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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

Este manual contempla as informações que irão auxiliar o usuário na utilização da 

ferramenta disponibilizada pelo Ministério da Economia para o registro eletrônico de 

frequência dos servidores/estagiários, denominado Sistema de Registro Eletrônico de 

Frequência – SISREF, no endereço eletrônico http://sisref-treina.nuvem.gov.br/sisref/rh.php  

As figuras apresentadas, a seguir, representam as telas do sistema, com detalhamento do 

preenchimento dos campos para facilitar sua utilização. 

2. TELA DE LOGIN 

 

No primeiro acesso ao SISREF, o usuário terá duas formas de logar, pelo SIGAC ou 

diretamente pelo sistema. Pelo sistema o usuário deverá digitar sua matrícula SIAPE, 

senha padrão inicial data de nascimento (ddmmaaaa) e clicar no botão “Entrar”.  

 

 

  

Pelo SIGAC o sistema te direcionará para ambiente abaixo: 

 

 

 

http://sisref-treina.nuvem.gov.br/sisref/rh.php
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3. TELA DE REGISTRO 

Após acessar o sistema, será disponibilizada os módulos de controle constando 

informações funcionais dos usuários do órgão, bem como, o quadro de horários dos 

servidores e o calendário das intercorrências/interrupções do sistema. 

 

4. CADASTRO 

4.1. Consultando Cadastro Funcional 

A equipe de Usuário poderá consultar o cadastro funcional dos servidores /estagiários, 

através da opção CADASTRO => FUNCIONAL=>CONSULTAR. 

 

O sistema abrirá a tela que permitirá a consulta dos dados funcionais dos servidores por:  

SIAPE, por Nome, por Cargo e por Lotação, inserindo a palavra chave para pesquisa, 

conforme modelo abaixo: 

Módulos de Controles 

Calendário das intercorrências/Interrupções. 

Quadro de horário dos servidores 
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Ao inserir o número do SIAPE, o sistema abrirá uma tela com as informações do 

servidor/estagiário, conforme tela abaixo: 

 

Ao clicar no nome “FUNCIONAL”, será demonstrado uma tela com todas as 

informações funcionais deste usuário: 
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4.1.2. Incluindo Servidores/estagiários  

A equipe de Recursos Humanos poderá incluir novos servidores/estagiários no sistema, 

através da opção CADASTRO => FUNCIONAL=>INCLUIR. 

 

Após clicar em “Incluir”, o sistema abrirá uma tela para inserir informações do 

servidor/estagiário que deseja cadastrar. No botão “Importar do SIAPE”, ao inserir o 

CPF do servidor/estagiário todos os dados serão trazidos da base do SIAPE, por isso a 

necessidade das informações dos servidores estarem sempre atualizadas. Se a jornada do 

cargo do servidor for de 40 horas, e gozar do direito de redução de carga horária para 30 

horas, o sistema permite fazer esta alteração, por este motivo existe alguns campos que 

devem ser preenchidos manualmente. 
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Após gravar as informações o sistema confirmará a alteração: 
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4.1.3.  Alterar Cadastro Funcional 

A equipe de Recursos Humanos poderá alterar o cadastro funcional dos 

servidores/estagiários no sistema, através da opção CADASTRO=> 

FUNCIONAL=>ALTERAR. 

 

Para isto é necessário inserir o SIAPE, ou Nome, ou Cargo, ou a Lotação, seguindo o 

mesmo procedimento realizado para consulta dos dados funcionais.  

 

Assim que gravar a alteração o sistema abrirá uma tela informando que os “Dados 

foram gravados com sucesso”. 
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4.1.4. Excluir Cadastro Funcional 

A equipe de Recursos Humanos poderá excluir o cadastro funcional dos 

servidores/estagiários no sistema, através da opção CADASTRO=> 

FUNCIONAL=>EXCLUIR=>EFETIVAR EXCLUSÃO. 

 

Para isto é necessário informar a matrícula SIAPE do servidor e clicar em “Continuar”, 

conforme modelo: 

 

Ao inserir a matrícula a próxima tela será para informar o motivo da exclusão e a data 
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Após a inserção das informações acima, será informado que o “servidor foi excluído 

com sucesso” 

 

4.1.5. Cancelar Exclusão Funcional 

A equipe de Recursos Humanos poderá também cancelar a exclusão do cadastro 

funcional dos servidores/estagiários, por meio da opção CADASTRO=> 

FUNCIONAL=>EXCLUIR=>CANCELAR EXCLUSÃO. 

