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1 Apresentação 

O SIGAP Editais de Concursos é um módulo de tecnologia própria, destinado a 

receber os editais de concursos públicos, processos seletivos simplificados e processos seletivos 

públicos, de que tratam os artigos 37, inciso II, IX e 198, § 4º da Constituição Federal e legislação 

complementar municipal e estadual. 

Com o SIGAP Editais de Concursos, os responsáveis pela condução dos certames 

originados dos órgãos e entidades jurisdicionados de Tribunal de Contas de Rondônia, efetuam o 

cadastro via internet, conforme o caso, de informações exigidas pela Instrução Normativa nº 

41/2014/TCE-RO1, com vistas a seleção, acompanhamento e análise dos procedimentos de 

contratação de servidores públicos, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na 

Constituição Federal, legislação federal e local que rege a matéria. 

Este Manual foi desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, com 

o objetivo de propiciar aos gestores públicos o entendimento geral, os requisitos para o acesso e 

as principais funcionalidades disponíveis no SIGAP Editais de Concursos. 

Caso a abordagem oferecida não seja suficiente para sanar eventuais dúvidas, o 

usuário deverá acessar o portal do SIGAP e solicitar atendimento através do Sistema de 

Atendimento ao Cidadão – SAC, disponível no menu “Suporte” do Portal SIGAP ou acessando o 

link http://www.tce.ro.gov.br/portalsigap/index.php/suporte/. 

 

2 Sobre o Sistema 

Nesta sessão serão apresentadas algumas orientações importantes para o acesso ao 

SIGAP Módulo Editais de Concursos. 

 

                                                 

1 http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/InstNorm-41-2014.pdf 
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2.1 Requisitos Mínimos 

Os requisitos mínimos necessários para acesso e utilização do SIGAP Módulo 

Editais de Concursos são: 

 Acesso à Internet; 

 Navegador web Mozzila Firefox: o Módulo Editais de Concursos está homologado para 

funcionamento correto no navegador Mozilla Firefox, podendo funcionar parcialmente em 

outros navegadores como o Google Chrome ou Internet Explorer. O Mozilla Firefox é um 

Software Livre (gratuito) e acessível de qualquer sistema operacional, podendo ser adquirido 

em http://www.mozilla.org/pt-BR/; 

 

2.2 Como acessar 

O Módulo Editais de Concursos está disponível no Portal do TCE-RO através do 

link http://www.tce.ro.gov.br/portalsigap/. Para acessá-lo o usuário deverá clicar no banner 

Módulo Editais de Concursos (figura 1), e em seguida no botão  (figura 2). 

 

 

Figura 1: Tela do Portal Sigap 

mailto:dcap@tce.ro.gov.br
file:///C:/Users/Marcelo%20Rech/Downloads/www.tce.ro.gov.br
http://www.tce.ro.gov.br/portalsigap/


 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE 

Secretaria Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC 

Av. Presidente Dutra, 4229, Olaria, Porto Velho – Rondônia, CEP 76801-327 

dcap@tce.ro.gov.br, www.tce.ro.gov.br 

5 

 

Figura 2: Página do sistema Editais de Concursos 

 

 

Figura 3: Tela de acesso ao sistema Editais de Concursos 
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Para realizar o login é necessário selecionar a opção “Jurisdicionado”, em seguida 

indicar a Esfera e a Unidade Gestora a qual o usuário esteja vinculado, e informar o CPF e a senha 

do responsável pelo envio das informações. O usuário deve ter sido previamente cadastrado no 

SIGAP Corporativo pelo Gestor ou Contador da Unidade Gestora. Ao ser cadastrado, o usuário 

recebe em seu e-mail uma mensagem que contém um link para ativação do cadastro no SIGAP e 

a senha para acesso ao módulo que recebeu permissão. 

 

3 Tela inicial do sistema 

Após efetuar o login o usuário visualiza a tela inicial do sistema, que contém os 

seguintes elementos conforme identificado na figura 4: 

 

Figura 4: Tela inicial do sistema 

1. Identificação do usuário que acessou o sistema. 

2. Menu do sistema: 

a. Home: página inicial do sistema. 
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b. Editais: aba que dá acesso à tela de Editais, onde estão disponíveis as funcionalidades 

de cadastrar editais e listar os editais cadastrados. 

c. Empresas: aba que dá acesso à funcionalidade para cadastrar empresas que realizam os 

certames. Considera-se também “Empresa” o próprio ente que realiza o certame. 

