de eleitor da pessoa); 

Zona TE: (Este campo mostra a Zona Eleitoral da Pessoa); 

Seção TE: (Este campo mostra a Seção Eleitoral da Pessoa); 

Caso a pessoa não seja encontrada pelas opções de busca apresentadas acima, você deve clicar na 
opção Novo Pensionista: 

2ª opção de busca: 

O sistema mostrará a opção de pesquisar a pessoa pelo CPF; (Esta opção de busca é necessária para 

o caso do Pensionista constar na base dados). 
Insira o CPF da Pessoa; 
Clique no botão Pesquisar; 
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Se a pessoa existir na Base de Dados, o sistema recuperará as informações cadastrais do Pensionista. 
(Você deve preencher todos os campos que retornarem vazios); 
Se a pessoa não existir na Base de dados, o sistema apresentará todos os campos vazios para 
cadastrar o novo Pensionista e uma mensagem informando que nenhum registro foi encontrado, 
conforme tela abaixo: 

 

 

Identidade/CP: (Neste campo você deve informar a Identidade/CP da Pessoa); 

Nome: (Neste campo você deve o nome da pessoa); 

Data de Nascimento: (Neste campo você deve informar a data de nascimento da pessoa); 

Sexo: (Neste campo você deve informar o sexo da pessoa); 

Estado Civil: (Neste campo você deve informar o estado civil da pessoa); 

CPF: (Neste campo você terá que inserir o CPF da pessoa); 

PIS PASEP: (Neste campo você deve informar o PIS PASEP da pessoa); 

Identidade Civil: (Neste campo você deve informar a identidade civil da pessoa); 

Nome do Pai: (Neste campo você deve informar o nome do pai da pessoa); 

Nome da Mãe: (Neste campo você deve informar o nome da mãe da pessoa); 

Título de Eleitor: (Neste campo você deve informar o título de eleitor da pessoa); 
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Zona TE: (Neste campo você deve informar a Zona Eleitoral do militar); 

Seção TE: (Neste campo você deve informar a Seção Eleitoral do militar); 
 

Em todos os casos acima, você deve inserir as informações da Pensão pelos seguintes  campos: 
 

 
Tipo de Pensão: (Neste campo você deve selecionar o Tipo de Pensão. Ex: Pensão Militar / Juiz 

do STM, Pensão Militar Oriunda da Justiça, etc); 
Número do Documento: (Neste campo você deve informar o Número do documento da Pensão 

Militar); 
Tipo de Documento: (Neste campo você deve informar o tipo do documento Ex: Diário oficial, 

etc); 
Órgão do Documento: (Neste campo você deve informar o órgão que publicou o documento da 

Pensão militar); 
Data do Documento: (Neste campo você deve informar a data de publicação do documento). 

 

Você deve informar se a pessoa possui Instituidor ou não; 
 

 

Se a Pessoa possuir instituidor da pensão; 
O sistema abrirá a tela de pesquisa do Instituidor com os seguintes campos: 

 

 

Nome: (Esta opção buscará a pessoa pelo Nome); 

Nome da Mãe: (Esta opção buscará a pessoa pelo nome da Mãe); 

Data de Nascimento: (Esta opção buscará a pessoa pela data de nascimento). 

Preencha as opções de busca; 
Clique na opção Pesquisar; 

O sistema apresenta a lista de resultados encontrados; 
Clique no link em cima do nome da pessoa/Instituidor; 
O sistema recupera os dados do instituidor selecionado; 

Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão do Pensionista. (Se não quiser salvar, você poderá clicar no  botão  

Novo e o sistema voltará para a tela de consulta). 
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Consultando Pensionista (Lançamentos)  

Como Consultar o cadastro de Pensionista (Lançamentos) 

 
Para  consultar  o  Cadastro  Pensionista,  você deve  Consultar Lançamentos,  (selecione  o  assunto 
Pensionista). 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro (Conforme filtro da situação do 
Cadastro). 

