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Legenda Campos Alteração Cadastral 

• Contrato: exibirá a informação da Unidade/Contrato – Nome da Pessoa já 

selecionada nos campos do quadro "Colaboradores". Nesta tela este campo será 

apenas para consulta e o usuário não poderá alterar a informação diretamente 

neste campo. Esse campo deve ser exibido sempre sem validar configuração de 

diretiva. 

• Data da Alteração: Deve permitir que o usuário informe a data que a alteração 

contratual passará a ter vigência. Não deve ser sugerida nenhuma data por 

padrão. O seu preenchimento é obrigatório. Esse campo deve ser exibido sempre 

sem validar configuração de diretiva. 

Não deverá ser permitido salvar mais de uma alteração contratual para o mesmo 

contrato, com a mesma Data da Alteração, quando a que já existir estiver ainda 

com a Situação "Pendente" . 

• Cargo: Este campo deve ser exibido apenas quando a configuração da diretiva 

na Administração do Sistema estiver com a opção SIM selecionada para o 

campo Cargo. Neste campo já deve trazer selecionada a informação do cargo 

atual do contrato, permitindo alteração por parte do usuário. Somente serão 

exibidos cargo autorizados para a unidade do contrato que está tendo alteração 

contratual. O seu preenchimento é obrigatório. 

• Função: Este campo deve ser exibido apenas quando a configuração da diretiva 

na Administração do Sistema estiver com a opção SIM selecionada. Neste 

campo já deve trazer selecionada a informação da função atual do contrato, 

permitindo alteração por parte do usuário. Somente devem ser exibidas funções 

autorizadas para a unidade do contrato que está tendo alteração contratual. O seu 

preenchimento não é obrigatório. 

• Horas Contratuais: Este campo deve ser exibido apenas quando a configuração 

da diretiva na Administração do Sistema estiver com a opção SIM selecionada. 

Neste campo já deve trazer preenchida a informação das horas contratuais atual 

do contrato, permitindo alteração por parte do usuário. Ao sair do campo será 

feita a seguinte validação:  

o Se o valor informado é maior do que zero (0). Caso o usuário informar 

um valor zerado, será exibida uma mensagem avisando tal situação. 

o Se o valor informado for diferente da hora contratual atual do contrato, 

será exibida a seguinte mensagem: "Você alterou as Horas Contratuais. 

Deseja recalcular o Salário Contratual?", contendo as opções SIM e 

NÃO:  

▪ Se a opção acionada for SIM, irá alterar automaticamente a 

informação do campo "Salário", onde a nova informação será 

obtida a partir da seguinte fórmula de cálculo: ((Salário do 

Contrato / Horas Contratuais do Contrato) * Horas Contratuais 

informadas no Portal). Esta é a mesma regra que a tela de 

contrato da Folha de Pagamento faz. 

▪ Se a opção acionada for NÃO, a informação do campo "Salário" 

não será alterada permanecendo a informação digitada pelo 

usuário ou trazida conforme informações atuais do contrato. 

O seu preenchimento é obrigatório. Quando for alterada as horas contratuais e não 

estiver sendo exibido o campo de Salário, não exibirá a mensagem de recalcular salário. 



2 
 

• Salário: Este campo deve ser exibido apenas quando a configuração da na 

Administração do Sistema estiver com a opção SIM selecionada. Neste campo já 

deve trazer preenchida a informação do salário atual do contrato, permitindo 

alteração por parte do usuário. Seu preenchimento é Obrigatório. 

• Motivo da Alteração: Este campo não terá configuração da diretiva para 

exibição. Sendo assim, será exibido apenas se algum dos seguintes campos for 

exibido: "Salário", "Cargo", "Função" e "Carga Horária". Se nenhum dos 

campos citados for exibido, o campo Motivo da Alteração não deve ser exibido 

também. 

Se o campo for exibido, não deve trazer nenhuma opção selecionada nele por 

padrão. Este campo terá preenchimento obrigatório quando uma ou mais das 

regras abaixo forem verdadeiras:  

o O Salário informado em tela é diferente do Salário Contratual atual do 

contrato. 

o O Cargo informado em tela é diferente do Cargo atual do Contrato. 

o A Função informada em tela é diferente da Função atual do Contrato. 

o As Horas Contratuais informadas em tela são diferentes das Horas 

Contratuais atual do Contrato. 

• Escala: Este campo deve ser exibido apenas quando a configuração da diretiva 

na Administração do Sistema estiver com a opção SIM selecionada. Neste 

campo já deve trazer selecionada a informação da escala atual do contrato, 

permitindo alteração por parte do usuário. Somente devem ser exibidas escalas 

autorizadas para a unidade do contrato que está tendo alteração contratual. O seu 

preenchimento é obrigatório. 

• Classificação Gerencial: Este campo deve ser exibido apenas quando a 

configuração da diretiva na Administração do Sistema estiver com a opção SIM 

selecionada. Neste campo já deve trazer selecionada a informação da 

classificação gerencial atual do contrato, permitindo alteração por parte do 

usuário. Somente devem ser exibidas classificações gerenciais permitidas para a 

unidade do contrato que está tendo alteração contratual. O seu preenchimento 

não é obrigatório. 

• Classificação Contábil: Este campo deve ser exibido apenas quando a 

configuração da diretiva na Administração do Sistema estiver com a opção SIM 

selecionada. Neste campo já deve trazer selecionada a informação da 

classificação contábil atual do contrato, permitindo alteração por parte do 

usuário. Somente devem ser exibidas classificações contábeis permitidas para a 

unidade do contrato que está tendo alteração contratual. O seu preenchimento é 

obrigatório. 

