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Escopo do Sistema SUAP – MÓDULO GESTÃO DE PESSOAS

Este documento vem como instrumento para auxiliar os servidores a realizar a inscrição no
Jogos dos Servidores do IFMT, através do sistema SUAP.

1) Acessar o sistema SUAP

Para realizar a inscrição no jogos, o servidor deverá acessar o SUAP através do endereço
suap.ifmt.edu.br. Como demonstrado na Figura 1, a tela de login será apresentada, o
servidor deverá informar sua matrícula e senha de acesso ao sistema.

Figura 1: Tela login SUAP

2) Clicar sobre o link de inscrição

Ao logar no SUAP, clique sobre o link de inscrição da tela inicial. O link fica posicionado a
baixo do aviso Fique Atento!, como demonstrado na Figura 2, e tem um destaque de cor
amarela.

Figura 2: Link inscrição
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3) Preencher formulário de inscrição

Nesta página, rolar o cursor até o formulário de inscrição e preenche-lo, como demonstrado
na Figura 3.

Figura 3: Formulário de inscrição

4) Salvar formulário de inscrição

Leia atentamente todas informações contida no formulário para o preenchimento da
inscrição. Não se esqueça de marcar o termo de aceitação e anexar o atestado médico,
ambos são obrigatórios para a inscrição, como demonstrado na Figura 4. Clique sobre o
botão verde Salvar para finalizar sua inscrição.

Figura 4: Salvar inscrição
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Contatos:

Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação – DGTI

1. Sistema GLPI (abertura de chamado): http://glpi.ifmt.edu.br
2. Telefone: (65) 3616-4190

Sumário de Informações do Documento

Tipo de Documento: Inscrição Jogos Servidores
Responsável: DGTI
Resumo: Este documento é destinado a auxiliar o usuário na operacionalização
do sistema SUAP - Módulo Gestão de Pessoas - Inscrição Jogos Servidores.
Versão Data Mudanças

1.0 02/03/2018 Documento - Inscrição Jogos
Servidores elaborado por
Rafael Rodrigues Marquesi

ht:/liim.d.r