3. Funcionalidade Cadastrar Edital. 

4. Lista de Editais de Concursos já cadastrados no sistema. Nesta sessão é possível realizar a 

pesquisa de editais por critérios textuais. 

 

4 Funções do Sistema 

4.1 Cadastrar Edital 

Para cadastrar um edital de concurso público ou processo seletivo, o usuário deve 

clicar no botão , indicado na figura 4. O sistema disponibilizará o formulário para 

preenchimento dos dados do edital, conforme figura 5. Destacamos que todos os dados são de 

preenchimento obrigatório. 

mailto:dcap@tce.ro.gov.br
file:///C:/Users/Marcelo%20Rech/Downloads/www.tce.ro.gov.br


 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE 

Secretaria Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC 

Av. Presidente Dutra, 4229, Olaria, Porto Velho – Rondônia, CEP 76801-327 

dcap@tce.ro.gov.br, www.tce.ro.gov.br 

8 

 

Figura 5: Tela de cadastro de edital. 

 

Devem ser informados os seguintes dados sobre o edital: 

Dados do Edital Indicar os dados do edital de concurso ou processo seletivo. 

Empresa organizadora Selecionar a empresa organizadora do Certame. Se a empresa 

não aparecer listada na caixa de seleção, o usuário deve inserir 

a empresa no cadastro de Empresas através do botão  ou 

opção do menu . 

Número do Edital Informar o número do edital, no formato numérico. 

Ano do Edital Informar o ano do edital, no formato aaaa. 

Total de cargos ofertados Informar o total de cargos ofertados no edital. 

Total de vagas ofertadas Informar o total de vagas ofertadas no edital, em valores 

numéricos. 
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Prazo de validade do certame 

(meses) 

Informar o prazo de validade do certame, em meses (máximo 

de 24 meses), em valores numéricos. 

Finalidade do Edital Informar a finalidade do edital no formato texto, em até 1024 

caracteres. 

Tipo de Certame Indicar um dos tipos de certame indicados em tela: Concurso 

Público, Processo Seletivo Simplificado ou Processo Seletivo 

Público. 

 

Responsáveis pelo Edital Indicar os responsáveis pelo Edital. 

CPF do Responsável Informar o CPF do responsável (somente números). 

Nome do Responsável Informar o nome do portador do CPF indicado no campo 

anterior (somente texto). O sistema efetua a busca do nome do 

portador em nossa base de dados. Se o nome ainda não tiver 

sido cadastrado, o usuário deve digitar o nome no campo 

respectivo. 

 

Para inserir os responsáveis pelo edital o usuário deve realizar os seguintes passos:  

1 Digitar o CPF no campo correspondente; 

2 Clicar no botão ; o sistema apresentará o nome do usuário com base nos dados do CPF 

na Receita Federal do Brasil; 

3 Caso o nome não seja apresentado após o usuário clicar no botão , deve ser digitado 

o nome do portador do CPF no campo “Nome do Responsável”; 

4 Em seguida, o usuário deve clicar no botão . 

 

Após a inserção de um responsável pelo edital, será disponibilizado o botão 

(excluir) para exclusão do responsável para o caso de o usuário necessitar substituir o responsável 

inserido ou tenha cadastrado errado. 
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Provas Devem ser cadastrados os tipos de provas e datas de realização 

de cada prova. 

Tipo de Prova Indicar cada prova que será realizada no concurso ou processo 

seletivo, considerando os tipos disponíveis: Dissertativa, 

Objetiva e/ou Prova de Títulos. 

Data de Realização da Prova Indicar a data de realização de cada prova indicada no item 

anterior. 

 

Para inserir as provas no cadastro é necessário o usuário clicar no botão . 

Após a inserção de um tipo de prova, será disponibilizado o botão  (excluir) o tipo inserido, 

caso o usuário necessite substituir o tipo de prova ou tenha cadastrado errado. 

 

Dados de Publicidade Devem ser indicados os dados de publicidade do edital. 

