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1. Introdução
Este manual foi elaborado tendo como principal objetivo de facilitar a utilização

correta do Sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais (GURI), servindo
como instrumento de consulta para execução dos principais procedimentos do sistema.

A DTIC está sempre em busca de soluções inteligentes e automáticas, visando
eliminar intervenções manuais e aumentar a eficiência e eficácia dos processos através
dos projetos em que atua.

O GURI está contemplado com recursos visuais acessíveis. O botão Voltar (
) que encontra-se em todos os cadastros ajuda na usabilidade do sistema. O sistema
também contempla no canto superior direito a barra:

 

Ao  clicar  em  “Contraste”  a  tela  mudará  as  cores  para  fundo  preto  e  letras
brancas, as letras “A” ajudam a diminuir ou aumentar o tamanho da fonte, já o “Mapa
do Site” abre o menu de opções ao usuário com as devidas permissões. 

1.1 Acesso ao Sistema

Para  acessar  a  interface  do  sistema  (1),  utilize  o  endereço
http://www.unipampa.edu.br/guri/.
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Selecione o seu Perfil de acesso e, após inserir Usuário e Senha nos campos
indicados,  clicar  no  botão  Entrar.  Caso  não  lembre  a  senha,  clique  na  opção
correspondente ao seu perfil  na caixa Resgate de Senha e você será redirecionado
para a página de resgate de senha de acordo com o seu perfil. Em caso de dúvida
sobre o Perfil, clique em Instruções de Acesso ( ? ) para obter ajuda.

2 Módulo de Processo Seletivo Acadêmico

2.1 Nova Inscrição
O usuário autenticado no sistema deverá:

1. Clicar no Menu Acadêmico, na parte superior da tela.

7
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2. Clicar na opção Processo Seletivo → Nova Inscrição.

Na tela  da  Figura 2 é possível  realizar  a  inscrição em algum dos processos
seletivos abertos pra esta etapa, onde são listados os processos seletivos. Para realizar
a sua inscrição o usuário deverá clicar no processo desejado, sendo direcionado a uma
nova tela onde terá acesso aos anexos do processo selecionado e deverá selecionar o
curso para o qual deseja se inscrever, conforme mostra a  Figura 3. O usuário pode,
ainda, acessar a Área do Candidato ( )  ou  voltar  ao  início  do  GURI  clicando  em

Início ( ).

Ao selecionar o curso desejado o usuário será direcionado à tela da  Figura 4,
onde será possível acessar,  através de seu e-mail  ou CPF, a área do candidato O
usuário pode, ainda, acessar a Área do Candidato.
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Figura 2: Nova Inscrição – Processos Seletivos

Figura 3: Nova Inscrição - Cursos
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Caso o usuário já possua cadastro na área do candidato deverá informar seus
dados (e-mail/cpf  e senha) e clicar em Entrar. Também é possível solicitar o resgate de
senha clicando em Resgatar Minha Senha para, após confirmar os dados, receber em
seu  e-mail  a  nova  senha.  Caso  o  usuário  não  possua  cadastro  poderá  realizá-lo
clicando em Não Possuo Cadastro, sendo direcionado à tela da Figura 5.
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Figura 5: Cadastro de Dados Pessoais

Figura 4: Acessar Área do Candidato
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Na tela da  Figura 5 o usuário deverá informar seus dados pessoais e, após,

clicar em Salvar   ( ) para gravar os dados ou em Cancelar ( ) para descartar
os dados e voltar a tela anterior.

Após realizar o cadastro/login o candidato poderá dar seguimento a inscrição,
sendo direcionado à tela da Figura 6.