Nome: (Este campo mostrará o nome do Pensionista); 
Identidade: (Este campo mostrará a identidade do Pensionista); 

 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Excluindo Pensionista (Não Homologado)  

Como Excluir Pensionista (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Alterando Pensionista (Não Homologado)  

Como Alterar o Cadastro de Pensionista (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro de Pensionista, você primeiramente terá que Consultar Cadastro de Pensionista 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do Documento de Referência que você 

também poderá alterar. 
Você poderá alterar os seguintes campos: 

Identidade/CP: (Este campo mostra a Identidade/CP da Pessoa. Obs: Não é passível de 

Alteração); 
Nome: (Neste campo você poderá alterar o nome do Pensionista); 

Data de Nascimento: (Neste campo você poderá alterar a data de nascimento do Pensionista); 

Sexo: (Neste campo você poderá alterar o sexo do Pensionista); 

Estado Civil: (Neste campo você poderá alterar o estado civil do Pensionista); 

CPF: (Neste campo você poderá alterar o CPF do Pensionista); 

PIS PASEP: (Neste campo você poderá alterar o PIS PASEP do Pensionista); 

Identidade Civil: (Neste campo você poderá alterar a identidade civil do Pensionista); 

Nome do Pai: (Neste campo você poderá alterar o nome do pai do Pensionista); 

Nome da Mãe: (Neste campo você poderá alterar o nome da mãe do Pensionista); 

Título de Eleitor: (Neste campo você poderá alterar o título de eleitor do Pensionista); 

Zona TE: (Neste campo você poderá alterar a Zona Eleitoral do Pensionista); 

Seção TE: (Neste campo você poderá alterar a Seção Eleitoral do Pensionista); 

Faça as alterações; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 
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Consultando Pensionista (Ficha Cadastro)  

Como Consultar o cadastro de Pensionista (Ficha Cadastro): 

 
Ficha Cadastro 

 

 

Apresentação Anual  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Apresentação 

 
Atenção! O cadastramento desta funcionalidade no SiCaPEx deve iniciar referenciando um 

Documento que será publicado futuramente na OM/SIP/OPIP. Quando o Homologador for 

Homologar o cadastro, ele deve verificar se os nomes das pessoas que tiveram sua 

apresentação vinculada àquele documento estão realmente cadastradas, ou se a 

apresentação da pessoa foi cadastrada no sistema consta no documento. 
 

    Incluindo Apresentação; 

    Consultando Apresentação (Lançamentos); 

    Alterando Apresentação (Não Homologado); 

    Excluindo Apresentação (Não Homologado); 

    Consultando Apresentação (Ficha Cadastro); 
 

 

Incluindo Apresentação  

Como Cadastrar Apresentação: 

 
Defina o Documento de Referência,  selecione o Menu  Universo SIP/OPIP > Apresentação; 

(As informações do Documento de Referência aparecerá na parte superior do menu. Obs: Se verificar 

que as informações do documento de Referência apresentadas no menu acima não estão de 

acordo, você poderá definir um novo documento); 
 

 
A  primeira  parte  mostra  a  Combo  Box  na  qual  você  deve  selecionar  o  Tipo  de   Apresentação 

(Apresentação Anual, Apresentação de Vinculado inválido, etc); 
Na segunda parte você deve selecionar a pessoa pela identidade ou realizando a Pesquisa Avançada; 
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Na terceira parte você deve informar os dados da Apresentação: 
Fora do Prazo: (Este ítem você deve informar se a pessoa se apresentou fora do prazo); 

Data: (A data é carregada automaticamente e é a data de cadastramento no sistema); 

Observação: (Este campo serve para você inserir alguma observação no sistema); 

Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações do falecimento. (Se não quiser salvar,  você  poderá 

clicar no botão Novo e o sistema limpará a tela). 
 

Consultando Apresentação Anual (Lançamentos)  

Como Consultar o Cadastro de Apresentação (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro de Apresentação, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o assunto 
Mudança de Apresentação); 

O Sistema mostrará os dados da Apresentação. (Conforme filtro da situação do Cadastro). 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Apresentação Anual (Lançamentos)  

Como Alterar o Cadastro de Apresentação (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro de Apresentação, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Apresentação 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará os campos para a alteração; 
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Fora do Prazo: (Este ítem você deve informar se a pessoa se apresentou fora do prazo); 

Data: (A data é carregada automaticamente e é a data de cadastramento no sistema); 

Observação: (Este campo serve para você inserir alguma observação no sistema); 

Faça as alterações, se for o caso; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. (Se não quiser salvar, você poderá 

clicar no botão Novo e o sistema não alterará o cadastro). 
 