Imprensa Oficial (Informar o 

edital de publicação) 

Informar a imprensa oficial utilizada para dar publicidade ao 

edital, no formato texto. 

Data da publicação na 

imprensa oficial 

Informar a data em que foi publicado o edital na imprensa 

oficial. 

Tipo de Publicidade Cadastrar os meios de publicidade utilizados para divulgação 

do Edital a partir das opções disponibilizadas: Internet e/ou 

Jornal de Grande Circulação. Pelo menos um tipo de 

publicidade deve ser informado. 

Endereço do site ou nome do 

jornal 

Informar o endereço do sítio eletrônico do meio de publicidade 

(se o tipo for Internet) ou o nome do jornal (se o tipo for Jornal 

de Grande Circulação). 

Data de Publicidade Informar a data em que foi dada publicidade em cada meio. 
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Para inserir os tipos de Publicidade o usuário deve clicar no botão . Após 

a inserção de um tipo de publicidade, será disponibilizado o botão  (excluir) para exclusão 

do tipo inserido, caso o usuário necessite substituir o tipo de publicidade ou tenha cadastrado 

errado. 

Para finalizar o preenchimento dos dados do edital, clique no botão . 

 

4.2 Enviar Arquivos do Edital 

 

Após o preenchimento dos dados cadastrais do edital, o sistema disponibilizará a 

aba “Arquivos” na tela, na qual devem ser inseridos os arquivos referentes ao certame, conforme 

legislação, considerando-se o tipo de edital.  

Os arquivos devem ter sido gerados no formato PDF, com tamanho máximo de 

4Mb. Devem ser indicados o tipo de arquivo e a descrição do mesmo. Após a inserção desses 

dados, o usuário deve clicar no botão “ ” e localizar o arquivo PDF em seu 

computador do arquivo do tipo selecionado, e em seguida no botão “ ” conforme 

apontado na figura 6. A cada inserção de arquivo o sistema apresentará em tela a mensagem 

“Arquivo enviado com sucesso!”. 

Após serem inseridos todos os arquivos, o usuário deve clicar no botão . 

Os botões  e , respectivamente, permitem ao usuário retornar ao preenchimento 

dos dados e arquivos do edital e exclusão do mesmo. 
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Figura 6: Tela de inserção de arquivos do edital 

 

Será apresentada uma tela com os dados preenchidos e a relação dos arquivos 

anexados ao sistema para que o usuário possa conferir as informações do Edital. Para retornar para 

a tela de preenchimento e alterar dados o usuário deve clicar no botão . Para concluir o 

envio do edital, o usuário deve clicar no botão , conforme figura 7. 
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Figura 7: Tela de envio do edital 

 

4.3 Imprimir ou efetuar o download do Recibo e do Espelho do Edital 

 

Após o envio do edital através do sistema, fica disponibilizado o Espelho dos dados 

cadastrados e o Recibo de entrega do edital ao TCE/RO. O acesso a esses arquivos pode ser 

efetuado na parte inferior da página, conforme indicado pelos botões  

e , bem como na figura 8. 
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Figura 8: Botões para Download do Espelho e/ou Recibo de comprovante de envio do edital 

Dependendo das configurações do seu navegador web, será apresentada a tela do 

espelho ou recibo diretamente no navegador ou será disponibilizada a opção para abrir ou efetuar 

o download do arquivo PDF, como na figura 9. 

 

Figura 9: Download do Espelho e/ou Recibo de comprovante de envio do edital 

 

Na tela inicial do sistema, que pode ser acessada através da aba “Home”, o edital 

enviado anteriormente fica disponível para consulta e impressão do espelho e recibo, conforme 

indicado na figura 10. Após enviado ao TCE-RO, não será mais possível alterar dados do edital. 
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Figura 10: Tela inicial do sistema após o cadastramento do edital 

 

5 Suporte 

 

Para obter suporte, esclarecer dúvidas ou reportar erros no sistema, favor entrar em 

contato com nossa Central de Atendimento do SIGAP através do Sistema de Atendimento ao 

Cidadão – SAC, acessando o link http://www.tce.ro.gov.br/portalsigap/index.php/suporte/, ou 

através do telefone nº 3211-9109 de segunda a sexta feira no horário de 7:30 às 13:30. 
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