Na tela da Figura 6 o usuário deverá informar modalidade da inscrição e também
tem a possibilidade de realizar o upload de arquivos da inscrição clicando em Escolher

arquivo.  Após  informar  os  dados  o  usuário  deverá  clicar  em Salvar   ( )  onde
gravará os dados e acessará a tela a inicial da área do candidato, ou em Cancelar (

) para descartar os dados.
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Figura 6: Nova Inscrição - Finalizar
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2.2 Área do Candidato
O usuário autenticado no sistema deverá:

1. Clicar no Menu Acadêmico, na parte superior da tela.

2. Clicar na opção Processo Seletivo → Área do Candidato.

Nesta funcionalidade o candidato pode acompanhar os dados de suas inscrições
e gerenciar a sua conta. A partir da tela inicial, exibida na  Figura 7, o usuário tem a
possibilidade de realizar login, fazer o resgate de senha, clicando em “Resgatar Minha
Senha”, realizar um novo cadastro, clicando em “Não Possuo Cadastro”. 

2.2.1 Resgatar Senha

Ao clicar em “Resgatar Senha” na tela da Figura 7, o usuário será direcionado à
tela da Figura 8.
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Figura 7: Área do Candidato

Figura 8: Resgate de Senha
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Para realizar o resgate de senha o usuário deverá informar os dados solicitados
e,  após  a  confirmação  destes  dados,  será  enviada  uma  nova  senha  ao  e-mail
cadastrado. 

2.2.2 Novo Cadastro

Ao  clicar  em  “Não  Possuo  Cadastro”  na  tela  da  Figura  7,  o  usuário  será
direcionado à tela da Figura 9, onde poderá realizar um novo cadastro.

Após informar os dados do novo cadastro o usuário deverá clicar em Salvar   (

) para gravá-los ou em Cancelar ( ) para descartá-los.

2.2.3 Acessar Área do Candidato

Para acessar a área do candidato faça login na página inicial da funcionalidade,
Figura 7, digitando o e-mail/CPF cadastrado e a sua senha de candidato. Após realizar
o login o usuário será direcionado à tela de gerenciamento (Figura 10) onde poderá re-
alizar nova inscrição em um processo seletivo ( ), editar seus dados ( ), alterar

12

Figura 9: Novo Cadastro



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

a senha de acesso ( ),  encerrar  sessão  ( ). Além disso, também é possível visu-
alizar uma listagem das inscrições do usuário, sendo possível imprimir a ficha de in-

scrição  ( ), gerar boleto (quando aplicável), visualizar os arquivos enviados ( ),
visualizar os resursos ( ) e cancelar a inscrição ( ).

2.2.3.1 Nova Inscrição

Na tela da Figura 10 ao clicar em Nova Inscrição ( ) o usuário deverá seguir

os passos do item 2.1 Nova Inscrição.

2.2.3.2 Editar Dados

Na tela da Figura 10 ao clicar em Editar Meus Dados ( ) o usuário será dire-

cionado à  tela  da   Figura  9 sem os campos  de  senha  e  com os demais  campos

preenchidos, onde deverá alterar os dados desejados e clicar em Salvar  ( )  para

alterá-los ou em Cancelar ( )  para descartá-los. 

2.2.3.3 Alterar Senha

Na tela da  Figura 10 ao clicar em Alterar Minha Senha  ( ) o usuário será di-
recionado à tela da  Figura 11 onde deverá informar a senha atual e a nova senha, con-
firmando-a, após deverá clicar em Salvar para gravar a alteração ou em Cancelar para
descartá-la.
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Figura 10: Área do Candidato
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2.2.3.4 Encerrar Sessão

Na tela da Figura 10 ao clicar em Encerrar Sessão ( ) usuário sairá da área do
candidato e será redirecionado à tela da Figura 2.

2.2.3.5 Imprimir 

Na listagem da tela da Figura 10 ao clicar em Imprimir ( )  será  realizado  o
download de um arquivo PDF com a ficha de inscrição do usuário sendo possível im-
primí-la.

2.2.3.6 Arquivos Enviados 

Na listagem da tela  da  Figura 10 ao clicar  em Arquivos Enviados ( )  o
usuário poderá visualizar uma lista dos arquivos da inscrição, conforme mostra a Figura
12.
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Figura 11: Alterar Senha

Figura 12: Anexos
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2.2.3.7 Recursos 

Na listagem da tela da Figura 10 ao clicar em Recursos ( )  o  usuário  poderá
visualizar os dados dos recursos, casos existema, para a inscrição em questão. 