 

 

Excluindo Apresentação Anual (Não Homologado)  

Como Excluir Apresentação (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Apresentação (Ficha Cadastro)  

Consultar  Apresentação (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Apresentação com status homologado, você deve Consultar a Ficha 
Cadastro; 
Clique no menu Apresentação; 

O sistema apresentará as informações da Apresentação da Pessoa com as seguintes informações: 
Data: (Esta opção informa a data da Apresentação); 

Nome: (Esta Mostra o Nome da Pessoa); 

Tipo: (Esta opção mostra o tipo de Apresentação); 

Fora do Prazo: (Esta opção mostra se a apresentação foi feita fora do prazo); 

Observação: (Esta opção mostra alguma observação no cadastro da Apresentação); 

 
Mudança de Vinculação  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Mudança de Vinculação 

 
Atenção! Esta Funcionalidade permite ao usuário cadastrar a Mudança de Vinculação dos militares 

inativos, pensionistas e ex-combatentes. 
 

    Incluindo Mudança de Vinculação; 
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    Consultando Mudança de Vinculação (Lançamentos); 

    Alterando Mudança de Vinculação (Não Homologado); 

    Excluindo Mudança de Vinculação (Não Homologado); 

    Consultando Mudança de Vinculação (Ficha Cadastro); 

 

Icluindo Mudança de Vinculação  

Como Incluir Mudança de Vinculação 

 
Defina o Documento de Referência, selecione o Menu Universo SIP/OPIP > Mudança de Vinculação; 

O sistema mostra a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência na 

parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

O sistema apresenta uma Combo Box Ação contendo duas opções: 

Impotação: (Esta opção serve para quando a SIP/OPIP desejar importar uma pessoa vinculada 

em outra RM/ SIP/OPIP); 
Selecione a pessoa pela identidade ou realizando a Pesquisa Avançada; Obs: Esta  ação 
permite ao usuário, selecionar uma pessoa de vinculada a qualquer SIP/OPIP. 

 

O sistema preencherá automaticamente o CODOM, RM de Vinculação atual dessa 

pessoa, RM de Destino e a SIP/OPIP, que no caso de Importação, é a mesma RM e 

SIP/OPIP do usuário que está importando a pessoa. 
 
 

Exportação: (Esta opção serve para quando a SIP/OPIP desejar exportar a pessoa que estava 

sob sua vinculação e exportá-la para para outra RM/SIP/OPIP); 
Selecione a pessoa pela identidade ou realizando a Pesquisa Avançada; Obs: Esta ação 
permite ao usuário, selecionar uma pessoa de vinculada somente à sua SIP/OPIP. 
O sistema preencherá automaticamente o CODOM e RM de Vinculação, que  neste 

caso é a mesma do usuário que está efetuando este cadastro. 
Na  Combo Box RM  de  Destino, você deve  selecionar  a nova  RM de  vinculação    da 

Pessoa; 
Na Combo Box SIP/OPIP de Destino de Destino, você deve selecionar a SIP/OPIP de 

vinculação da pessoa. 
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Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações do falecimento. (Se não quiser salvar,  você  poderá 

clicar no botão Novo e o sistema limpará a tela). 
 

Consultando Mudança de Vinculação (Lançamentos)  

Como Consultar o Cadastro de Mudança de Vinculação (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro de Mudança de Vinculação, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o 
assunto Mudança de Vinculação); 

O Sistema mostrará os dados da Mudança de Vinculação. (Conforme filtro da situação do Cadastro). 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
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Homologar 
 

Alterando Mudança de Vinculação (Não Homologado)  

Como Alterar o Cadastro de Mudança de Vinculação (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro de Mudança de vinculação, você primeiramente terá que Consultar Cadastro de 
Mudança de Vinculação 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do Documento de Referência que você 

também poderá alterar. 
No caso de Importação, você não poderá alterar: 

 

No caso de Exportação você poderá selecionar as seguintes opções: 
RM de Destino 

SIP/OPIP de Destino 

 
Faça as alterações, se for o caso; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
 
 
 
 
 

Excluindo Mudança de Vinculação (Não Homologado)  
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Como Excluir Mudança de Vinculação (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Mudança de Vinculação (Ficha Cadastro)  

Consultar  Mudança de Vinculação (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Mudança de Vinculação com status homologado, você deve Consultar a 
Ficha Cadastro; 
Clique no menu Mudança de Vinculação; 

O sistema apresentará as informações da Mudança de Vinculação da Pessoa em dois sub-menus: 
Vinculação Atual (Mostra os dados da Vinculação Atual da Pessoa): 

Tipo: (Esta opção mostra o tipo de Vinculação); 

RM de Vinculação: (Esta opção mostra a RM de Vinculação); 

SIP/OPIP: (Esta opção mostra a SIP/OPIP de vinculação da Pessoa). 

