DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ASSENTAMENTO FUNCIONAL DIGITAL – AFD
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A Diretoria de Pessoas do TJSE concluiu o dia 16/01/2017, o projeto de implantação
do Assentamento Funcional Digital - AFD, iniciado em 20/01/2016, desta forma
possibilitando ao servidor de forma prática e simples obter cópias de qualquer
documento constante em sua pasta funcional sem a necessidade de se deslocar até a
Diretoria, bem como, para a administração a agilidade nas pesquisas sobre o registro
da vida funcional do Quadro de Pessoal do Judiciário sergipano, além de permitir
elevar o grau de segurança da informação e a integridade dos dados.
Somente o próprio servidor através do portal, em seu acesso restrito, ou os
funcionários lotados as unidades da Diretoria de Gestão de Pessoas, com a devida
autorização, no desempenho de suas funções, podem ter acesso aos documentos
constantes no AFD.
Objetivando orientar os colegas, segue abaixo o tutorial de como acessar os
documentos constantes do assentamento funcional.
Acesse o portal do servidor e clique sobre a opção de Acesso Restrito, será solicitada
sua identificação digital, conforme a imagem abaixo.

Informe os dados solicitados, usando a matrícula ou o CPF e a senha e clique sobre
Acessar. Após a validação positiva de sua identificação, será exibida a tela a seguir.
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Na coluna intitulada Pessoal, clique com o mouse sobre a opção Dados Cadastrais e
será exibida a tela abaixo, onde estão registrados os seus dados pessoais e
bancários.
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Clique sobre Assentamento Digital e será exibida uma nova tela, conforme modelo
abaixo, onde constam seus documentos pessoais e funcionais.

Nesta tela, para ter acesso ao documento desejado, basta selecionar clicando na
bolinha que antecede ao nome do mesmo e clicar sobre a imagem da lupa, na coluna
visualizar. O documento será carregado no computador em uso e exibido
automaticamente caso exista um programa leitor de arquivo PDF instalado. Caso
queira, o servidor pode imprimi-lo ou salvá-lo no formato PDF.
Para acessar os documentos anteriores a implantação do projeto de Assentamento
Funcional Digital (os existentes em pastas de papelão), selecione o documento
LEGADO FUNCIONAL e clique sobre a imagem da lupa, na coluna visualizar. Neste
procedimento, o tempo para baixar o arquivo no computador será maior pelo fato de
que estarão todos os documentos, até então existentes na pasta funcional, em um
único arquivo. Para localizar o documento desejado no arquivo baixado, utilize os
recursos de pesquisa do programa leitor de arquivo PDF de seu computador.
Caso o servidor tenha qualquer dúvida quanto a documentos existentes ou não em
seu assentamento funcional digital, deve contatar o Setor de Movimentação e Registro
-SEMOR no ramal 3199.
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