2.2.3.8 Cancelar 

Na listagem da tela da Figura 10 ao clicar em Cancelar ( ) o usuário deverá

confirmar seu desejo de cancelar a inscrição selecionada e, em caso positivo, será real -
izado o cancelamento da inscrição. 

2.3 Questões
O usuário autenticado no sistema deverá:

1. Clicar no Menu Acadêmico, na parte superior da tela.

2. Clicar na opção Processo Seletivo → Questões.

Nesta funcionalidade os responsáveis pelo processo seletivo podem cadastrar
questões para a avaliação. Na tela da Figura 13 o usuário pode pesquisar por questões
clicando em Mostrar/Esconder Pesquisa ( ), voltar ao início do GURI clicando em

Início ( ) ou adicionar uma nova questão clicando em Novo( ).

Também há a possibilidade de visualizar as Opções da questão ( ),
Editar    ( ), Clonar ( ) ou Excluir ( ) uma questão cadastrada.

15

Figura 13: Questões
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2.3.1 Nova Questão

Ao clicar em Novo( ) na tela da Figura 13, o usuário será direcionado à tela
exibida na  Figura 14 onde deverá informar os dados da questão e, após, clicar em

Salvar    ( )  para  gravar  os  dados  informados  ou  em  Cancelar  ( )  para
descartar os dados e voltar a tela de listagem.

Caso  o  usuário  selecione,  no  campo  Tipo  de  Resposta,  a  opção  “Seleção
Múltipla”  serão  exibidos  os  campos:  “Possui  Prioridade  nas  Opções”,  “Mínimo
Resposta” e “Máximo Resposta”, ou, caso a opção selecionada seja “Texto Curto”, será
exibido o campo “Máscara”.
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Figura 14: Adicionar Questão
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Após salvar os dados informados o usuário poderá visualizar a parte inferior da
tela  de  cadastro  de  questões,  onde será  possível  gerenciar  as  opções da questão
criada, conforme mostra a Figura 15.

Na tela da  Figura 15 o usuário poderá adicionar uma nova opção clicando em
em Adicionar Opção ( ), onde será direcionado à tela da Figura 16.

Na tela da  Figura 16, o usuário deverá informar os dados da opção e, após,
caso deseje salvar e adicionar a opção informada deverá clicar em Salvar ou, para
cancelar a operação, deverá clicar em Cancelar.

Ainda na tela da Figura 15 o usuário também poderá editar as informações de
uma opção já cadastrada clicando em Editar ( ), onde será direcionado à tela da

17

Figura 15: Parte Inferior da Tela de Cadastro de Questões - Opções

Figura 16: Adicionar Opção
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Figura 16 com os dados preenchidos, ou excluir uma opção clicando em Excluir (
), onde será necessário confirmar a exclusão.

2.3.2 Opções

Ao  clicar  em  Opções ( )  na tela da  Figura 13, o usuário poderá visualizar
uma listagem com as opções da questão selecionada, conforme mostra a Figura 17.

Essa opção só será habilitada caso a questão tenha como “Tipo de Resposta” as
opções “Seleção Única” ou “Seleção Múltipla”.

2.3.3 Clonar Questão

Ao clicar em Clonar ( ) na tela da Figura 13, será solicitado a confirmação da
clonagem e, se confirmada, será exibido na tela o código da nova questão criada.

2.3.4 Editar Questão

Ao clicar em Editar ( ) na tela da Figura 13, o usuário será direcionado à tela

da Figura 14 junto da Figura 15 onde poderá editar os dados da questão desejada e

das suas opções. Após editar os dados desejados poderá clicar em Salvar   ( )

para gravar os dados alterados ou em Cancelar ( )  para descartar os dados e
voltar a tela de listagem.

18

Figura 17: Opções
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2.3.5 Excluir Questão

Ao clicar em Excluir ( ) na tela da Figura 13, será solicitada a confirmação
de  exclusão  e,  caso  confirmada,  será  realizada  a  exclusão  da  questão.  Não  será
possível  excluir  uma questão  que  possua  vínculo  com um formulário  ou  respostas
associadas.

