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Solicitar Certificado 
O servidor, que participou de um curso de capacitação pelo SIGRH poderá solicitar o certificado 
de participação em curso, após realizar avaliação de reação (veja manual para realizar avaliação 
de reação). 
 
Após fazer o login no SIGRH, acesse o menu Capacitação → Cer ficado → Solicitar Certificado de 
Participação como mostrado na Figura 1. 
 
 

Figura 1 – Solicitar Certificado de Participação em Capacitação 
 
 
Após clicar em Solicitar Certificado de Participação como mostrado na Figura 1, será exibida uma 
tela com opções para buscar pelo curso desejado, como mostrado na Figura 2. 
 
 
 
 



Figura 2 – Campos para busca do certificado 
 
Caso não queira solicitar o certificado clique no botão Cancelar, localizado no final do formulário 
como mostra a Figura 2. 
 
Após preencher os campos de busca desejados, clique no botão Buscar localizado no final do 
formulário como mostra a Figura 2. Será exibida a lista de cursos que o servidor está participando, 
como mostrado na Figura 3. 

Figura 3 – Listas de turmas 
 
Na tela com a lista de Turmas, clique no botão Selecionar Curso/Turma, que aparece ao lado do 
curso desejado, como mostrado na Figura 3. Será exibida uma tela de aceitação dos termos e 
confirmação de solicitação de certificado, como mostrado na Figura 4. 

Figura 4 – Dados do Certificado de Capacitação 

 
Após marcar o campo Concordo com o disposto acima, clique no botão Solicitar Certificado 
localizado no final do formulário, para finalizar a solicitação, como mostrado na Figura 4. 
 
Caso deseje cancelar o processo, clique no botão Cancelar localizado no final do formulário, como 
mostrado na Figura 4. 



Emitir Certificado 
 
Após realizar a solicitação de certificado, como mostrado nos passos acima, siga as instruções 
abaixo para emissão do certificado. Para que o servidor possa emitir um certificado será 
necessário que o Núcleo de Capacitação (NUCAP/PRODEP) dê a autorização necessária. Assim que 
a autorização for emitida o certificado ficará disponível para emissão. 
 
Para emitir o certificado, basta acessar o menu Portal do Servidor → Capacitação → Cer ficado → 
Solicitar Certificados de Participação, como mostrado na Figura 5. 
 

Figura 5 – Emitir certificado de participação em curso 
 
 
Após clicar no menu, será exibida uma tela com uma lista de todos os certificados solicitados, 
disponíveis para impressão, como mostrado na Figura 6. 
 

Figura 6 – Lista de Certificados disponíveis para emissão 
 



Escolha o certificado que deseja emitir e clique no botão Imprimir Certificado , localizado do 
lado direito da tela, como pode ser visualizado na Figura 6. Também podem ser consultadas as 
informações que serão impressas no certificado, para isso, clique no botão Visualizar Detalhes da 
Inscrição          . 
 
Após clicar no botão Imprimir Certificado, aparecerá uma tela solicitando onde deseja salvar o seu 
certificado no seu computador. Após salvo o certificado poderá ser aberto e impresso quando 
desejar. 
 
 
 


