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1. OBJETIVO 

 

Este procedimento de trabalho demostra como se deve utilizar o Sistema de Folha de Pagamento 

ESCAL para inserção de informações dos servidores relativas à folha de pagamento dos mesmos.  

 

2. APLICAÇÃO 

 

Este documento aplica-se ao Departamento Pessoal / RH 

 

3. DESCRIÇÃO 

 

Uma vez que se trata de um sistema online, para acessá-lo é necessária a conexão com a internet. 

Navegue até o enderço: www.escaltecnologia.com.br/srh/ e abrirá a janela inicial para acesso ao 

sistema: 
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Clique no botão “Acessar” (seta dupla verde) no canto inferior direito da caixa de texto que está no 

centro da tela e avançará para a tela seguinte: 

 

 

Agora, é necessário fornecer o nome de usuário e a senha para efetuar o login no sistema: 

 



  

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 
SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - ESCAL 

DEPARTAMENTO PESSOAL / RH 

 

Elaboração: Gilmar Júnior Aprovação: 
Revisão: 01 
Data: 27/09/2016 

 

 

Ao fazer o login já aparecem os dados referentes à instituição cadastrada (Câmara Municipal de Sete 

Lagoas). Basta informar a data desejada no campo correspondente e clicar em Acessar (em verde) 

 

Uma vez dentro da janela principal do sistema já é possível ter acesso aos menus (no canto superior 

esquerdo da janela) para navegar entre as diversas opções de cadastramento e pesquisa oferecidas 
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pelo sistema: 

 

Os eventuais cadastramentos de informações e pesquisas de natureza diversa (relatórios, consultas, 

impressões são todos comandados pelo menu superior e respectivos submenus. Ao final do uso deve-

se sair do sistema através do botão “Sair” no canto superior direito da janela do sistema. 

4. REGISTROS 

 

Todos os registros do Sistema de Gestão da Qualidade, utilizados para demonstrar a qualidade requerida 

do produto ou serviço prestado estão relacionados no formulário Lista Mestra de Documentos Internos e 

Registros. 

 

5. REFERÊNCIAS 

 

Não aplicável 

 

6. HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES 

 

 

DATA REVISÃO HISTÓRICO 

29/09/2016 01 Aprovação do procedimento 

   

   