2.4 Processos Seletivos
O usuário autenticado no sistema deverá:

1. Clicar no Menu Acadêmico, na parte superior da tela.

2. Clicar na opção Processo Seletivo → Processos Seletivos.

Nesta funcionalidade é possível  gerenciar os processos seletivos. Na tela da
Figura  18 é  possível  visualizar  a  lista  de  todos  os  processos  seletivos  correntes,
também é possível pesquisar por processos seletivos clicando em Mostrar/Esconder

Pesquisa ( ), voltar ao início do GURI clicando em Início ( ) ou adicionar um

novo processo seletivo clicando em Novo( ). 

Também há a possibilidade de Editar    ( ) ou Excluir ( ) um processo

seletivo cadastrado.

2.4.1 Novo Processo Seletivo

Ao clicar em Novo( ) na tela da Figura 18, o usuário será direcionado à tela
exibida na Figura 19 onde deverá informar os dados do processo seletivo e, após, clicar

19

Figura 18: Processos Seletivos
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em Salvar   ( )  para gravar os dados informados ou em Cancelar ( )  para
descartar os dados e voltar a tela de listagem.

Após salvar os dados informados o usuário poderá visualizar a parte inferior da
tela  de  cadastro  de processo seletivo,  onde será possível  gerenciar  as edições do
processo criado, conforme mostra a Figura 20.

Na tela da Figura 20 o usuário poderá adicionar uma nova edição clicando em
em  Adicionar  Edição  ( ),  onde,  caso  trate-se  de  um  processo  seletivo  sem
confirmação de vaga, será direcionado à tela da Figura 21.

20

Figura 19: Novo Processo Seletivo

Figura 20: Parte Inferior da Tela de Cadastro de Processos Seletivos - Edições
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Na tela da  Figura 21, o usuário deverá informar os dados gerais da edição e,
após, informar as Datas da edição, conforme mostra a Figura 22.
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Figura 21: Adicionar Edição (sem confirmação de vaga) – Aba Dados Gerais
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Na tela da  Figura 22, o usuário deverá preencher as informações de datas da
edição e, após, os Dados Financeiros da edição, conforme mostra a Figura 23.
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Figura 22: Adicionar Edição – Aba Datas 
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Nos  processos  seletivos  com  confirmação  de  vaga  o  usuário,  ao  clicar  em
Adicionar Edição ( ) na tela da Figura 20  será direcionado á tela da  Figura 24.

23

Figura 23: Adicionar Edição (sem confirmação de vaga) – Aba Dados Financeiros 

Figura 24: Adicionar Edição (com confirmação de vaga) – Aba Dados Gerais 
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Na tela da  Figura 24, o usuário deverá informar os dados gerais da edição e,
após, informar as Datas da edição, conforme mostra a Figura 22.

Após informar os dados da edição a ser criada o usuário deverá clicar em Salvar

( ) para gravar estes dados ou em Cancelar ( ) para descartá-los.

Ainda  na tela da Figura 20 o usuário também poderá configurar as opções
de  uma  edição  ( ), editar as informações de uma edição já cadastrada clicando em

Editar ( ), ou excluir uma edição clicando em Excluir ( ).

2.4.1.1 Configurar Opções da Edição

Ao clicar em Configurar Opções ( ),  na  tela  da  Figura  20,  o  usuário  será
direcionado à tela da Figura 25.

Na tela da Figura 25, o usuário visualizará a listagem das opções já cadastradas
para a edição em questão, tendo a possibilidade de adicionar opções ( ), visualizar
a  listagens  de  inscritos  ( ), homologar as inscrições ( ),  clonar  a  opção

( ),  migrar  as  inscrições  ( ), editar  ( ) ou excluir  ( ) uma opção. Caso

se trate de um processo seletivo com confirmação de vaga haverá, também, a opção
Confirmação de Matrícula ( ).
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Figura 25: Configurar Opções 
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2.4.1.1.1 Adicionar Opções 

Ao clicar em Adicionar Opções ( ),  na tela da  Figura 25, o usuário será

direcionado à tela da Figura 26, caso trate-se de um processo seletivo sem confirmação
de vaga. 