 

Assim, será aberto uma tela onde deverá ser informado o motivo do cancelamento da 

exclusão e a data. 
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4.2. GERENCIAL 

4.2.1. Gerenciar Ocupação de Funções 

A equipe de Recursos Humanos poderá gerenciar a ocupação de funções dos servidores 

no sistema, através da opção CADASTRO=> GERENCIAL=>OCUPAR FUNÇÕES. 

 

Após clicar em ocupar funções o sistema abrirá uma tela para inclusão da “Escolha da 

função”, devendo-se inserir a “Matrícula do ocupante” e “Situação do ocupante”, 

conforme tela abaixo: 
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Após isto, há necessidade de fazer o Registro de Ocupante de Função, inserindo os 

dados da portaria da nomeação/designação com as seguintes informações: o início de 

exercício, o número da portaria de nomeação/designação com data, a forma da 

publicação, o número da publicação com data, conforme tela abaixo: 

 

 

4.2.2. Gerenciar Vagar Funções 

A equipe de Recursos Humanos poderá gerenciar a vacância de funções dos servidores 

no sistema, através da opção CADASTRO=> GERENCIAL=>VAGAR FUNÇÕES. 

 

Após inserir a matrícula SIAPE, o sistema mostrará a(s) função(ões) atualmente 

ocupada, onde acontecerá a vacância. O sistema também permite a exclusão de vacância 

de função por erro quando necessário, conforme tela abaixo. 
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Após clicar em “CONTINUAR”, deverá ser informado a Portaria de 

Exoneração/Dispensa de vacância da função, inserindo: o número da portaria, a data, a 

forma da publicação, o número da publicação e a data do início e fim da publicação. 

 

Ao gravar os dados inseridos, abrirá um tela informando “Vacância gravada com 

sucesso!” 
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4.1.8. Gerenciar a Efetivação de Substituição 

A equipe de Recursos Humanos poderá gerenciar a efetivação de substituição dos 

servidores no sistema, através da opção CADASTRO=> GERENCIAL=>EFETIVAR 

SUBSTITUIÇÃO. 

 

Logo após será necessário inserir a matrícula do servidor ao qual deseja fazer a 

substituição. Segue modelo abaixo: 

 

Observe que algumas informação já virão preenchidas como: nome, siape, função e a 

situação do ocupante, onde deverá somente ser preenchido o período da substituição 

com data de início e fim da substituição e o motivo. 
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Logo após clicar em “Continuar”, aparecerá uma tela informando que a substituição foi 

gravada com sucesso. 

 

4.2.3. Gerenciar a Delegação de Atribuição 

A equipe de Recursos Humanos poderá gerenciar a delegação de atribuição de chefia no 

sistema, através da opção CADASTRO=>GERENCIAL=>DELEGAR 

ATRIBUIÇÃO=>REGISTRAR DELEGAÇÃO. 

 

Após clicar no link “Registrar Delegação” o sistema abrirá um rol de servidores do 

órgão sem delegação, onde poderá ser feita delegação de competência, clicando na ação 

“Delegar Competência”, conforme tela abaixo: 
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Para uma busca mais rápida existe um campo de pesquisa chamado, “Filtrar 

servidores”, marcado na tela acima, onde permite fazer esta busca por meio da 

sequência, da matrícula, pelo nome, pela lotação. Ao encontrar o servidor indicado o 

sistema abrirá uma tela onde deverá ser informado a portaria pelo qual foi feita 

delegação de competência com data da publicação, igual modelo abaixo. 

 

Após inserir as informações, clique em “OK” e será exibida a seguinte mensagem: 

 

 

4.2.4. Gerenciar o Cancelamento da Delegação 

A equipe de Recursos Humanos poderá gerenciar o cancelamento da delegação de 

chefia dos servidores no sistema, através da opção CADASTRO=> 

GERENCIAL=>DELEGAR ATRIBUIÇÃO=>CANCELAR DELEGAÇÃO. 

