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SIPREV/Gestão - Melhorias  

   • Aprimorar os relatórios gerenciais do Censo incluindo filtros de consulta com 

mais opções 

   • Permitir o cadastro de movimentação funcional posterior à data de saída de 

cargo, quando a data da movimentação funcional por anterior à data de saída de 

cargo já cadastrada. 

   • Não permitir inclusão de movimentação funcional com data posterior à data 

de saída do cargo, exceto para situação funcional FALECIDO. 

   • Tornar obrigatório o preenchimento do campo CPF no módulo de cadastro; 

   • Transformar em pendência o preenchimento do CPF para todos os cadastros 

já realizados e que não tenham essa informação; 

   • Gerar aviso de inconsistência quando o CPF informado possuir formato válido 

e não corresponder às outras informações pessoais informadas como, por 

exemplo, nome completo, nome da mãe e data de nascimento; 

   • Melhoria dos alertas e pendências para o cadastro e para o Censo 

Previdenciário (servidores com situação funcional Aposentado, pendência no 

Censo para servidores aposentados e pensionistas e validação da maioridade). 

 Criação do módulo Exportador, gerando arquivos em formatos XML e 

CSV. 

 

SIPREV/Gestão - Correções implementadas: 

 Erro de obrigatoriedade de magistério exclusivo em sala de aula quando 

cadastrado óbito de servidor. 

 Censo Previdenciário - Pendências indevidas (pendências de servidores 

em exercício) para Situação funcional reserva/reforma. 

 Problema no relatório de pendências. Para o servidor que ainda possuía 

pendências, para o censo encerrado, o relatório não estava sendo 

emitido. 

 Erro na opção Detalhar do relatório de qualificação dos dados cadastrais 

no SIPREV. Ao tentar detalhar o relatório de qualificação, o sistema 

emitia uma tela em branco. 

 Erro no cadastro de benefício de servidor, quando o tipo de benefício é 

“Pensão por Morte”. Não estavam sendo informada a mensagem para os 

campos essenciais não informados. 



 Erro de obrigatoriedade de magistério exclusivo em sala de aula quando 

cadastrado óbito de servidor. Ao tentar informar os dados de óbito, o 

sistema sempre exigia o cadastramento do campo magistério exclusivo. 

 A matrícula, na inclusão do pensionista, não estava sendo propagada 

para a quota de pensão.  

 Campo “Tipo de pensão por morte” não estava sinalizado como 

obrigatório no benefício “Pensão por Morte”. 

 Campos desejáveis estavam com diferentes tonalidades de azul no 

cadastro de benefícios. 

 No cadastro de pensionista, os alertas dos campos obrigatórios não 

estavam sendo mostrados todos de uma vez. 

 