Nos casos de processo seletivo com confirmação de vaga o usuário, ao clicar
em Adicionar Opções ( ), na tela da Figura 25, será direcionado à tela da Figura
27,

25

Figura 26: Adicionar Opção (sem confirmação de vaga)

Figura 27: Adicionar Opção (com confirmação de vaga)
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Nas telas das  Figura 26 e  Figura 27 o usuário deverá informar os dados da

opção e, após, clicar em  Salvar   ( ) para gravar estes dados ou em Cancelar (

) para descartá-los. Após salvar uma opção o usuário poderá visualizar a parte
inferior da tela de cadastro de opções, conforme mostra a Figura 28. 

Na tela da  Figura 28 o usuário terá a possibilidade de visualizar uma listagem
das  questões  já  adicionadas  à  opção  criada,  sendo  possível  adicionar  uma  nova
questão clicando em Adicionar Questão ( ), sendo direcionado à tela da Figura 29.

Na tela da Figura 29 o usuário deverá selecionar uma questão para adicioná-la a
opção  criada,  sendo  possível  pesquisar  as  questões  por  sua  descrição,  código  ou
categoria. Após realizar a pesquisa o usuário deverá marcar a caixa de seleção ao lado
da questão desejada, podendo sinalizar sua obrigatoriedade e clicar em Salvar para
adicioná-la a opção ou em Cancelar para retornar a tela anterior. 

Ainda na tela da Figura 28 o usuário poderá visualizar uma prévia do formulário
de inscrição, sendo exibidas as questões adicionadas na ordem informada pelo usuário.
Ainda é possível, na listagem de questões, sinalizar a obrigatoriedade da questão e

excluir uma questão adicionada clicando em Excluir ( ) onde será necessária uma
confirmação de exclusão. 
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Figura 28: Parte Inferior da Tela de Cadastro de Opção - Questões

Figura 29: Adicionar Questão
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Por fim, logo após salvar uma opção criada, o usuário poderá, também, informar
os responsáveis pela opção. Através de uma aba também exibida na parte inferior da
tela de cadastro de opção, conforme mostra a Figura 30. 

Na tela da Figura 30 o usuário poderá visualizar uma listagem dos responsáveis
já adicionados à opção criada, sendo possível adicionar um novo responsável clicando
em Adicionar Responsável ( ), sendo direcionado à tela da Figura 31. 

Na tela da Figura 31 o usuário deverá selecionar o tipo de responsável que
deseja adicionar, podendo ser um servidor da universidade, um usuário externo ou um
grupo  de  usuários.  Caso  se  trate  de  um  servidor  o  usuário  deverá  realizar  uma
pesquisa informando o nome do servidor desejado e selecioná-lo. Caso trate-se de um
usuário externo deverão ser informados uma descrição do responsável e seu e-mail.
Por  fim,  caso  se  trate  de  um  grupo  de  usuário,  deverá  ser  selecionado  o  grupo

27

Figura 30: Parte Inferior da Tela de Cadastro de Opção - Responsáveis

Figura 31: Adicionar Responsável
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desejado entre os grupos existentes. Em todos os tipos de responsáveis é possível
replicar  o  responsável  para  as  demais  opções.  Após  informar  os  dados  dos
responsáveis é necessário clicar em Salvar para gravar os dados ou em Cancelar para
retornar a tela anterior. 

Ainda na tela da Figura 30 o usuário poderá alterar os dados de um responsável
clicando em Editar ( ), onde será direcionado à tela da  Figura 31 com os dados

preenchidos, e realizar a exclusão de um responsável clicando em Excluir ( ) onde
será necessário confirmar a exclusão. 

