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Instruções para conexão ao novo servidor de acesso remoto do 

VETORH – versão 1.2 

  

Objetivo: Fornecer informações técnicas necessárias aos administradores e helpdesk dos usuários 

do sistema de recursos humanos (VETORH) para acesso ao servidor de terminais da DGRH que 

permite a execução do sistema na Unidade/Órgão que não possui a infraestrutura instalada para 

acesso via conexão cliente/servidor. 

  

Passo 1: Usar a ferramenta de conexão remota à área de trabalho  

 

 
 

Use esta ferramenta para acesso ao serviço, em geral está instalada na sua máquina com Windows 

como acessório de comunicação.  

  

Passo 2: Fazer a conexão com a servidora da DGRH 

 

wagner.siarh.unicamp.br  

  

Digite o endereço da máquina como ilustra a figura acima.  

  

Passo 3: Usar suas credenciais para acesso ao servidor  
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Neste passo você deverá usar o usuário/senha fornecido pela DGRH para acesso ao servidor. 

Exemplo de credenciais:  

 

  
No primeiro campo inserimos o domínio do siarh.unicamp.br e a conta da unidade fornecida, veja 

um exemplo prático:  

 

  
 

Neste caso a unidade FOP está usando suas credenciais para acesso e a senha fornecida. Adapte 

para seu caso.  

  

Passo 4: Gravar o certificado da servidora em sua máquina  
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Para que este pedido não seja constante em todas as suas conexões, sugerimos que marque a 

opção “Não perguntar novamente...”.  

  

Passo 5: Acessar a pasta “Sênior Sistemas” e utilizar o módulo do sistema.  

  
  

 

Contatos: 

 

Jurandir Roque D. da Silva ( roque@unicamp.br ) Analista de Suporte / Adm. Da Rede  

Tel: 19 3521-4790 ou apenas 14790 

 

Christiane Zim Zapelini ( zapelini@unicamp.br ) Analista de Suporte / Adm. Da Rede 

Tel: 19 3521-2976 ou apenas 12976 

 

Rodrigo Botelho Martimiano ( botelhom@unicamp.br ) Analista de Suporte / Adm. Da Rede 

Tel: 35214790 ou apenas 14790 

 

 

  


