
Manual do Sistema de Solicitação de Diárias 

Sumário 
Cadastramento no Sistema ................................................................................................................................. 2 

Acessando o Sistema ........................................................................................................................................... 3 

Esqueci minha senha ........................................................................................................................................... 3 

Menu do Sistema ................................................................................................................................................. 4 

Alterando Informações Pessoais ......................................................................................................................... 5 

Preenchendo uma Solicitação ............................................................................................................................. 5 

Acompanhar Solicitação ...................................................................................................................................... 6 

 

  



Manual do Sistema de Solicitação de Diárias 

Cadastramento no Sistema 
O primeiro passo para utilização do sistema de solicitação de diárias é o cadastro do usuário, para a 

realização do cadastro o usuário deve clicar no botão ‘Cadastrar-se’, na tela de logon do sistema. 

 

Após clicar no botão o usuário deve preencher o formulário, e então clicar em ‘Cadastrar’. (Há campos 

obrigatórios, e todos devem ser preenchidos para prosseguir). 

 

Após o cadastramento, o usuário ainda não terá acesso ao sistema, pois seus dados devem ser validados 

pelos administradores do sistema. Quando o Administrador do sistema liberar o acesso do usuário ele será 

avisado por e-mail. 
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Acessando o Sistema 
Após receber o e-mail confirmando que seu acesso ao sistema foi liberado, o usuário deve entrar no sistema 

através da tela de logon, preenchendo o campo ‘RG’ com o RG cadastrado e o campo ‘Senha’ com a senha 

que definiu no ato de cadastramento. E então clicar no Botão ‘Entrar’. 

 

Esqueci minha senha 
Se caso o usuário não se lembrar de sua senha de acesso ao sistema, ele pode usar o link ‘Esqueci Minha 

Senha’ na tela de logon do sistema 

 

E então preencher os campos com RG e CPF e depois clicar em ‘Recuperar Senha’ 

 

Após este Processo, o usuário receberá em seu e-mail uma senha temporária, então basta voltar a ela de 

logon do sistema, preencher o RG e a senha que lhe foi gerada. Após entrar no sistema será pedido que o 

usuário altere a senha. 
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Menu do Sistema 
Ao entrar no sistema o usuário verá uma tela como abaixo: 

 

 

No canto esquerdo da tela encontra-se o menu do sistema, é por ele que o usuário pode acessar as funções 

do sistema. No menu do usuário temos as seguintes opções: 

 

1. Início: Botão que volta para a tela inicial do sistema. 

2. Usuários 

2.1. Meus dados cadastrais: Neste Menu o usuário pode alterar as informações cadastradas no sistema. 

3. Solicitações 

3.1. Nova Solicitação: Onde o usuário preenche o formulário da Solicitação de Diária. 

3.2. Minhas Solicitações: Por este menu o usuário pode acompanhar o andamento de suas solicitações 

e também ver solicitações antigas. 

3.3. Preencher Relatório Técnico: Este menu só aparece quando o usuário deve preencher o relatório 

técnico relativo a alguma viagem já realizada. (O usuário só poderá fazer outra solicitação se este 

relatório for preenchido). 

4. Relatórios 

4.1. Produtividade: Neste item o usuário poderá acompanhar a produtividade dos servidores para 

responder as solicitações. 

5. Sair: Sai do sistema. 
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Alterando Informações Pessoais 
Para alterar alguma informação do sistema o usuário deve acessar o menu Usuários>Meus dados 

Cadastrais, a princípio o formulário vem desabilitado para edição, portanto se desejar alterar alguma 

informação deve-se clicar no botão ‘Habilitar Edição’ na área inferior do formulário. Após a alteração basta 

clicar no Botão ‘Atualizar dados’. Se desejar também é possível à alteração de senha. 

 

Preenchendo uma Solicitação 
Para fazer uma solicitação de diária, o usuário deve acessar o menu Solicitações>Nova Solicitação, e então 

verá um formulário com os dados da solicitação a serem preenchidos. 

Motivo da Viagem: Selecione um motivo listado ou selecione 

outro e escreva o motivo. 

Destino: 

a) Nacional: Selecione o estado, e depois a cidade ao lado; 

b) Internacional: Selecione o Continente, e então escreva 

qual o seu destino. 

 

Saída e Retorno: 

Neste campo verá um calendário como este: 

 
Selecione o Mês, data e a hora e clique em ‘Pronto’. 

Taxi, Pedágio: 

Preencha com o Valor em R$; 

Outros Gastos: 

Primeiro Preencha qual será o motivo do Gasto e na caixa ao 

lado que aparecerá preencha o valor. 

Meios de Transporte utilizados: 

Neste item deve-se selecionar quais meios de transporte serão utilizados, note que há dois colunas, ‘Ida e 

Volta’, marque também se será ou não necessário compra de Passagem. 

Observações: Descreva algumas observações relativas à viagem se desejar. 

Motivo da Viagem: Neste campo deve-se descrever a que motivo será feita a viagem. 

Alimentação e Pousada: Se em seu destino houver algum destes benefícios marque-os. 

Anexar documentos: Há também a possibilidade de anexar algum documento à solicitação, porém, o 

documento deve estar em um destes formatos:  jpg, png, jpeg, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx. 

Mês 

Dia 

Hora 
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Acompanhar Solicitação 
Acessando Solicitações>Minhas Solicitações o usuário poderá acompanhar o andamento de suas 

solicitações, para isto basta escolher se deseja ver suas solicitações concluídas, pendentes ou recusadas, e 

então aparecerá uma lista com as solicitações da categoria selecionada. 

 
 