Delegar Competência 
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A diferença deste procedimento com o registro de delegação, é que só estarão listados 

os servidores que tiveram alguma delegação. Para finalizar a delegação, basta encontrar 

o servidor onde se fará o cancelamento e clicar na ação “Finalizar Delegação”. 

 

Após este procedimento o sistema abrirá um campo onde deverá ser informado a 

portaria de cancelamento com data. 

 

Inserindo estas informações e clicar em “OK”, será informado uma mensagem que este 

cancelamento foi efetuado com sucesso. 
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4.2.5. Gerenciar a Alteração de Registro 

A equipe de Recursos Humanos poderá alterar registro dos servidores no sistema, 

através da opção CADASTRO=>GERENCIAL=>ALTERAR REGISTRO. 

 

Para isto é necessário informar a matrícula e a situação do ocupante, se é como 

“Titular”, “Substituto” ou “Interino”: 

 

Logo após o sistema abrirá uma tela com as informações da “Alteração de Dados de 

Ocupante de Função”, onde poderá ser feita a alteração, clicando em “OK”. 
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4.2.5. Manter Histórico 

A equipe de Recursos Humanos poderá manter o histórico dos servidores no sistema, 

através da opção CADASTRO=>GERENCIAL=>MANTER HISTÓRICO. 

 

4.2.5. Gerenciar a Alteração de Registro 

A equipe de Recursos Humanos poderá alterar registro dos servidores no sistema, 

através da opção CADASTRO=>GERENCIAL=>ALTERAR REGISTRO. 

 

Para isto é necessário informar a matrícula4.2.5. Gerenciar a Alteração de Registro 

A equipe de Recursos Humanos poderá alterar registro dos servidores no sistema, 

através da opção CADASTRO=>GERENCIAL=>ALTERAR REGISTRO. 
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Para isto é necessário informar a matrícula do servidor 

 

O sistema abrirá um formulário para a Manutenção do Histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. MOVIMENTAÇÃO 

4.3.1. Movimentação de Alteração de Lotação 

A equipe de Recursos Humanos poderá fazer a Movimentação de alteração de lotação 

funcional dos servidores/estagiários, através da opção 

CADASTRO=>MOVIMENTAÇÃO=>ALTERAR LOTAÇÃO. 
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Logo após clicar em “Alterar Lotação” será solicitado a inserção da matrícula do 

servidor/estagiário: 

 

Então abrirá uma tela para fazer a movimentação do servidor/estagiário, onde deverá 

inserir a “Nova Lotação” e a “Data de Ingresso” que não poderá ser menor que a data de 

início na lotação atual. 

 

 

Após “Gravar” as informações, aparecerá uma tela de confirmação da movimentação. 

 

4.3.2. 
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4.3.3. Alterar Localização 

A equipe de Recursos Humanos poderá operar na Movimentação do cadastro funcional 

dos servidores/estagiários, através da opção 

CADASTRO=>MOVIMENTAÇÃO=>ALTERAR LOCALIZAÇÃO. 

 

 

A funcionalidade “ALTERAR LOCALIZAÇÃO” não está habilitada 

4.3.4. Mudar UPAG 

A equipe de Recursos Humanos poderá Mudar UPAG dos servidores/estagiários, 

através da opção CADASTRO=>MOVIMENTAÇÃO=>MUDAR UPAG. 
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Ao clicar em “Liberar” os procedimentos subsequentes serão os mesmo para alterar 

lotação, sendo a diferença liberando o servidor para outra UPAG. 

4.3.5. Manter Histórico 

A equipe de Recursos Humanos poderá Mudar UPAG dos servidores/estagiários, 

através da opção CADASTRO=>MOVIMENTAÇÃO=>MANTER HISTÓRICO. 

 

Quando clicar em manter histórico, deve-se inserir a matrícula siape do 

servidor/estagiário e sistema mostrará todo relatório de movimentação, conforme 

demonstrado na tela abaixo: 

 

Nesta tela há possibilidade de executar algumas ações, como: Incluir, alterar e excluir 

relatórios. 

5. FREQUÊNCIA 

5.1. Visualizar a Ficha de Frequência Anual do Servidor/Estagiário 

A equipe de Recursos Humanos poderá visualizar a ficha de frequência Anual do 

servidor/estagiário, através da opção FREQUÊNCIA => VISUALIZAR => FICHA 

DE FREQUÊNCIA – RESUMO ANUAL. 

