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MARCAS REGISTRADAS
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1 Introdução
1.1

Objetivos

Este documento tem por objetivo apresentar o procedimento para consulta de dados no sistema de
quadro de vagas
1.2

Público alvo

Este modelo é dirigido aos responsáveis pelo controle do quadro de vagas e recursos das
unidades/órgãos
1.3

Organização e uso do Manual

O procedimento está detalhado pela descrição das telas do sistema.
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2 Conceitos
O sistema Quadro de Vagas e recursos foi remodelado para atender a transição da carreira
PAEPE. A remodelagem do sistema foi embasada em diversos conceitos que estão apresentados
neste item.
O sistema quadro de vagas controla somente vagas certificadas, sem distinção entre níveis
de complexidade ou segmento. A atividade de extinção de vagas continua disponível já a
transformação de vagas não será mais necessária devido ao fato de que a vaga não mais será
identificada com o nível de complexidade.
O nível de complexidade e o eixo profissional estão atrelados ao histórico funcional do
servidor. Na vacância a unidade poderá solicitar a reposição da vaga em qualquer nível de
complexidade e eixo profissional que necessite desde que tenha recursos disponíveis para tal.
O histórico de ocupação da vaga armazena todos os ocupantes daquela vaga.
O histórico da vaga será constituído somente com os motivos as incidências relacionadas a
vaga: atribuição, admissão, demissão, reserva, transferência, extinção, aposentadoria, mudança de
jornada.
O sistema do quadro de vagas e recursos controlará somente as vagas
certificadas e seus respectivos recursos, as demais vagas (temporárias, excedentes, associadas)
serão tratadas em um módulo à parte, porém integrado ao sistema do quadro de vagas, ou seja, as
unidades/órgãos poderão ter acesso a todas as informações que necessitarem em um único
relatório.
Quando da necessidade de preenchimento de uma vaga (reposição) a unidade/órgão irá
efetuar a reserva da vaga durante o preenchimento dos formulários necessários (F1 e F3) onde
será indicado o eixo profissional e o nível de complexidade. O valor que será reservado
corresponderá à inicial do nível de complexidade proposto, e após a efetivação do formulário pela
DPD, a reserva da vaga será registrada. O processo de reserva pode ser iniciado utilizando uma
vaga que esteja ocupada desde que haja previsão de desocupação até a data da efetivação da
reposição
No desligamento do servidor, o recurso creditado corresponderá ao valor inicial do nível de
complexidade (I-A, II-A, III-A, sucessivamente) exceto nos casos de funções cujo valor inicial de
salário seja diferente daquele definido para seu nível de complexidade (exemplo: médicos, nível
inicial 31, que corresponde ao VI-G ou VII-B), registrando o histórico de desocupação da vaga. Na
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admissão, o recurso debitado é aquele indicado na reserva, exceto nos casos de processo seletivo
abertos na faixa (nível salarial da admissão) registrando o histórico de ocupação da vaga. No início
do exercício, a vaga da reserva do concurso deverá estar livre para o novo ocupante. As
transferências serão tratadas como desocupação e ocupação da vaga.

3 Descrição das telas do sistema
3.1

Relatório de Movimentação de recursos

1. Caminho de Acesso
Inicializar o Sistema QL com o nome do usuário e senha de acesso;
Clicar em Menu > Quadro PAEPE >Listar.
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2. Campos de Filtro
Data: Digite a data desejada
Local: Digite o local desejado
Resumo: Clique em S-Sim para exibir somente o resumo dos recursos, , ou clique em N – Não
para exibir o relatório completo.

3. Exibição do relatório
 O Relatório irá exibir as movimentações realizadas e seus respectivos recursos conforme os filtros
inseridos. O relatório também apresenta os recursos reservados.



Relatório Resumo das movimentações:



Relatório Movimentações de recursos:
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Relatório – Funcionograma

1. Caminho de Acesso
Inicializar o Sistema QL com o nome do usuário e senha de acesso;
Clicar em PAEPE > Listar > Funcionograma
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Campos de Filtro
Pesquisar Quadro em Data: Digite a data desejada
Local: Digite o local desejado
Situação: Selecione as situações desejadas (Todas, Ocupadas, Livre, Reservada, Extinta).

3.

Exibição do relatório

O Relatório irá exibir as vagas seus respectivos ocupantes, regimes, funções, níveis e jornadas.
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