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1

INTRODUÇÃO

O Boletim de Serviço da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul é o meio de
divulgação dos atos normativos e dos ordinários praticados pela Administração.
O Boletim de Serviço será disponibilizado exclusivamente na forma eletrônica, substituirá
qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos
que, por lei, exijam publicação no Diário Oficial da União ou intimação pessoal.
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ACESSO AO SISTEMA

Para ter acesso ao sistema, basta estar cadastrado no PORTAL UFMS e acessar a página
inicial do sistema que está localizada no endereço https://sistemas.ufms.br/bse. A
Figura 1 mostra a página inicial do sistema.

Figura 1 - Página Inicial do Sistema

Pressione o botão “Entrar” após informar seu passaporte e sua senha, para ter acesso à área
administrativa do sistema.
Caso não possua um passaporte da UFMS ou esqueceu a sua senha, acesse o Portal da UFMS
(disponível em https://portal.ufms.br) e siga as instruções. Se mesmo assim continuar tendo
problemas para utilizar os seu passaporte mande um e-mail para suporte.nti@ufms.br
informado o problema.
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VISÃO GERAL DO SISTEMA

O Sistema é dividido em dois módulos principais: (1) Módulo de Publicação (Área do
Publicador) e (2) Módulo de Configuração (Área do Administrador). O acesso a cada módulo
somente estará disponível se o usuário que acessou o sistema possuir o nível de permissão
necessário.

Figura 2 - Visão Geral do Sistema
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MÓDULO DE PUBLICAÇÃO

Este é o módulo de maior relevância para o Sistema. Inclui as funcionalidades que possibilitam
a publicação dos atos oficiais das Unidades Administrativas e Órgão Colegiados da Instituição.

4.1

Nova Publicação

Como é possível perceber na Figura 2, o processo de publicação pode ser iniciado da página de
boas vindas do sistema. Uma vez na área do publicador, o acesso à funcionalidade deve ser
feita através do menu “Publicações” com mostra a Figura 3.
Perceba que para cada Tipo de Documento existe um modelo correspondente com a
formatação padrão determinada pelo Manual de Correspondência e de Atos Oficiais da
UFMS. Os modelos estão disponíveis na tela de Boas Vindas do Sistema e novamente na tela
inicial do Módulo de Publicação para destacar a importância da observância às regras de
formatação dos documentos contendo os atos que serão publicados no Boletim de Serviço.

Figura 3 – Área do Publicador

Ao clicar na opção “Nova Publicação” o usuário terá acesso ao formulário de submissão do ato
a ser publicado como apresentado na Figura 4.

Figura 4 - Nova Publicação Passo 1

Figura 5 - Nova Publicação Passo 2

Figura 6 - Nova Publicação Passo 3

(1) Alguns usuários representaram múltiplas unidades ou órgãos colegiados. Certifiquese que a Unidade Publicadora escolhida é a correta para o ato que está sendo
publicado. Caso o Publicador esteja vinculado a apenas uma Unidade Publicadora, o

sistema já deixa este campo preenchido. Se a unidade que representa não estiver
disponível na lista de opções, comunique o problema à CCS/RTR.
(2) À direita do formulário existe uma caixa indicando a situação atual da publicação.
Apenas as publicações na situação “Autorizada” serão incluídas na próxima edição do
Boletim de Serviço.
(3) Para que o ato seja publicado na próxima edição do Boletim de Serviço sua publicação
dever ser autorizada antes das 17 horas do dia útil anterior. É possível alterar a data
prevista da publicação para que ela seja incluída em uma edição futura do Boletim de
Serviço.
(4) Verifique se o documento enviado tem a extensão “doc”, e é do tipo definido no
formulário. Após seu envio, o sistema vai convertê-lo para o formato “pdf”. O Sistema
somente aceitará documentos no tamanho A4.
(5) Apenas o campo “Republicação” é de preenchimento opcional.
(6) É importante pré-visualizar o documento (ver Figura 5 e Figura 6) e conferir o resultado
da conversão. Caso perceba alguma inconsistência no documento convertido, altere o
documento original (“doc”) e repita o processo.
(7) Caso não visualize o documento como apresentado na Figura 6, use o botão “Arquivo
em PDF” para baixar o arquivo para seu computador e abri-lo utilizando o leitor de
Arquivos PDF de sua preferência.
Após o preenchimento dos campos do formulário o usuário pode optar entre “Salvar” (para
mais tarde autorizar) ou “Autorizar” a Publicação. Enquanto a situação da Publicação não for
“Publicada” ou “Cancelada”, qualquer Publicador da unidade de origem do documento poderá
realizar alterações em seu formulário.

Vale ressaltar que os atos publicados são de inteira responsabilidade do seu emitente.
4.1.1 GERÊNCIA DO NÚMERO DA PUBLICAÇÃO
Não existe na aplicação um mecanismo que auxilie na gestão dos números das publicações. O
sistema não é capaz de interprestar o significado do conteúdo dos arquivos submetidos para
garantir que a numeração utilizada no texto corresponde com as informações do formulário de
publicação.
Parte importante do trabalho do Publicador será o de gerenciar manualmente a numeração
dos atos administrativos das unidades que representa.

