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Manual de Utilização do Sistema BennuWeb – Online 

1) Acesso ao Sistema: 

Para acesso ao sistema você deve informar o login e senha fornecido pelo CPD do Sindicato. Informe e 

pressione <Entrar> 

 

 
 

Ao autenticar seu acesso, o sistema apresentará a tela inicial. Verifique se os seus dados, que são 

apresentados no painel à esquerda estão corretos. Caso contrario proceda à correção dos mesmos. 
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Observe que os dados são sempre protegidos. Isso foi feito pensando na privacidade e na segurança das 

informações. 

Na barra de menu, você observa alguns ícones: 

 

Desloca o sistema para a página inicial. 

 

Universo de Pessoas: Permite acesso ao cadastro centralizado de pessoal. (Você só tem acesso 
completo aos dados pessoais de alguém que ou tenha sido cadastrado por você, ou tenha 
vínculo de trabalho ativo com uma empresa administrada por seu escritório) 

 

Minhas Empresas: Dá acesso ao menu operacional de empresas. Aqui, você pode cadastrar 
nova empresa, solicitar a administração de uma empresa já cadastrada, efetuar acesso ao 
cadastro de empresas (das suas), acompanhar solicitações e efetuar  os agendamentos de 
homologação.  

 

Minha Administradora: Permite acesso aos dados de cadastro de sua administradora. Você 
poderá comandar diversas solicitações por este menu. 

 

Meus dados: (em desenvolvimento) vai permitir as alterações cadastrais de seus dados 
pessoais. 

 

Universo de Pessoas 

Todo o cadastro é relacionado com duas esferas: Pessoas e Empresas. A pessoa é o agente universal do 

sistema. Pode ser um trabalhador, um operador, um funcionário, etc... 

 

Nova Pessoa: 

Permite inclusão de uma pessoa no cadastro universal. Inclua qualquer pessoa. Se você  vai solicitar a inclusão 

de um novo operador para o sistema, ou um novo funcionário de empresa, enfim. Tudo parte deste cadastro. 

Os dados todos são bem vindos. Prime pela qualidade na informação, pois o cadastro não permite inclusões 

duplicadas. 
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Central de Pessoas: 

Consulta o cadastro centralizado para verificar se a pessoa já foi inclusa.  

 
 

Digite um argumento de pesquisa, e escolha onde pesquisar. Ao lado dos nomes encontrados, pressione o 

botão ver para acessar os dados da pessoa. Você só terá acesso completo aos dados de alguém que foi 

cadastrado por você ou que tenha vinculo de trabalho com alguma empresa administrada por seu escritório. 
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Se você acessar os dados pessoais da pessoa, poderá alterá-los, clicando no botão <EDITAR>. 

 
 

Minhas Empresas 

O menu Minhas Empresas dá acesso às operações realizadas sobre as empresas de sua responsabilidade. 

 

Nova Empresa: 

Permite solicitar a administração de uma empresa já cadastrada. Informe os dados de pesquisa e escolha a 

empresa para administrar.  

No caso de a empresa já estar sendo administrada por outra, a solicitação de administração ficará PENDENTE 

até que um colaborador do Sindicato confirme os dados e processe a mesma. 
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Preencha os dados e pesquise a empresa: 

 
 

Clique no botão ao lado do nome da empresa para prosseguir. Em seguida, informe os parâmetros dessa 

relação: 

 

 
 

Ao pressionar <ENVIAR> a solicitação vai ser submetida à analise. No caso de a empresa não possuir nenhuma 

administradora registrada, o sistema aceitará a solicitação imediatamente. 
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As solicitações ficam listadas na parte direita até que sejam efetivadas. Posteriormente, podem ser 

acompanhadas pelo menu Minhas Empresas\Listar solicitações. 

 

Caso a empresa desejada não esteja na listagem será apresentado o botão <NOVA> que permite que se 

cadastre uma nova empresa. Esses dados serão consultados por colaborador antes de serem processados. 
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A imagem abaixo mostra a tela de cadastro de uma NOVA empresa 

 
Preencha corretamente os dados solicitados. Todos os dados são bem vindos. 

 

Incluir um Funcionário em uma Empresa 

Para qualquer solicitação do funcionário em relação ao sindicato, bem como para o agendamento de 

homologação de rescisão, é IMPERATIVO que o contrato de trabalho do mesmo seja informado. Para esse 

passo, Pessoa e Empresa devem estar devidamente cadastrados. 

Como incluir um funcionário em uma empresa: 

1) Acesse o menu Minhas Empresas\Minhas Empresas 

2) Localize a empresa na listagem e clique no botão ao lado do nome da mesma. Serão mostrados os dados 

cadastrais da empresa. 

3) Na parte superior direita da tela, será mostrada a área de inclusão de colaborador. Efetue a pesquisa pelos 

dados da pessoa, que deve estar devidamente cadastrada em Universo de Pessoas. 
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4) Clique no botão ao lado do nome da pessoa a ser incluída como funcionário. 

5) Pesquise a função. Este dado está de acordo com o CBO brasileiro. Pressione <SELECIONAR> para a correta 

função do colaborador 

 
6) Continue preenchendo os dados corretos e pressione o botão <GRAVAR> 

 Agendar uma Homologação: 

Para agendamento da homologação, na tela de Minhas Empresas\Minhas Empresas, clique no botão ao lado do nome 

da empresa para a qual quer agendar. O contrato de trabalho DEVE estar cadastrado. 

Serão listados todos os colaboradores ativos para a empresa. Clique sobre o botão <SELECIONAR> ao lado do nome do 

funcionário desejado. 
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A situação do contrato demonstra o Status do mesmo perante o sindicato. Rescisão próxima quer dizer que já está 

agendado uma homologação. 

 

Selecione e ROLE a tela para baixo, para preencher os demais campos do agendamento: 

Preencha a data solicitada e o turno desejado e pressione o botão <PESQUISAR HORARIOS> para verificar os horários 

disponíveis. O sistema só mostra os horários que estejam livres para agendar. 
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Preencha os dados do Termino do contrato corretamente.  

ATENÇÃO: PARA AGENDAMENTO DE HOMOLOGAÇÃO É OBRIGATORIO INFORMAR O CAMPO CHAVE DA 

CONECTIVIDADE nos casos em que o AVISO PREVIO EXISTIR. Caso não seja informado o campo o sistema 

RECUSARÁ A HOMOLOGAÇÃO AUTOMATICAMENTE. Isso não depende de interação humana.  

Informe um preposto: a pessoa que irá ao sindicato acompanhar a homologação. Ela deve estar cadastrada e 

habilitada devidamente junto ao sindicato. Faça pelo email: cadastro@sindef.com.br  

 

Pressione <CONFIRMAR AGENDAMENTO>. O sistema agendará e levará a tela de listagem dos seus agendamentos. 

 

mailto:cadastro@sindef.com.br
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Acompanhe seus agendamentos pelo menu Minhas Empresas\Listar Agendamentos.  

Pressione o botão ao lado de um agendamento para verificar informações sobre o mesmo, ou cancelar o 

agendamento. 

Sempre verifique o status do agendamento para constatar que o sistema não tenha recusado automaticamente por 

falta de informações. 

 

Quaisquer informações, entre em contato pelo fone  (51) 3222-7522 com CPD  

 

Atenciosamente, 

 

Fábio Medeiros 

Sistemas – Sindef/RS 

 

 

 