Histórico da Mudança de Vinculação: (Mostra o Histórico das Mudanças de vinculação 

registrados para a pessoa): 
Data: (Esta opção informa a data da Mudança de Vinculação); 

Ação Vinculação: (Esta Mostra a ação vinculação da Pessoa); 

RM de Vinculação: (Esta opção mostra a RM de Vinculação); 

SIP/OPIP: (Esta opção mostra a SIP/OPIP de vinculação da Pessoa); 

 
Isenção de Imposto de Renda  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Isenção de Imposto de Renda 

 
Atenção! Esta Funcionalidade permite ao usuário cadastrar a Isenção de Imposto de Renda para 

militares inativos, pensionistas e ex-combatentes. 
 

    Incluindo Isenção de Imposto de Renda; 

    Consultando Isenção de Imposto de Renda (Lançamentos); 

    Alterando Isenção de Imposto de Renda (Não Homologado); 

    Excluindo Isenção de Imposto de Renda (Não Homologado); 

    Consultando Isenção de Imposto de Renda (Ficha Cadastro); 

 

Incluindo Insenção de Imposto de Renda  

Como Incluir Mudança de Isenção de Imposto de Renda 

 
Defina o Documento de Referência, selecione o Menu Universo SIP/OPIP > Isenção de Imposto de 

Renda; 

O sistema mostra a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência na 

parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Selecione a pessoa pela identidade ou realizando a Pesquisa Avançada; 
O sistema apresenta duas opções: 
Sim: (Esta opção deve ser escolhida para informar que a pessoa é isenta de contribuição de 

Imposto de Renda); 
Não: (Esta opção deve ser escolhida para o caso da pessoa ter sido colocada no sistema como 

isenta de contribuição de Imposto de Renda). 
Caso a escolha seja Sim, o sistema mostrará uma lista na Combo Box Motivo para você 

escolher o motivo pelo qual a pessoa é Isenta de contribuição ao Imposto de Renda; 

Caso a escolha seja Não, o sistema mostrará na Combo Box Motivo a opção para você 

informar o motivo de Lançamento errado. 

http://www.helpndoc.com/


Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help  documents  

 
 

Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações do falecimento. (Se não quiser salvar,  você  poderá 

clicar no botão Novo e o sistema limpará a tela). 
 

Consultando Insenção de Imposto de Renda (Lançamentos)  

Como Consultar o Cadastro de Isenção de Imposto de Renda (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro de Isenção de Imposto de Renda, você deve Consultar Lançamentos, 
(selecione o assunto Isenção de Imposto de Renda); 

O Sistema mostrará os dados do cadastro. (Conforme filtro da situação do Cadastro). 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Insenção de Imposto de Renda (Não Homologado)  

Como Alterar o Cadastro de Isenção de Imposto de Renda (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro de Isenção de Imposto de renda, você primeiramente terá que Consultar Cadastro 
de Isenção de Imposto de Renda 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará automaticamente as informações do Documento de Referência que você 

também poderá alterar. 
Sim: (Esta opção deve ser escolhida para informar que a pessoa é isenta de contribuição de 

Imposto de Renda); 
Não: (Esta opção deve ser escolhida para o caso da pessoa ter sido colocada no sistema como 

isenta de contribuição de Imposto de Renda). 
Caso a escolha seja Sim, o sistema mostrará uma lista na Combo Box Motivo para você 

escolher o motivo pelo qual a pessoa é Isenta de contribuição ao Imposto de Renda; 

Caso a escolha seja Não, o sistema mostrará na Combo Box Motivo a opção para você 

informar o motivo de Lançamento errado. 
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Faça as alterações, se for o caso; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
 

 

Excluindo Insenção de Imposto de Renda (Não Homologado)  

Como Excluir Isenção de Imposto de Renda (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Insenção de Imposto de Renda (Ficha Cadastro)  

Consultar Isenção de Imposto de Renda (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Isenção de Imposto de Renda com status homologado, você deve Consultar 
a Ficha Cadastro; 
Clique no menu Isenção de Imposto de Renda; 

O sistema apresenta as informações da Isenção com os seguintes campos: 

Isenção IR (Mostra a Isenção de Imposto de Renda da Pessoa): 

Motivo: (Esta opção mostra o motivo da Isenção); 

 

 
Melhoria de Pensão  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Melhoria de Pensão 

 
Atenção! Esta Funcionalidade permite ao usuário cadastrar Melhoria de Pensão para militares 

inativos, pensionistas e ex-combatentes. 
 

