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CADASTRO E GERENCIAMENTO DE SERVIDORES NO
RELÓGIO DE PONTO VIA SUAP

Sobre o Módulo de Gestão do SURICATO via SUAP
O sistema de controle de ponto do IFBA, denominado SURICATO,
tem um controle interno que limitava o número de servidores
ativos, impedindo o cadastramento de novos servidores na Base de
Dados.
Buscando resolver este problema a equipe do Departamento de
Sistemas Informações (DSI) desenvolveu um módulo no SUAP que
permite inserir novos servidores na Base de Dados do SURICATO e
gerenciar as informações destes.
Este novo módulo está disponível para os servidores lotados nas
DIREHs ou DGP com perfil de RH no sistema SUAP.

Acessar os dados do servidor no SUAP
Acessando a opção Servidores no menu Gestão de Pessoas, você
terá acesso a uma tela semelhando à apresentada a baixo.

Criar Cadastro na base do SURICATO
Foi criado a aba SISTEMA DE PONTO e o botão SURICATO. Quando na aba SISTEMA DE PONTO
as informações do servidor não estiverem exibidas, o pessoal das DIREHs poderá executar a
ações CRIAR CADASTRO, clicando no botão SURICATO, esta ação permite exportar os dados
dos servidores que não possuem cadastro e registrar as informações na base de dados do
SURICATO.

Cadastro de Digital nos REPs
Uma vez exportado os dados do servidor do SUAP para a base de
dados do SURICATO, o pessoal da DIREH deve solicitar uma Carga de
Inclusão de Novos Servidores nos Relógios de Ponto, para que as
informações dos servidores fiquem disponíveis para o cadastramento
das digitais nos relógios.
A
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preferencialmente, deve ser feita após se criar o cadastro no
SURICATO de todos os servidores do campus sem cadastro, de forma
a se atender um maior número de servidores numa mesma carga nos
REPs.

Cadastro de Digital nos REPs
Após a carga de inclusão de novos servidores nos
relógios deve-se fazer o cadastro da digital dos
servidores.
Assim que a digital for cadastrada, deve-se solicitar
que o servidor registre o ponto para confirmar que
o cadastro foi realizado com sucesso.

Cadastro de Digital nos REPs
Por fim, é necessário solicitar uma nova carga
nos relógios. Desta vez, de Inclusão de Digitais,
para distribuir as digitais dos servidores nos
diversos relógios, de forma que todos os
servidores possam registra suas frequências
em todos os equipamentos do Campus.

Gerenciamento dos dados dos servidores aba
SISTEMA DE PONTO
Quando os servidor já possui cadastro no SURICATO, as informações
deste sistema são exibidas na aba SISTEMA DE PONTO, e no botão
SURICATO o pessoal de RH poderá acessar a opção EDITAR CADASTRO,
que permite gerenciar o PIS, Campus de Lotação e o Grupo de REP’s
onde o servidor pode registrar o ponto na base de dados do SURICATO.

Gerenciamento dos dados dos servidores aba
SISTEMA DE PONTO


Uma vez acessando esta tela o gestor de RH pode
alterar o PIS e definir o Campus de Lotação e o
Grupo de REP’s onde o servidor registrará o ponto.

Gerenciamento dos dados dos servidores aba
SISTEMA DE PONTO
 Só serão exibidas os dados na aba SISTEMA DE PONTO se as informações
constantes no SURICATO estiverem correlatas com as informações do SUAP. À
saber: SIAPE e PIS-PASEP. Se um desses dados estiver incorreto as informações não
serão exibidas.


A alteração do PIS no SURICATO só deve ocorrer se a informação deste

documento estiver correto no SUAP. Caso contrário é necessário a solicitação da
alteração do PIS junto à DGP/COCAD para alterar no SIAPENet, e posterior
atualização no SUAP.
 Após a alteração dos dados do servidor, é necessário solicitar Carga de Inclusão
de novos servidores informando que houve a transferência de lotação de
servidores.
 Normalmente, não é necessário cadastrar uma nova senha, pois esta é transferida
automaticamente durante a carga.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Vale destacar que a solicitação de carga nos relógios deve
ser feita via SUAP no item ABRIR CHAMADO. Assim como,
os servidores das DIREHs que não possuem perfil de RH
no sistema SUAP, deve solicitar à chefia imediata que
encaminhe uma relação para a DGP, informando as
pessoas que devem ter este perfil e a DGP solicitará a
implantação deste perfil para a DGTI.