4.2

Buscar Publicações

As publicações de uma determinada unidade estarão disponíveis para todos os seus
publicadores. Um publicador não poderá acessar as publicações de outras unidades através da
Área do Publicador. Para encontrar um ato que já foi publicado utilize a página de “Consulta
Pública” no endereço https://www.sistemas.ufms.br/bse.

A Figura 7 apresenta o formulário de busca de publicações.

Figura 7 - Buscar Publicações

(1) É necessário indicar a Unidade Publicadora antes de consultar as publicações.
(2) As publicações anteriores à data de implantação do sistema não poderão ser
visualizadas fora de seus respectivos Boletins de Serviço.
(3) Os atos que já foram publicados virão acompanhados do número do Boletim de Serviço
no qual foram incluídos.
(4) Para editar ou visualizar os dados da publicação o usuário deverá clicar sobre o “Título”
da Publicação. Apenas as publicações na situação “Em Edição” e “Autorizada” poderão
ser editadas.
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MÓDULO DE CONFIGURAÇÃO

Este é o módulo que determina as regras de funcionamento do Sistema. Contêm as
funcionalidades Administrativas, cadastro de Unidades Publicadoras e seus Publicadores e
cadastro de Tipos de Documento. Ver Figura 8.

Figura 8 - Área do Administrador

5.1

Administrativo

Tarefas de configuração do sistema (Figura 9). Estas tarefas devem refletir o conteúdo da
Norma que regulariza o Boletim de Serviço.

Figura 9 - Menu Administrativo

5.1.1 ANTECIPAR PUBLICAÇÃO
O administrador pode antecipar a publicação de um ato que foi submetido após as 17 horas.
Esta funcionalidade somente será utilizada em caso de queda no sistema ou para atender a
demandas específicas da administração.
Apenas as publicações na situação “Autorizada”, poderão ser alteradas.

Figura 10 - Antecipar Publicação

(1) O usuário deve clicar sobre o ícone

disponível em cada publicação da lista.

(2) Definir a data para a publicação do documento.
(3) Clicar no ícone
para aplicar a antecipação da publicação ou no ícone
cancelar a operação.

para

5.1.2 GERAR BOLETIM DE SERVIÇO
O Sistema está programado para gerar as novas edições do Boletim de Serviço
automaticamente às 7 horas da manhã de cada dia útil, desconsiderando os dias marcados
como feriado pela Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas (CGGP) no Sistema de Registro
Mensal de Ocorrência (RMO).
Caso ocorra algum problema decorrente do intercambio de informações entre os dois sistemas
esta funcionalidade poderá ser acionada na tentativa de corrigir o incidente. Ver Figura 11.

Figura 11 - Gerar Boletim de Serviço

5.1.3 ATUALIZAR EXPEDIENTE
Parte importante do Boletim de Serviço é a definição do Expediente. O Expediente é uma lista
contendo todas as principais autoridades da UFMS.
O documento deve ter a margem superior de 6 cm e as margens esquerda, direita e inferior
com 3 cm.

Figura 12 - Definir Expediente Passo 1

Figura 13 - Definir Expediente Passo 2

(1) Escolha o documento contendo a lista de autoridades da UFMS. Certifique-se de que o
arquivo esta com as margens já configuradas e seja do formato “doc”.
(2) Pré-visualize o documento para verificar se a conversão para o formato “pdf” foi bem
sucedida.
5.1.4 PARÂMETROS DO SISTEMA
Alguns valores só devem ser alterados com o auxílio de um analista do NTI. A atribuição de
valores incorretos a estes parâmetros pode comprometer a estabilidade da aplicação.

Figura 14 - Parâmetros do Sistema

(1) Horário limite para submissão: Horário no formato HH:mm (H = Hora e m = Minuto).

(2) Hora da Publicação: A hora do dia em que a nova Edição do Boletim de Serviço será
gerada. Deve estar no formato HH (H = Hora).
(3) e-Mail habilitado: utilizado para liberar ou bloquear o envio de e-Mail pelo sistema. Os
valores válidos para este parâmetro são: false (falso) e true (verdadeiro).
(4) e-Mail de envido: indica qual o remetente o serviço de e-Mail do sistema. Este valor
raramente precisará ser alterado.
(5) Caminho do contexto da aplicação: informa ao sistema o endereço (URL) utilizado pela
aplicação. Esta informação raramente precisará ser alterada.
A alteração dos valores do parâmetro segue um processo muito semelhante ao utilizado
na antecipação de publicações conforme explicado na Figura 10. Ao fim da edição o
usuário deverá pressionar o botão “Salvar” para que as alterações tenham efeito.

5.2

Unidades Administrativas

Este menu apresenta as funcionalidades que permitem ao usuário gerenciar as Unidades
Administrativas e Órgãos Colegiados com permissão para publicar atos no Boletim de Serviço.

