
RESPONSÁVEIS

 Gerente de Admissão e Contratação 

 Assistente Administrativo da Gerência.  

 Computadores com acesso a internet.  

 Acesso ao sistema Maxnet. 

 Planilhas de atendimento

 Guichês de atendimento. 

 Armários para arquivar documentos. 

Legislação Municipal

ATENDIMENTO

TOTEM

GEAC

DEGP

O QUÊ COMO QUEM QUANDO

Iniciando os computadores; 

"abrindo" o programa de 

chamamento de senhas; digitando 

login e senha; iniciando Sistema 

Max Net.

Servidores da GEAC
Tão logo se inicie o expediente 

de trabalho

Retirando senha normal ou 

preferencial no totem localizado á 

entrada do DEGEP.

Servidor que busca 

atendimento no DEGEP

Assim que chegar ao 

Departamento.

Assentando - se na recepção, e 

acompanhando no painel a 

chamada de senhas.

Servidores que buscam 

atendimento no DEGP

Logo que retirarem a senha de 

atendimento.

Selecionando no programa de 

chamamento de senha a 

opção"Chamar proxima 

senha".Cada senha deve ser 

chamada até três vezes,

Atendente da Recepção
Sempre após o término de um 

atendimento

Preenchendo os campos 

necessários no programa de 

chamamento de senha em seguida 

encerrar o atendimento.

Atendente da Recepção.
Após terceira chamada sem 

sucesso

Recebendo o solicitante no guichê, 

convidando - o a se assentar; 

Selecionando a opção "iniciar 

atendimento", dentro do programa 

de chamamento de senhas

Servidores da GEAC Assim que chamar a senha.

Elaborado por: Equipe GEAC

BASE LEGAL

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS

DEFINIÇÕES

Atender Servidores que buscam atendimento junto ao DEGP e esclarecimentos de dúvidas referentes 

à sua vida funciona ou financeira, prestando - lhes as informações requeridas.

PROCEDIMENTOS

Equipamento responsável pela emissão de senhas numéricas, de modo sequencial e personalizado.

Gerência de Admissão e Contratação

Departamento de Gestão de Pessoas

INSTRUÇÃO DE TRABALHO
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OBJETIVO: Descrever o Processo de atendimento aos Servidores da administração direta e indireta do Município que buscam atendimento junto ao DEGP 
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Fazer login no Sistema de  
atendimento 

Retirar senha de atendimento 

Chamar proxima senha 

Aguardar atendimento 

Proxima 
senha 

presente? N 

Encerrar senha 

S 
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Iniciar  Atendimento 



Conversando com o Servidor e 

Identificando a demanda
Servidores da GEAC

Assim que recepcíonar o 

servidor no guichê.

Sanando as dúvidas do servidor, 

baseando-se nos lançamentos 

realizados nas ocorrências do 

Sistema Max Net  e nas orientações 

anteriormente recebidas da chefia 

imediata.

Servidores da GEAC
Após diagnóstico da 

necessidade do servidor

Recolhendo as informações básicas 

a respeito do servidor, tais como: 

nome, cargo, matrícula/CPF e 

assunto, bem como documento de 

identificação com foto; acionando a 

gerência competente para 

averiguação.

Servidores da GEAC

Após esgotadas as 

informações disponíveis no 

GEAC.

Acionando a gerência resposável 

quanto a demanda do servidor que 

aguarda na recepção e solicitar 

respostas.

Servidores da GEAC
Após recolher informações e 

documentos no guichê.

Recebendo a resposta da gerência 

competente e reportando-a ao 

servidor no guichê.

Servidores da GEAC Assim que retornar ao guichê

Reportando ao servidor resposta 

parcial e orientá-lo a acompanhar o 

andamento do requerimento via 

Portal da Transparência, telefone ou 

pessoalmente.

Servidores da GEAC
Após o retorno dado pela 

gerência responsável.

Reportando ao servidor a resposta 

para a sua demanda e quando for o 

caso entregar-lhe a documentação 

necessária.

Servidores da GEAC Assim que retornar ao guichê

Certificando-se que o servidor não 

tem outras demandas ou dúvidas; 

Colocar-se a disposição para novos 

atendimentos; Encerrando o 

atendimento no sistema de 

chamamento de senhas.

Servidores da GEAC

Após resolvidas as demandas 

do servidor e/ou prestadas 

todas as informações 

necessárias.

 Sempre solicitar documento pessoal do Servidor para iniciar atendimento ou prestar qualquer informação.  

 Certificar-se de que não restaram dúvidas referentes ao atendimento e as informações prestadas, bem como, as informações passadas. 

 Manter cordialidade durante todo o processo.  

 Em caso de dúvida ou conflito no ato da resposta,acionar imediatamente a gerência imediata.

 Ao devolver o documento recolhido do servidor, conferir se está devolvendo para a pessoa certa.

 Atenção à agilidade, confiabilidade e clareza na apresentação da resposta ao servidor. 

CUIDADOS

Levantar  Resposta ao 
Servidor 

Encerrar o atendimento 

Buscar a solução junto a 
gerência responsável 

Levantar a Solução 

Resposta 
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servidor 
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Resolver a demanda do 
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