2.4.1.1.2 Inscrições

Ao clicar em Inscrições ( ), na tela da Figura 25, o usuário será direcionado à
tela da Figura 32, onde poderá visualizar a listagem de inscritos.

2.4.1.1.3 Homologar Inscrições

Ao clicar em Homologar Inscrições ( ), na tela da  Figura 25, o usuário será
direcionado à tela da Figura 33.
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Figura 32: Inscrições
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Na tela da  Figura 33 o usuário poderá homologar as inscrições, marcando a
caixa  de  seleção  “Homologar  Inscrição”  tendo  a  possibilidade  de  adicionar  uma
observação referente a inscrição desejada. Além disso o usuário poderá selecionar a
opção “Enviar Senha” onde, se marcada a caixa de seleção na parte superior da tela,
será gerada uma nova senha e enviados os dados de acesso aos candidatos. Após
marcar as opções desejadas e informar as observações o usuário deverá clicar em

Salvar ( ) para gravar os dados ou em Cancelar ( ) para descartá-los. 

2.4.1.1.4 Clonar

Ao clicar em Clonar ( ), na tela da  Figura 25, o usuário será direcionado à
tela da Figura 34.
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Figura 33: Homologar Inscrições

Figura 34: Clonar Formulário
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Na tela da  Figura 34 o usuário deverá selecionar os dados da clonagem do
formulário.  Sendo  possível  pesquisar  entre  os  concursos  existentes  clicando  em
Pesquisar  ( ). Caso desejar, o usuário poderá marcar a caixa de seleção na parte

inferior da tela onde será clonado para todas as opções da edição. Após informar os

dados da clonagem o usuário deverá clicar em Salvar  ( )  para gravá-los ou em

Cancelar ( ) para descartá-los e cancelar a operação.

2.4.1.1.5 Migrar Inscrições

Ao  clicar  em  Migrar  Inscrições  ( ),  na  tela  da  Figura  25,  o  usuário  será
direcionado à tela da Figura 35.

Na tela da  Figura 35 o usuário deverá selecionar os dados da migração das
inscrições.  Sendo  possível  pesquisar  entre  os  concursos  existentes  clicando  em
Pesquisar  ( ).  Caso desejar, o usuário poderá marcar a caixa de seleção para

apenas  replicar  as  inscrições  para  o  processo  selecionado  a  partir  da  pesquisa.
Também é possível visualizar a listagem de inscrições na parte inferior da tela. Após

informar os dados da migração o usuário deverá clicar em Salvar ( ) para gravá-los

ou em Cancelar ( ) para descartá-los e cancelar a operação. 
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Figura 35: Migrar Inscrições
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2.4.1.1.6 Editar

Ao clicar em Editar ( ), na tela da  Figura 25, o usuário será direcionado à

tela da Figura 36.

Na tela da Figura 36 o usuário poderá visualizar os dados do processo seletivo e
da opção em questão.  Além disso,  também há a possibilidade de editar  os  dados
referentes às questões e aos responsáveis da opção. 

2.4.1.1.7 Excluir

Ao clicar em Excluir ( ), na tela da Figura 25, o usuário deverá confirmar a
solicitação de exclusão para, após a confirmação e se a opção não possuir inscritos
vinculados, ser realizada a exclusão da opção desejada. 
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Figura 36: Editar Opção
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2.4.1.1.8 Confirmação de Matrícula

Quando  se  tratar  de  processos  seletivos  com confirmação  de  vaga  também
haverá a opção Confirmação de Matrícula ( ), onde ao clicar nesta opção o usuário
será direcionado à tela da Figura 37.