Figura 15 - Menu Unidades Publicadoras

5.2.1 NOVA UNIDADE PUBLICADORA
Para criar uma nova Unidade Publicadora o usuário deverá selecionar a opção “Nova Unidade
Publicadora”.
As telas da Figura 16, Figura 17 e Figura 18, apresentam o formulário de cadastro da nova
Unidade Publicadora e suas particularidades.
A qualquer momento uma Unidade Administrativa ou um Órgão Colegiado da UFMS pode
solicitar sua inclusão como Unidade Publicadora. É responsabilidade da CCS/RTR avaliar a real
necessidade de sua criação.

Figura 16 - Nova Unidade Publicadora Passo 1

Figura 17 - Nova Unidade Publicadora Passo 2

Figura 18 - Nova Unidade Publicadora Passo 3

(1) É importante que as unidades só tenham acesso aos tipos de publicação que podem
utilizar.
(2) Após salvar os dados da Unidade Publicadora o usuário terá acesso à aba:
“Publicadores”. Nesta aba será possível determinar quais servidores poderão
representar a Unidade Administrativa ou o Órgão Colegiado.
(3) Uma Unidade Publicadora pode ter a quantidade de publicadores que necessitar.
(4) A qualquer momento o Publicador pode ser removido da “Unidade Publicadora”.
(5) Somente servidores da UFMS poderão ser nomeados como Publicadores. A força de
trabalho terceirizada não poderá exercer o papel de Publicador no sistema.
5.2.2 LISTAR UNIDADES PUBLICADORAS
Para ter acesso à lista de unidades publicadoras existentes o usuário deverá selecionar a
opção: “Listar Unid. Publicadoras”.
Esta funcionalidade auxilia o usuário na busca da Unidade Publicadora que deseja gerenciar e
também oferece ações para determinar a ordem de apresentação dos atos da unidade na
geração do Boletim de Serviço.

Figura 19 - Listar Unidades Publicadoras

(1) É possível mesclar duas ou mais unidades administrativas. Esta funcionalidade faz com
que as publicações e publicadores das unidades de ordem inferior sejam
redirecionados para a unidade publicadora de ordem superior. O botão “Mesclar” será
desabilitado caso o número de unidades selecionadas seja menor que dois.
(2) O ícone
abre a caixa de edição da ordem da unidade. No Boletim de Serviço os atos
da unidade de ordem “1” serão posicionados antes dos atos da unidade “2”, os da
unidade “2” antes da “3” e assim por diante.
(3) Esse botão ajusta a ordem da unidade para uma posição acima. Ele somente estará
habilitado quando os filtros da pesquisa não estiverem sendo utilizados ou apenas o
filtro “Situação” estiver com o valor: “Ativas”.
(4) Esse botão ajusta a ordem da unidade para uma posição abaixo. Ele somente estará
habilitado quando os filtros da pesquisa não estiverem sendo utilizados ou apenas o
filtro “Situação” estiver com o valor: “Ativas”.
(5) Esse ícone muda a situação da unidade para “Inativa”.
(6) Esse ícone remove a unidade do sistema.

5.3

Tipo de Publicação

Esta funcionalidade contém as funcionalidades que permitem ao usuário gerenciar os tipos de
publicação. Estes tipos representam os atos administrativos que devem ser divulgados.

Figura 20 - Menu Tipos de Publicação

5.3.1 NOVO TIPO DE PUBLICAÇÃO
Para criar um novo tipo de publicação, o usuário deverá selecionar a opção “Novo Tipo de
Publicação”.

Figura 21 - Novo Tipo de Publicação

Após definir o nome do novo Tipo de Publicação, escolha um documento para servir de
modelo para os atos deste tipo. Esse arquivo será disponibilizado para todos os publicadores
do sistema na tela inicial da área restrita do sistema e na tela inicial da Área do Publicador. Ver
Figura 2 e Figura 3.
5.3.2 LISTAR TIPOS DE PUBLICAÇÃO
Esta funcionalidade apresenta a lista completa de Tipos de Publicação na ordem em que elas
serão posicionadas no Boletim de Serviço.

Figura 22 - Listar Tipos de Publicação

(1) Após as alterações, clique no botão “Salvar” para que elas tenham efeito.
(2) Utilize os botões à esquerda para mudar a ordem do Tipo de Publicação.
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(3) Clique no ícone

para editar o Tipo de Documento.

(4) Clique no ícone

para remover o Tipo de Documento.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A Coordenadoria de Comunicação Social (CCS/RTR) é responsável por coordenar o Boletim de
Serviço. Ela é a unidade responsável pelo credenciamento, orientação e viabilização de cursos
de capacitação para os Publicadores.
Todas as mudanças propostas ao sistema deverão ser aprovadas pela CCS/RTR e em seguida
solicitadas ao Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI/RTR).
Informações de auditoria também estão disponíveis e devem ser solicitadas ao NTI/RTR pelo
email sistemas.suporte@ufms.br.

