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Logue no sistema SIGRH, disponível no endereço 
https://sigrh.ufra.edu.br/sigrh/public/home.jsf e 

clique em “ENTRAR NO SISTEMA”

https://sigrh.ufra.edu.br/sigrh/public/home.jsf
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Preencha seu usuário e senha e 
clique em “Entrar”
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Clique em “Menu Servidor”, depois clique no 
menu “Serviços” e clique na opção “Declaração 

de Acumulação de Cargos”
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A tela de preenchimento da declaração 
aparecerá como abaixo:
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Leia as opções e marque “Sim” ou 
“Não” para cada uma delas
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Se você tem algo a declarar, marque “Sim”em 
todas as opções cabíveis.

Dependendo das opções selecionadas, você 
precisará preencher informações extras sobre 
os vínculos públicos e/ou privados declarados e 

anexar os documentos comprobatórios para 
cada vínculo.

A seguir será mostrado um exemplo de 
preenchimento de  uma declaração com 

acumulação de vínculo  público e de vínculo 
privado.
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Exemplo de declaração de servidor com outro 
vínculo público e vínculo privado

Exemplo: Servidor TAE na UFRA é docente 20h na UEPA e 
elabora materiais didáticos em uma empresa privada  

Vínculo UEPA

Vínculo empresa privada
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Ao selecionar o 
vínculo público e o 
vínculo privado, o 
sistema mostrará uma 
aba para cada vínculo 
e mais a aba de 
documentos 
comprobatórios
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Clique na aba a aba 
“Outros Vínculos 
Públicos”

Preencha os dados 
solicitados

Se receber remuneração 
na outra instituição, 
anexe o comprovante

Vínculo Público
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Vínculo Público

Clique em 
“Adicionar”
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Vínculo Público

O vínculo 
cadastrado 
aparecerá na 
parte inferior.

 Caso seja 
necessário 
cadastrar outro 
vínculo 
público, basta 
preencher o 
formulário 
novamente e 
clicar no botão 
“adicionar”
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Vínculo Privado

Para preencher os dados do vínculo privado, clique 
na aba “Vínculos Privados”

E escolha o tipo de atividade

O sistema irá mostrar um formulário adaptado de  
acordo com a atividade escolhida
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Vínculo Privado

Neste exemplo, vamos selecionar a atividade “Atividade 
em empresa privada ou sociedade de economia mista”

Preencha os dados solicitados para essa atividade

E clique em “Adicionar”
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Vínculo Privado

O vínculo cadastrado aparecerá na parte inferior.

 Caso seja necessário cadastrar outro vínculo privado, 
basta preencher o formulário novamente e clicar no 
botão “adicionar”
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Documentos Comprobatórios
Agora que os dois vínculos estão cadastrados, é necessário anexar os 
documentos comprobatórios para cada vínculo

Clique na aba a aba “Documentos Comprobatórios”

Preencha a descrição do arquivo comprobatório

Escolha o arquivo

Selecione o vínculo ao qual o arquivo se refere
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Documentos Comprobatórios
Exemplo de preenchimento

Clique em “Adicionar”



18

Documentos Comprobatórios
O documento cadastrado referente ao vínculo público aparecerá na parte 
inferior.
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Documentos Comprobatórios
Repetir o processo para cadastrar o documento comprobatório do vínculo privado:

Preencha a descrição do arquivo comprobatório

Escolha o arquivo

Selecione o vínculo ao qual o arquivo se refere

Clique em “Adicionar”
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Documentos Comprobatórios

O documento cadastrado referente ao vínculo privado aparecerá na 
parte inferior.

Ao terminar de cadastradar todos os documentos 
comprobatórios, clique em “Continuar”
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Confira os dados da declaração, aceite o termo de 

ciência e compromisso e digite a sua senha 

1 – Confir os drdos 
dr declrirção

2 – Aceite o teimo de ciêncir e compiomisso

3 – Digite sur senhr
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Com o termo aceito e a senha digitada, 
basta clicar no botão “Confirmar”
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O sistema mostrará uma mensagem de 
confirmação “Operação realizada com sucesso”
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Caso queira visualizar a sua declaração, basta digitar a 
sua senha e clicar em “Visualizar Declaração”
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A declaração gerada 
será mostrada 

conforme a tela ao 
lado
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