
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO DE PESSOAS

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ACESSO A SISTEMAS

 

 

 
  

 

 

 
  

 IDENTIFICAÇÃO

Nome Completo: ___________________________________________________________________________ 

Matrícula: _________________________ CPF: ______.______.______-____ RG: ________________________

Data de Admissão:__________________________  Telefone/Ramal: ____________-___________(_________)

Secretaria: _______________________ Setor: ____________________________________________________

Cargo/Função: __________________________ Email: _____________________________________________
Após preencher o formulário e abrir chamado, aguarde que entraremos em contato. O formulário deve estar carimbado e 
assinado de acordo com o cargo indicado no local da assinatura. Obs: Somente um usuário por formulário.

 USUÁRIO DE INTERNET

        Cadastrar novo usuário

        Esqueci a senha/Alteração de senha

 

        

        

        

 SISTEMA IPM

Cadastrar novo usuário/Alterar Permissões – Informar usuário modelo (nome completo)

Esqueci a senha/Alteração de senha

 

 

Usuário modelo:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 USUÁRIO DE DOMÍNIO (Apenas SMPCR)

Cadastrar novo usuário

Esqueci a senha/Alteração de senha

Acesso ao servidor de arquivos(drive Z:\):

• Nome da pasta (setor): __________________________________________________________

• Permissão na pasta (escolha somente uma opção):

         

Leitura - Acesso somente leitura em subpastas e arquivos a partir da pasta informada.

  Escrita - Criar, editar e apagar arquivos e subpastas criados por ele. Pode editar o conteúdo de 
arquivos criados por outros usuários.

  Modificação - Criar, editar e apagar arquivos e subpastas criados por ele ou criados por outros 
usuários.

 E-MAIL CORPORATIVO - Gmail

Esta opção somente deve ser utilizada para criação de conta referente a locais existentes de acordo com a 
Lei 4222/16. Informar o nome do local para o qual deseja criação da conta de e-mail Ex: Departamento 
Pessoal. Não serão criadas contas pessoais.

__________________________________________________________________________________________

 SISTEMA SISMEMO

Esta opção somente deve ser utilizada para alteração de local (Secretaria/Departamento/Setor).

__________________________________________________________________________________________

Cachoeirinha, _____ de ______________________ de _________.

_______________________________________

Assinatura e carimbo do Secretário ou Diretor
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