
ROTEIRO DO SERVIDOR PARA ACESSO À LPT

Desde o dia 26/09/2022 foi liberado a todos os servidores das carreiras/classes de ASP/AEVP o acesso ao
sistema da Lista Prioritária de Transferência - LPT por meio de LOGIN e SENHA.

Os servidores que  já possuem senha de acesso ao  SISDRHU ou ao  Sistema de Promoção não precisam
cadastrar nova senha, pois, a senha cadastrada em um dos referidos sistemas será a mesma a ser utilizada
para acessar o sistema da Lista Prioritária de Transferência – LPT.

Servidores  NOVOS ou que não tenham acesso a nenhum dos sistemas acima devem  ser    cadastrados   no  
Sistema de Gerenciamento de Usuários –   SISGERUS   para que tenham acesso ao sistema da Lista Prioritária
de Transferência – LPT.

O cadastro no Sistema de Gerenciamento de Usuários – SISGERUS deve ser solicitado pela unidade de
classificação do servidor à respectiva Coordenadoria a que pertence.

Para que o servidor seja cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Usuários – SISGERUS é necessário
que unidade de classificação do mesmo tenha efetuado o cadastro de   seu   e-mail funcional no SISDRHU  ,
caso contrário o servidor não receberá o e-mail de acesso.

A Coordenadoria deverá efetuar o cadastro do servidor conforme Manual do Cadastrador já encaminhado.

Finalmente,  para  que  o  servidor  possa  visualizar  suas  informações  corretamente,  após  o  cadastro  no
SISGERUS é necessário entrar no sistema da LPT e cadastrar o perfil LPT - PESQUISA DO SERVIDOR.

Segue abaixo instruções para acesso:

1) Uma vez  cadastrado  o  servidor  receberá  uma senha  de acesso  provisória  no  e-mail  funcional

cadastrado. Ao acessar o e-mail deverá clicar em  para ser direcionado à tela de criação de
senha.

IMPORTANTE:  para  que  o  servidor  receba  a  mensagem  de  acesso  inicial  corretamente  é  de  suma
importância que acesse seu   e-mail funcional   regularmente  , pelo menos uma vez por mês ou a cada 15 dias,
para  que  a  senha  não  expire.  O  servidor  também  recebe  mensagem  no  e-mail  funcional  em  caso  de
esquecimento da senha dos sistemas LPT/SISDRHU/SISPROM.

Caso a senha do e-mail funcional do servidor tenha expirado é necessário que seja solicitada sua reativação
junto ao Service Desk da Pasta.

A solicitação de reativação de e-mail funcional ao Service Desk deverá ser realizada via e-mail pelo diretor da
unidade ou servidor autorizado.

As  solicitações  relacionadas  ao  e-mail  funcional  do  servidor  devem  ser  tratadas  diretamente  junto  ao
SERVICE DESK e não serão atendidas pelo DRHU.



2) A seguir aparecerá o Termo de Responsabilidade no qual o servidor deverá dar o aceite para
prosseguir:

3) O servidor então será direcionado à tela para a criação da nova senha e deverá informar o
CPF no campo “Login”, a senha provisória recebida no e-mail funcional no campo “Senha
atual”, criar uma nova senha e clicar em “Alterar”.

4) Clicando no ícone  é possível verificar as regras para a criação da senha.



5) Após a criação da senha entrar no sistema da LPT informar login e a senha.

6) O sistema apresentará a tela de consulta do servidor com os dados do mesmo e campo
para que escolha as unidades para as quais quer se inscrever:



7) Efetuadas as inscrições o servidor terá acesso a verificar:

 as unidades nas quais está inscrito e a classificação em que está em cada uma
delas;
a quantidade de vagas existentes tanto em sua unidade de classificação quanto das
unidades nas quais está inscrito.

8) O servidor poderá excluir as opções quando quiser clicando no ícone .

IMPORTANTE: Caso o servidor tenha realizado a exclusão erroneamente o sistema 
permitirá que REATIVE a unidade excluída até 24hs da data da exclusão.
Após esse período não será mais possível a reativação devendo o servidor se inscrever 
novamente na lista.