    Incluindo Melhoria de Pensão; 

    Consultando Melhoria de Pensão (Lançamentos); 

    Alterando Melhoria de Pensão (Não Homologado); 

    Excluindo Melhoria de Pensão (Não Homologado); 

    Consultando Melhoria de Pensão (Ficha Cadastro); 

 

Incluindo Melhoria de Pensão  

Como Incluir Mudança de Isenção de Imposto de Renda 

 
Defina o Documento de Referência,  selecione o Menu  Universo SIP/OPIP > Melhoria de Pensão; 

O sistema mostra a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência na 

parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Selecione a pessoa pela identidade ou realizando a Pesquisa Avançada; 
Preencha os campos: 
Posto Grad: (Esta opção deve ser escolhida o novo Posto/Grad de base para a Melhoria de 

Pensão); 
Número DOU: (Nesta opção você deve inserir o Número do Diário Oficial da União que publicou 

a Melhoria da Pensão); 
Número da Portaria: (Nesta opção você deve inserir o número da Portaria que ampara a 

Melhoria da Pensão); 
Número  da Apostila: (Nesta opção você deve  inserir  o número  da  Apostila  da  Melhoria     da 

pensão); 
Data DOU: (Nesta opção você deve informar a data da Publicação da Melhoria no Diário   Oficial 
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da União); 
Data da Portaria: (Nesta opção você deve informar a data da Portaria que ampara a Melhoria da 

pensão); 
Data da Apostila: (Nesta opção você deve informar a data da Apostila da Melhoria da pensão). 

Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações do falecimento. (Se não quiser salvar,  você  poderá 

clicar no botão Novo e o sistema limpará a tela). 
 

Consultando Melhoria de Pensão (Lançamentos)  

Como Consultar o Cadastro de Mudança de Vinculação (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro de Melhoria de Pensão, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o 
assunto Mudança de Melhoria de Pensão); 

O Sistema mostrará os dados do cadastro. (Conforme filtro da situação do Cadastro). 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Melhoria de Pensão (Não Homologado)  

Como Alterar o Cadastro de Melhoria de pensão (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro de Melhoria de pensão, você primeiramente terá que Consultar Cadastro Melhoria 
de Pensão 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará os campos para a alteração; 
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Documento: (Este campo mostra as informações do documento vinculado ao cadastro); 

Posto Grad: (Esta opção deve ser escolhida o novo Posto/Grad de base para a Melhoria de 

Pensão); 
Número DOU: (Nesta opção você deve inserir o Número do Diário Oficial da União que publicou 

a Melhoria da Pensão); 
Número da Portaria: (Nesta opção você deve inserir o número da Portaria que ampara a 

Melhoria da Pensão); 
Número  da Apostila: (Nesta opção você deve  inserir  o número  da  Apostila  da  Melhoria     da 

pensão); 
Data DOU: (Nesta opção você deve informar a data da Publicação da Melhoria no Diário Oficial 

da União); 
Data da Portaria: (Nesta opção você deve informar a data da Portaria que ampara a Melhoria da 

pensão); 
Data da Apostila: (Nesta opção você deve informar a data da Apostila da Melhoria da pensão). 

 

Faça as alterações, se for o caso; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 
 

 

Excluindo Melhoria de Pensão (Não Homologado)  

Como Excluir Melhoria de pensão (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Melhoria de Pensão (Ficha Cadastro)  

Como Consultar  Melhoria de Pensão (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Melhoria de Pensão com status homologado, você deve Consultar a Ficha 
Cadastro; 
Clique no menu Pensão; 

O sistema apresentará as informações da Pensão da Pessoa em dois sub-menus: 
Dados da Pensão: (Mostra os dados da Pensão Atual da Pessoa): 

Data de Inclusão; 

Tipo Pensão; 

Instituidor; 

Órgão; 
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Número do Documento; 

Data do Documento; 

Tipo do Documento; 

Orgão do Documento; 

Data de Exclusão. 

Melhoria de Pesão: (Mostra os dados da Melhoria de Pensão): 

Data; 

Instituidor; 

Posto/Graduação; 

Número DOU; 

Data DOU; 

Número Portaria; 

Data Portaria; 

Número Apostila; 

Data Apostila. 
 