• Classificação para GPS: Este campo deve ser exibido apenas quando a 

configuração da diretiva na Administração do Sistema estiver com a opção SIM 

selecionada. Neste campo já deve trazer selecionada a informação da 

classificação para GPS atual do contrato, permitindo alteração por parte do 

usuário. O seu preenchimento não é obrigatório. Se o campo não for informado, 

deve exibir a seguinte mensagem: "Caso não informe a Classificação para GPS, 

os valores referentes às Folhas deste Contrato não serão considerados na GPS. 

Continuar assim mesmo?" contendo as opções SIM e NÃO.  

o Se a opção selecionada for SIM, deve prosseguir com o salvamento do 

registro. 
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o Se a opção selecionada for NÃO, o registro não deve ser salvo e a tela do 

portal deve continuar em edição para que o usuário possa dar 

continuidade no preenchimento dos dados 

• Classificação para SEFIP: Este campo deve ser exibido apenas quando a 

configuração da diretiva na Administração do Sistema estiver com a opção SIM 

selecionada. Neste campo já deve trazer selecionada a informação da 

classificação para SEFIP atual do contrato, permitindo alteração por parte do 

usuário. O seu preenchimento não é obrigatório e deve permitir que o usuário 

remova a informação existente. Se o campo não for informado, deve exibir a 

seguinte mensagem: "Caso não informe a Classificação para SEFIP, os valores 

referentes às Folhas deste Contrato não serão considerados no SEFIP. Continuar 

assim mesmo?" contendo as opções SIM e NÃO.  

o Se a opção selecionada for SIM, deve prosseguir com o salvamento do 

registro. 

o Se a opção selecionada for NÃO, o registro não deve ser salvo e a tela do 

portal deve continuar em edição para que o usuário possa dar 

continuidade no preenchimento dos dados 

• Centro de Custo Nível 1: Este campo deve ser exibido apenas quando a 

configuração da diretiva na Administração do Sistema estiver com a opção SIM 

selecionada. Neste campo já deve trazer selecionada a informação do Centro de 

Custo Nível 1 atual do contrato, permitindo alteração por parte do usuário. 

Somente devem ser exibidas Centros de Custo Nível 1 permitidos para a unidade 

do contrato que está tendo alteração contratual. O seu preenchimento não é 

obrigatório. 

• Centro de Custo Nível 2: Este campo deve ser exibido apenas quando a 

configuração da diretiva na Administração do Sistema estiver com a opção SIM 

selecionada. Neste campo já deve trazer selecionada a informação do Centro de 

Custo Nível 2 atual do contrato, permitindo alteração por parte do 

usuário.  Somente devem ser exibidas Centros de Custo Nível 2 permitidos para 

a unidade do contrato que está tendo alteração contratual. O seu preenchimento 

não é obrigatório. Não deve permitir salvar o Centro de Custo 2 caso o Centro 

de Custo 1 não tenha informação, ou seja, os centros de custos anteriores 

precisam estar preenchidos.  

• Centro de Custo Nível 3: Este campo deve ser exibido apenas quando a 

configuração da diretiva na Administração do Sistema estiver com a opção SIM 

selecionada. Neste campo já deve trazer selecionada a informação do Centro de 

Custo Nível 3 atual do contrato, permitindo alteração por parte do usuário. 

Somente devem ser exibidas Centros de Custo Nível 3 permitidos para a unidade 

do contrato que está tendo alteração contratual. O seu preenchimento não é 

obrigatório. Não deve permitir salvar o Centro de Custo 3 caso o Centro de 

Custo 1 ou 2 não tenha informação, ou seja, os centros de custos anteriores 

precisam estar preenchidos. 

• Centro de Custo Nível 4: Este campo deve ser exibido apenas quando a 

configuração da diretiva na Administração do Sistema estiver com a opção SIM 

selecionada. Neste campo já deve trazer selecionada a informação do Centro de 

Custo Nível 4 atual do contrato, permitindo alteração por parte do usuário. 

Somente devem ser exibidas Centros de Custo Nível 4 permitidos para a unidade 

do contrato que está tendo alteração contratual. O seu preenchimento não é 

obrigatório. Não deve permitir salvar o Centro de Custo 4 caso o Centro de 
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Custo 1 ou 2 ou 3 não tenha informação, ou seja, os centros de custos anteriores 

precisam estar preenchidos. 

• Data da alteração fruto de lei, acordo coletivo, convenção coletiva ou 

sentença normativa: O preenchimento não é obrigatório. 

• Motivo da alteração do Cargo ou Função do Servidor Público: terá as 

opções de seleção pré-definidas conforme módulo de Folha de Pagamento. 

A opção "9-Não alterado" não deve ficar visível para seleção por parte do 

usuário. Apenas seleção automática conforme regra abaixo:  

o Se o contrato para o qual está sendo cadastrada a alteração contratual 

possuir uma das seguintes categorias: 301, 302, 303, 305, 306, 309 E o 

campo Cargo ou Função informado em tela for diferente do que está no 

contrato, o preenchimento é obrigatório e pode ser selecionada qualquer 

uma das opções existentes. 

o Se o contrato para o qual está sendo cadastrada a alteração contratual 

possuir uma das seguintes categorias: 301, 302, 303, 305, 306, 309 E o 

campo Cargo E Função informados em tela forem iguais do que está no 

contrato, o preenchimento é obrigatório com a opção 9 – Não Alterado. 

Quando essa situação acontecer, a opção 9 - Não Alterado será 

preenchida automaticamente.  

 

 