Comentado [CCdP1]: Esta funcionalidade está em 

manutenção 

Comentado [CCdP2]: Este módulo está em manutenção 
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Para isto deve-se inserir a matrícula e o ano que se deseja visualizar 

 

5.1.2. Visualizar a Alteração de Horário 

A equipe de Recursos Humanos poderá visualizar alteração de horário do 

servidor/estagiário, através da opção FREQUÊNCIA => VISUALIZAR => 

ALTERAÇÃO DE HORÁRIO. 

 

5.1.3. Incluir Ocorrência 

Neste módulo o Usuário poderá incluir ocorrência do corrente mês do 

servidor/estagiário, através da opção FREQUÊNCIA => RH ATUALIZAR => MÊS 

CORRENTE => INCLUIR OCORRÊNCIA. 

Comentado [CCdP3]: Este módulo está em manutenção 
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 Ao clicar em incluir ocorrência haverá a necessidade de inserir a matrícula do 

servidor/estagiário 

 

 

Após inserir a matrícula o sistema abrirá uma tela onde a equipe do RH poderá incluir a 

ocorrência no campo “Código da Ocorrência”, inserindo o dia de início e fim. 

 

 

 

5.1.4. Alterar Ocorrência 
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Neste módulo o Usuário poderá alterar ocorrência do corrente mês do 

servidor/estagiário, através da opção FREQUÊNCIA => RH ATUALIZAR => MÊS 

CORRENTE => ALTERAR OCORRÊNCIA. 

 

 

Observe que após clicar em “Alterar Ocorrência” o sistema abrirá um página para 

inserir a matrícula do servidor/estagiário. 

 

 

Nesta tela de Registro de Comparecimento, para fazer a alteração da ocorrência deve 

clicar no campo “Ocorrência”, conforme demonstrado abaixo: 
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Após clicar em alterar, o sistema abrirá uma página onde existe um combo de Código de 

Ocorrência”, onde você deve escolher a devida ocorrência. 

 

 

Assim que selecionar a ocorrência desejada, clique em “Continuar”, que a ocorrência 

será alterada com sucesso. 

5.1.5. Excluir Ocorrência 

Neste módulo o Usuário poderá excluir ocorrência do corrente mês do 

servidor/estagiário, através da opção FREQUÊNCIA => RH ATUALIZAR => MÊS 

CORRENTE => EXCLUIR OCORRÊNCIA. 

 

O sistema pedirá para inserir a matrícula desejada, então abrirá uma tela onde deverá 

indicar qual a ocorrência você deseja excluir, conforme tela abaixo. 

Combo de 
Ocorrências 
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Após a exclusão aparecerá a seguinte informação: 

    

 

5.1.6. O usuário de Recursos Humanos poderá realizar as mesmas operações de 

inclusão, alteração e exclusão de ocorrências no mês em homologação, através da opção 

FREQUÊNCIA => RH ATUALIZAR => MÊS EM HOMOLOGAÇÃO 

5.1.7. Para realizar correções em meses anteriores ao de homologação o usuário deve 

utilizar a opção histórico para realizar ajustes.  

 

5.1.8. O usuário de RH poderá desfazer a homologação realizada com incorreção pela 

chefia, para esse fim deve acessar a funcionalidade DESOMOLOGAR, informar a 

matrícula do servidor, a competência e a matrícula da chefia que homologou. 

Exclusão de 

Ocorrência 
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5.1.9. Na opção Relatórios o usuário poderá obter relatórios de Frequência, Gerencial, 

Movimentações e Saldo de paralisações. 

5.1.10. Na opção Tabelas o usuário poderá consultar informações de tabelas. 

5.1.11. Na opção Auditoria – Operações de usuário 

5.1.12. Na opção Utilitários - Gestores – Liberar homologação – a Unidade de Gestão 

de Pessoas poderá liberar o período de homologação par atividades da chefia após 

encerrado o período. 

 

5.1.13. Na opção Utilitários – Gestores – Prazos – A Unidade de Gestão de pessoas 

poderá definir ciclos de banco de horas. 
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5.1.14. Na opção Utilitários – Manutenção – Autorização por IP – A Unidade de Gestão 

de pessoas poderá definir a faixa de IP, para cada setor vinculado a UPAG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