Dados Complementares de Anistia  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Dados Complementares de Anistia 

 
Atenção! Esta Funcionalidade permite ao usuário cadastrar Dados Complementares de Anistia para 

militares inativos, pensionistas e ex-combatentes. 
 

    Incluindo Dados Complementares de Anistia; 

    Consultando Dados Complementares de Anistia (Lançamentos); 

    Alterando Dados Complementares de Anistia (Não Homologado); 

    Excluindo Dados Complementares de Anistia (Não Homologado); 

    Consultando Dados Complementares de Anistia (Ficha Cadastro); 

 

Incluindo Dados Complementares de Anistia  

Como Incluir Dados Complementares de Anistia 

 
Defina o Documento de Referência, selecione o Menu Universo SIP/OPIP  >  Dados 

Complementares de Anistia; 

O sistema mostra a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência na 

parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Selecione a pessoa pela identidade ou realizando a Pesquisa Avançada; 
Preencha os dados Complementares de Anistia: 
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Posto Grad Proventos: (Esta opção deve ser escolhida o novo Posto/Grad ao qual a pessoa 

recebe os proventos); 
N° da Portaria da Anistia: (Nesta opção você deve inserir o número da Portaria que regula a 

anistia); 
N° do DOU de publicação da Anistia: (Nesta opção você deve inserir o número do DOU que 

publicou a anistia); 
N° da Portaria de  Promoção/Reintegração: (Nesta opção você  deve  informar  o  número  da 

portaria de Promoção ou Reintegração); 
N° do DOU da Portaria de Promoção/Reintegração: (Nesta opção você deve informar o 

Número do DOU da Portaria de Promoção/Reintegração); 
N° Termo de Adesão: (Nesta opção você deve informar o número do termo de Adesão). 

Data Retroatividade: (Nesta opção você deve informar a Data de Retroatividade); 

Data da Portaria da Anistia: (Nesta opção você deve informar data da Portaria da Anistia); 

Data do DOU de publicação da Anistia: (Neste campo você deve informar a data do DOU de 

Publicação da Anistia); 
Data da Portaria de Promoção/Reintegração: (Neste campo você deve informar a Data da 

portaria de Promoção/Reintegração); 
Data do DOU da Portaria de Promoção/Reintegração: (Neste campo você deve informar a 

Data do DOU da portaria de Promoção/Reintegração); 
Data do Termo de Adesão: (Neste campo você deve informar a data do Termo de Adesão). 

Preencha os campos do Fundamento Legal de Anistia: 

Tipo Amparo Legal: (Nesta Combo Box, você deve selecionar o tipo de amparo legal da Anistia); 

Amparo Legal: (Nesta combo Box você deve selecionar o Amparo Legal); 

Clique no Botão Adicionar. 

O sistema adicionará o Fundamento Legal da Anistia; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações do falecimento. (Se não quiser salvar,  você  poderá 

clicar no botão Novo e o sistema limpará a tela). 
 

Consultando Dados Complementares de Anistia (Lançamentos)  

Como Consultar Dados Complementares de Anistia (Lançamentos) 

 
Para consultar o Cadastro de Dados  Complementares  de Anistia,  você deve  Consultar  Lançamentos, 
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(selecione o assunto Dados Complementares de Anistia); 

O Sistema mostrará os dados do cadastro. (Conforme filtro da situação do Cadastro). 
 

 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 
 

Alterando Dados Complementares de Anistia (Não Homologado)  

Como Alterar o Cadastro de Dados Complementares de Anistia (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro de Dados Complementares de Anistia, você primeiramente terá que Consultar 
Cadastro Dados Complementares de Anistia 

Clique no botão Editar no registro desejado; 

O sistema carregará os campos para a alteração; 
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Posto Grad Proventos: (Esta opção mostra o novo Posto/Grad ao qual a pessoa recebe os 

proventos); 
N° da Portaria da Anistia: (Esta opção mostra o número da Portaria que regula a anistia); 

N° do DOU de publicação da Anistia: (Esta opção mostra o número do DOU que publicou a 

anistia); 
N° da Portaria de  Promoção/Reintegração: (Esta opção  mostra  o  número  da  portaria    de 

Promoção ou Reintegração); 
N° do DOU da Portaria de Promoção/Reintegração: (Esta opção mostra o Número do DOU 

da Portaria de Promoção/Reintegração); 
N° Termo de Adesão: (Esta opção mostra o número do termo de Adesão). 

