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Módulo Boletim de Serviços 



 

 

O Boletim de Serviço é instrumento utilizado 

para dar ao público conhecimento dos atos 

administrativos e normativos postos em prática no 

âmbito da Instituição, atendendo ao princípio da 

publicidade. 

 

Informativos são adicionados aos boletins de 

serviço mediante autorização dos chefes de 

unidades.  



Permissões do módulo (SIGAdmin) 

  
 

As permissões são autorizações para executar uma atividade. Este 

módulo possui apenas três. Para exemplo,  estão numeradas pela 

ordem de execução do módulo. 



Parâmetros do Módulo (SIGAdmin) 

 
Os parâmetros são dados que devem ser ajustados no sistema.  



Pré-requisito 
Os tipos de informativos devem estar cadastrados previamente. 



Passos para publicação de um informativo 

A publicação de um informativo pode ser solicitada pelo Portal Admin. 



Também poderá ser solicitada pelo módulo em “Solicitar Informativo para 

Próximo Boletim” 



Para que seja possível autorizar um informativo é necessário que o 

autorizador seja chefe da unidade ou vice-chefe, se possuir permissão 

de AUTORIZADOR INFORMATIVO. 



Após visualizar a informação é possível inserir o informativo no 

Boletim. O Boletim atual é o que esta recebendo informativos, não 

sendo o que esta publicado no momento. 



Negar/Cancelar Informativo 



Para realizar a publicação de um boletim basta seleciona-lo pela 

funcionalidade “Publicar Boletim de Serviços” e inserir o arquivo que 

contém as informações. 



Arquivo para 

publicação 



Após publicado o Boletim, é possível alterar/atualizar um 

informativo através da solicitação de “Atualização de Informativos”. 

Da mesma forma que a solicitação para inclusão, a alteração passa 

pela autorização da chefia e aceite da atualização pelo gestor de 

boletim. 



Basta selecionar o informativo que se deseja alterar. Realizasse a 

alteração e o encaminhamento para a chefia da unidade. 







Despublicar Boletim 

 

Publicar Boletim 

 



E-mails de alerta podem ser recebidos pelo usuário se seu e-mail 

estiver configurado no “Cadastro de Usuários-SigAdmin”. 



Portal Público 



Listar boletin/ buscar informações 



Consulta refinada 



Editar boletim publicado permite excluir um boletim e inseri-lo no 

boletim atual. 



Consultas de usuários com permissão de solicitar e autorizar 

informativos. 



Tipos de informativos que possuem mais informações. 

No geral acrescentasse apenas Assunto, Ano e Texto. 







Acesso ao material de apoio: 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas 

Consultar usuário e senha com a equipe de TI do Instituto. 

 

 

 

Contato: 

claucia.vitalis@avmb.com.br 

Suelen.cardoso@avmb.com.br  

 

http://www.info.ufrn.br/wikisistemas
mailto:claucia.vitalis@avmb.com.br
mailto:Suelen.cardoso@avmb.com.br

