TUTORIAL INCLUSÃO DE DOCUMENTOS SIPAC
ORIENTAÇÃO AO SERVIDOR:
1- Entre no link a seguir para obter acesso ao Portal SIPAC: https://sipac.ifrj.edu.br/sipac/?modo=classico.
2- O servidor efetuará seu login com os mesmos usuário (Nome.Sobrenome) e senha utilizados para o acesso
ao Wi-Fi (Eduroan) e aos Computadores Institucionais.
3- Acompanhem as figuras abaixo:

OBS: Caso o sistema retorne o erro: “usuário ou senha inválido” pode ser que o servidor ainda não
esteja cadastrado no sistema, portanto, orientamos ao servidor que realize o cadastro com o auxílio
do tutorial “PRIMEIRO ACESSO SIPAC”.
4- Após Realizado o login, clicar em “Portal Administrativo”.

5 - Acompanhe a seguinte sequência: Protocolo > Processos > Adicionar Novo Documento, itens grifados em
vermelho, na figura abaixo:

6 - Agora, selecione o processo desejado utilizando-se da opção verde, grifada em vermelho.

OBS: Os processos serão encontrados ao rolar a página para baixo até o fim.

7- Ao selecionarmos o processo, precisaremos identificar o “Tipo de Documento”. Devemos, então, pesquisar
o documento desejado, escrevendo qualquer termo que o identifique, no caso, escrevemos “ATA” como
exemplo e, logo abaixo selecionaremos, dentre as opções, o item desejado.

OBS: não basta escrever o que deseja, é necessário clicar na opção que surgir abaixo.

6- Selecionado o tipo de documento, deveremos atentar para os seguintes itens da figura, grifados abaixo:

Natureza do Documento: Este será “SIGILOSO”, apenas no caso de informações pessoais, como:
Identidade, comprovante de residência, atestado de saúde e documentos similares. Documentos como:
Avaliação de desempenho, ATA, despacho e outros, deverão ser considerados “OSTENSIVOS”.
Assunto Detalhado: Só é preciso preencher se julgar importante.
Observações: Também só é preciso preencher caso julgue existir observações pertinentes ao documento.

Forma do documento: Deve-se escolher o documento a ser inserido, sendo: 1- Escrever documento:
Quando há necessidade de criar um documento no próprio SIPAC. 2- Anexar documento Digital: Quando
temos um documento digitalizado (escaneado) e desejamos adicioná-lo ao processo. Vale lembrar, que o
Sistema não reconhece documentos que não estejam em formato PDF.

Exemplo de como anexar um Documento Digital:
7- Ao clicar em “Anexar Documento Digital”, as seguintes opções abaixo irão aparecer:

Listaremos apenas os itens obrigatórias (*), os demais, são opcionais.
Data do Documento: Devemos sinalizar a data em que o documento foi criado ou assinado.
Número de Folhas: Observar o total de Folhas no documento.
Tipo de Conferência: Temos 4 Opções:
1. Documento Original: quando o documento foi criado no próprio computador;
2. Cópia Autenticada em Cartório: observar cópia com autenticação do cartório;
3. Cópia Autenticada Administrativamente: quando um documento físico, ORIGINAL, foi escaneado e
adicionado ao processo (essa opção substitui o antigo “Confere Com O Original”);
4. Cópia Simples: Quando a cópia do documento original, adicionado ao processo, não apresentar
autenticidade.
Arquivo Digital: por meio desta opção devemos selecionar em nosso computador onde encontra-se o arquivo
a ser inserido no processo.
OBS: após selecionar o arquivo a página atualizar-se-á e retornará ao topo, não se preocupe, basta rolar a
página, novamente, para baixo e continuar a operação.
8 - Após efetuadas todas as etapas anteriores, devemos clicar em “Adicionar Documento”

9 – Ao clicar em “Incluir Documento”, ele será incluso e descerá um nível, como mostra a figura abaixo. Para
continuar a operação, é necessário indicar um assinante para este documento. Logo abaixo, na figura, temos
duas imagens de bonecos: o Cinza para selecionar o servidores da mesma unidade, e o boneco Azul, para
assinatura de servidores que pertençam a outra unidade (temos como unidade aqui o setor do servidor Ex:
CoGP, COTUR, COTP, Biblioteca são unidades).

OBS: após selecionar o arquivo a página atualizar-se-á e retornará ao topo, não se preocupe, basta arrolar a
página, novamente, para baixo e continuar a operação.
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- Incluindo assinantes:
i.

Incluindo servidores da mesma Unidade: para isso, é necessário selecionar o boneco cinza, a
seguinte página irá aparecer, selecione, no lado direito, o botão verde grifado no servidor que deseja
incluir e clique em fechar (isso pode ser feito com mais de um servidor caso necessário).

ii.

Incluindo servidores de outras Unidades: para isso é necessário selecionar o boteco azul, escrever
o nome (ou parte do nome) do servidor desejado e, dentre as opções, selecionar o nome que
aparecer, clicar em adicionar assinante e fechar a janela (caso deseje incluir outros assinantes
repita a operação e após todos inclusos clique em fechar).

OBS: após selecionar o arquivo a página atualizar-se-á e retornará ao topo, não se preocupe, basta arrolar a
página, novamente, para baixo e continuar a operação.

8- Após incluído o assinante duas opções são possíveis: 1- se o assinante for outra pessoa pule esta etapa e vá
direto para o item-12. 2- Se o assinante for o próprio servidor que está incluindo o documento é necessário
assinar, para isso, clique na opção grifada a baixo:

I.

Após clica em “Assinar” aparecerá uma outra tela:
Pedimos especial atenção à Função: coloque seu cargo caso seja uma solicitação
pessoal e coloque “Coordenação” caso você seja coordenador e o documento for
de interesse da coordenação

Selecione seu cargo, digite sua senha e clique em confirmar.
OBS: após selecionar o arquivo a página atualizar-se-á e retornará ao topo, não se preocupe, basta arrolar a
página novamente para baixo e continuar a operação.

9- Após o documento assinado (ou caso o assinante não seja o que incluiu o documento), é necessário clicar
em “Inserir Documento(s) no Processo”.

10- Após clicar em “Inserir Documento(s) no Processo” o documento (grifado a baixo) irá descer mais um nível na
página, após isso é necessário clicar em FINALIZAR para confirmar de fato a operação, caso contrário, todo
o trabalho será perdido.

11- Após a confirmação a mensagem a seguir deverá aparecer, indicando que o documento foi incluído com
sucesso.
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