Data Retroatividade: (Esta opção mostra a Data de Retroatividade); 

Data da Portaria da Anistia: (Esta opção mostra data da Portaria da Anistia); 

Data do DOU de publicação da Anistia: (Esta opção mostra a data do DOU de Publicação da 

Anistia); 
Data da Portaria de Promoção/Reintegração: (Esta opção mostra a Data da portaria de 

Promoção/Reintegração); 
Data do DOU da Portaria de Promoção/Reintegração: (Esta opção mostra a Data do DOU da 

portaria de Promoção/Reintegração); 
Data do Termo de Adesão: (Esta opção mostra a data do Termo de Adesão). 

Preencha os campos do Fundamento Legal de Anistia: 

Tipo Amparo Legal: (Nesta Combo Box, mostra o tipo de amparo legal da Anistia); 

Amparo Legal: (Nesta combo Box mostra o Amparo Legal); 

Faça as alterações, se for o caso; 
Clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi atualizado com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema altera o registro e retorna para a página de consulta. 

 

Excluindo Dados Complementares de Anistia (Não Homologado)  

Como Excluir Dados Complementares de Anistia (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 

 
Consultando Dados Complementares de Anistia (Ficha Cadastro)  

Como Consultar  Dados Complementares de Anistia (Ficha Cadastro): 

 
Para Consultar o Cadastro Dados Complementares de Anistia com status homologado, você deve 
Consultar a Ficha Cadastro; 
Clique no menu Dados de Anistia; 

O sistema apresenta as informações da Anistia com os seguintes campos: 
Posto/Grad Proventos; 

Nº da Portaria da Anistia; 

Data da Portaria da Anistia; 

Nº do DOU de Publicação da Anistia; 

Data do DOU de Publicação da Anistia; 

Nº da Portaria de Promoção/Reintegração; 

Data da Portaria de Promoção/Reintegração; 

Nº do DOU da Portaria de Promoção/Reintegração; 

Data do DOU da Portaria de Promoção/Reintegração; 

Nº do Termo de Adesão:Data do Termo de Adesão; 

Data da Retroatividade. 

O sistema listará: 
Tipo Amparo Legal; 

Amparo Legal. 
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Contato  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Contato de Pessoal Vinculado à SIP/OPIP 
 

    Incluindo Contato; 

    Consultando Contato; 

    Alterando Contato; 

    Excluindo Contato; 

    Consultando Contato (Ficha Cadastro); 

 

Endereço  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Contato de Pessoal Vinculado à SIP/OPIP 
 

    Incluindo Endereço; 

    Consultando Endereço; 

    Alterando Endereço; 

    Excluindo Endereço; 

    Consultando Endereço (Ficha Cadastro); 
 

 

Religião  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Religião de Pessoal Vinculado à SIP/OPIP 
 

    Atualizando Religião; 

    Consultando Religião (Lançamentos); 

    Alterando Religião (Não Homologado); 

    Excluindo Religião (Não Homologado); 

    Consultando Religião (Ficha Cadastro); 
 

 

Conta Corrente  

Como Incluir, Alterar ou Excluir Informações Bancárias de Pessoal Vinculado à SIP/OPIP 
 
 

    Incluindo Informações Bancárias; 

    Consultando Informações Bancárias (Lançamentos); 

    Alterando Informações Bancárias (Não Homologado); 

    Excluindo Informações Bancárias (Não Homologado); 

    Consultando Informações Bancárias (Ficha Cadastro);     

Alterando Informações Bancárias (Homologado) 

    Excluindo Informações Bancárias (Homologado) 

 

Cadastrar Dependente  

Como Cadastrar, Alterar, Excluir Dependentes de Pessoal Vinculado à SIP/OPIP 
 

    Cadastrar Dependentes; 

    Consultando Dependentes (Lançamentos); 

    Alterando Dependentes (Não Homologado); 

    Excluindo Dependentes (Não Homologado); 

    Consultando Dependentes (Ficha Cadastro); 

 

Falecimento  

Falecimento 
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Atenção! Quando for cadastrado o Falecimento de uma pessoa no SiCaPEx, não será mais 

possível para a OM, SIP/OPIP consultar sua Ficha Cadastro. Essa pessoa continuará na 

Base de Dados e por ser um potencial Instituidor de Pensão, ele poderá ser consultado e 

recuperado como Instituidor. 
 