Na  tela  da  Figura  37 o  usuário  poderá  visualizar  os  dados  do  processo,  o
número total de vagas, as vagas ocupadas e as vagas disponíveis. Os inscritos são
divididos em Homologados e Não Homologados, sendo possível selecionar ao lado de
cada inscrito a opção de confirmação desejada. Ao selecionar a opção Confirmação de
Matrícula é exibida uma mensagem de confirmação, onde o usuário deverá confirmar
os dados do candidato  e informar o período de ingresso no qual  o  candidato  será
confirmado. Após preencher os dados da confirmação de matrícula o usuário deverá

clicar em Salvar  ( )  para gravá-los ou em Cancelar  ( ) para descartá-los e
cancelar a operação. 
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Figura 37: Confirmação de Matrícula
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2.4.1.2 Editar Dados da Edição

Ao clicar em Editar ( ), na tela da Figura 20, o usuário será direcionado às

telas  das  Figura  21,  Figura  22,  e  Figura  23 (no  caso  de  processo  seletivo  sem
confirmação  de  vaga),  com  os  dados  preenchidos  onde  deverá  alterar  os  dados

desejados e clicar em Salvar   ( ) para gravar estes dados ou em Cancelar ( )
para descartá-los.

2.4.1.3 Excluir Edição

Ao clicar em Excluir ( ), na tela da Figura 20, será solicitada a confirmação
de exclusão da edição e, em caso positivo, a edição selecionada será excluída.

2.4.2 Editar Processo Seletivo

Ao clicar em Editar ( ) na tela da  Figura 18, o usuário será direcionado às

telas exibidas na  Figura 19 e  Figura 20 com os campos preenchidos,  onde deverá

alterar os dados desejados e, após, clicar em Salvar   ( ) para gravar as alterações

realizadas ou em Cancelar ( ) para descartá-las.

2.4.2 Excluir Processo Seletivo

Ao clicar em Excluir ( ) na tela da Figura 18, será solicitada a confirmação
de exclusão do processo seletivo e, após a confirmação e caso este processo não
possua edições, será realizada sua exclusão

2.5 Inscrições em Processos Seletivos
O usuário autenticado no sistema deverá:

1. Clicar no Menu Acadêmico, na parte superior da tela.

2. Clicar na opção Processo Seletivo → Inscrições em Processos Seletivos.
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Na tela da Figura 38 o usuário pode visualizar a lista de todas as inscrições em
processos seletivos, é possível pesquisar por inscrições clicando em Mostrar/Esconder

Pesquisa ( ), voltar ao início do GURI clicando em Início ( ). Também há a

possibilidade de visualizar os dados da inscrição ( ),  alterar a senha do candidato

( ), visualizar os anexos da inscrição ( ), editar ( ) ou excluir ( ) uma

inscrição existente. 

2.5.1 Visualizar Dados da Inscrição

Ao clicar  em Visualizar  Dados  da  Inscrição  ( )  na  tela  da  Figura  38, o
usuário poderá visualizar os dados da inscrição, conforme a Figura 39.
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Figura 38: Inscrições em Processos Seletivos
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2.5.2 Alterar Senha

Ao clicar em Alterar Senha de um inscrito ( ) na tela da Figura 38, o usuário
será direcionado à tela da Figura 40.
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Figura 39: Dados da Inscrição
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Na  tela  da  Figura  40 o usuário poderá alterar os dados do candidato e, ao
clicar  na  opção  Nova  Senha  ( ),  será  gerada  uma nova  senha  que  deverá  ser
usado  pelo  usuário  para  acessar  a  área  do  candidato  e  posteriormente  fazer  a
alteração para a senha desejada.

12.5.3 Anexos

Ao clicar em Anexos  ( ) de uma inscrição na tela da Figura 38, o usuário
será direcionado à tela da Figura 41.

Na tela da Figura 41 o usuário poderá visualizar os anexos da inscrição podendo
realizar o download dos arquivos clicando na ação Download ( ).
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Figura 40: Alterar Senha

Figura 41: Anexos



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

2.5.4 Editar

Ao clicar em Editar ( ) na tela da Figura 38, o usuário será direcionado à tela

da Figura 42. 

Na tela exibida na  Figura 42 o usuário deverá alterar os dados desejados e,

após, clicar em Salvar   ( ) para gravar as alterações realizadas ou em Cancelar (

) para descartá-las.
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Figura 42: Editar Inscrição
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2.5.5 Excluir

Ao clicar em Excluir ( ) na tela da Figura 38 será solicitada a confirmação

de exclusão e, caso confirmada, será realiza a exclusão da inscrição.