    Incluindo Falecimento; 

    Consultando Falecimento (Lançamentos); 

    Alterando Falecimento (Não Homologado); 

    Excluindo Falecimento (Não Homologado); 

 

Falecimento  

Falecimento 

 
Atenção! Quando for cadastrado o Falecimento de uma pessoa no SiCaPEx, não será mais 

possível para a OM, SIP/OPIP consultar sua Ficha Cadastro. Essa pessoa continuará na 

Base de Dados e por ser um potencial Instituidor de Pensão, ele poderá ser consultado e 

recuperado como Instituidor. 
 

    Incluindo Falecimento; 

    Consultando Falecimento (Lançamentos); 

    Alterando Falecimento (Não Homologado); 

    Excluindo Falecimento (Não Homologado); 

 
 

 

Incluindo Falecimento  

Como Incluir Falecimento: 

 
Após ter definido o Documento de Referência,  selecione o Menu Falecimento; 

O sistema mostrará a tela com os campos de inclusão e as informações do Documento de Referência 

na parte superior do menu. Obs: Se verificar que as informações do documento de Referência 

apresentadas no menu acima não estão de acordo, você poderá definir um novo documento. 

Selecione o Militar; 
 

 
Número do Registro Certidão: (Este campo serve para você informar o número da certidão de 

óbito); 
Cartório: (Este campo serve para você informar o cartório que expediu a certidão de óbito); 

Folha: (Este campo serve para você informar o número da folha da certidão de óbito) 

Livro: (Este campo serve para você informar o número do livro da certidão de óbito); 

http://www.helpndoc.com/


Created with the Freeware Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help  documents  

Data de Expedição: (Este campo serve para você informar a data de expedição da certidão de 

óbito); 
Data do Falecimento: (Este campo serve para você informar a data de falecimento). 

Preencha os campos e clique no botão Salvar; 

O sistema mostrará uma mensagem informando que o Cadastro foi salvo com sucesso! 
Clique no botão fechar na janela da mensagem; 
O sistema salva a inclusão das informações do falecimento. (Se não quiser salvar,  você  poderá 

clicar no botão Novo e o sistema limpará a tela). 
 

Consultando Falecimento (Lançamentos)  

Como Consultar Falecimento (Lançamentos) 
 

 
Para consultar o Cadastro Falecimento, você deve Consultar Lançamentos, (selecione o assunto 
Falecimento). 

O Sistema mostrará os campos com as informações sobre o Cadastro Falecimento (Conforme filtro da 
situação do Cadastro). 

Número do Registro Certidão: (Este campo mostra o número da certidão de óbito); 

Cartório: (Este campo mostra o cartório que expediu a certidão de óbito); 

Folha: (Este campo mostra o número da folha da certidão de óbito) 

Livro: (Este campo mostra o número do livro da certidão de óbito); 

Data de Expedição: (Este campo mostra a data de expedição da certidão de óbito); 

Data do Falecimento: (Este campo mostra a data de falecimento). 
 

 
Excluir 

 

Encaminhar 
 

Validar 
 

Homologar 

 

 
Alternado Falecimento (Não Homologado)  

Como Alterar Falecimento (Não Homologado): 

 
Para Alterar um Cadastro Falecimento com status não homologado, você primeiramente terá que 

Consultar o Cadastro Falecimento. 
Clique no botão Editar no Cadastro que deseja alterar; 
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Na primeira parte, o sistema mostrará as informações sobre o Documento de Referência vinculado ao 
Cadastro, onde você poderá definir outro documento. 
Na segunda parte o sistema recuperará o Nome da pessoa, Identidade e Posto/Grad e o campos 

para alterar: 
 

 

Número do Registro Certidão: (Este campo mostra o número da certidão de óbito); 

Cartório: (Este campo mostra o cartório que expediu a certidão de óbito); 

Folha: (Este campo mostra o número da folha da certidão de óbito) 

Livro: (Este campo mostra o número do livro da certidão de óbito); 

Data de Expedição: (Este campo mostra a data de expedição da certidão de óbito); 

Data do Falecimento: (Este campo mostra a data de falecimento). 

Faça as alterações e clique no botão Salvar; 

O sistema emitirá a mensagem: Registro atualizado com sucesso; 
Clique no botão Fechar na mensagem; 

O sistema retornará para a tela de alteração. 
 

Excluindo Falecimento (Não Homologado)  

Como Excluir Falecimento (Não homologado): 

 
Veja na opção: Excluindo Cadastro. 
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