2.6 Declarações
O usuário autenticado no sistema deverá:

1. Clicar no Menu Acadêmico, na parte superior da tela.

2. Clicar na opção Processo Seletivo → Declarações

Na  tela  da  Figura  43 o  usuário  pode  visualizar  a  lista  dos  modelos  de
declarações, onde usuário poderá pesquisar por modelos de declarações clicando em

Mostrar/Esconder Pesquisa ( ) e voltar ao início do GURI clicando em Início ( ).

Também é possível adicionar ( ),  clonar ( ),  editar  ( )  ou  excluir  ( )

um modelo de declaração.

2.6.1 Nova Declaração

Na tela da Figura 43 ao clicar em Novo ( ) o usuário será direcionado à tela
da Figura 43, onde poderá adicionar uma nova declaração.
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Figura 43: Declarações
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Na tela exibida na Figura 44 o usuário deverá preencher os dados da declaração

e, após, clicar em Salvar   ( ) para gravar os dados informados ou em Cancelar (

) para descartá-los.

12.6.2 Clonar Declaração

Na tela da  Figura 43 ao clicar em Clonar ( ) será solicitada ao usuário uma
confirmação  de  clonagem  e,  após  confirmada,  será  executada  a  clonagem  da
declaração e exibida a descrição da declaração gerada. 
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Figura 44: Nova Declaração
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2.6.3 Editar Declaração 

Na tela da Figura 43 ao clicar em Editar ( ) o usuário será direcionado à tela

da Figura 44 com os campos preenchidos, onde deverá alterar os dados desejados e,

após, clicar em Salvar   ( ) para gravar as alterações realizadas ou em Cancelar (

) para descartá-las.

2.6.4 Excluir Declaração

Na tela da Figura 43 ao clicar em Excluir ( ) será solicitada a confirmação

de exclusão e, caso confirmada, será realiza a exclusão da inscrição.

2.7 Confirmação de Pagamentos
O usuário autenticado no sistema deverá:

1. Clicar no Menu Acadêmico, na parte superior da tela.

2. Clicar na opção Processo Seletivo → Confirmação de Pagamentos.

Na tela da  Figura 45 o usuário poderá pesquisar, a situação dos boletos dos
processos seletivos, informando no campo o número do documento e, após, clicando
em  Consultar  ( ). Além disso é possível voltar ao início do GURI clicando em Início (

).
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Figura 45: Pesquisar Boletos
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2.8 Candidatos - Listar
O usuário autenticado no sistema deverá:

1. Clicar no Menu Acadêmico, na parte superior da tela.

2. Clicar na opção Processo Seletivo → Inscrições em Processos Seletivos.

Na tela da Figura 46 o usuário pode visualizar a lista de todos os candidatos de
processos seletivos, é possível pesquisar por candidatos clicando em Mostrar/Esconder

Pesquisa ( ),  voltar ao início do GURI clicando em Início ( ).  Também há a

possibilidade  de  alterar  os  dados  ( ) ou editar ( ). 

2.8.1 Alterar dados

Ao  clicar  em  Alterar  Dados  ( )  na  tela  da  Figura  46, o  usuário  será
direcionado à tela da Figura 47.
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Figura 46: Candidatos
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Na tela da Figura 47 o usuário poderá alterar os dados de acesso do candidato
e,  ao  clicar  na  opção  Nova  Senha  ( ),  será  gerada  uma  nova  senha  que
deverá ser usado pelo usuário para acessar a área do candidato e posteriormente fazer
a alteração para a senha desejada.

2.8.2 Editar

Ao clicar em Editar ( ) na tela da Figura 46, o usuário será direcionado à tela

da Figura 48, onde poderá editar os dados do cadastro do candidato.
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Figura 47: Alterar Dados
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Após alterar os dados do candidato o usuário deverá clicar em Salvar   ( )

para gravar as alterações ou em Cancelar ( ) para descartá-las.
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Figura 48: Editar Candidato
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