
Introdução  
Foram implementadas melhorias no cadastro de campos para a funcionalidade de 

requerimentos online, permitindo ao usuário criar novos campos que não estejam na 
lista de campos disponíveis por padrão. Anteriormente estes campos eram criados na 

implantação do sistema, através da execução de scripts na base de dados.  
A partir de agora é possível criar novos registros para a lista de campos disponíveis 

utilizando o acesso via sistema. 
  

Pré-requisitos  
• Sistema deve estar atualizado para a versão 03.25.02.11 ou superior. 

• Ter acesso ao módulo de segurança. 
• Por tratar-se de uma funcionalidade que demanda conhecimento técnico, 

sugere-se que estes cadastros sejam manipulados somente por usuários com 
perfil técnico avançado. 

  

AVISO: O cadastro incorreto de campos de modelos de requerimentos, pode causar 
erros na funcionalidade de Requerimentos Online. 

  
Detalhes da Funcionalidade 

Para se ter acesso ao cadastro de campos de modelos de requerimento, deve-se 
acessar o seguinte local. 

  

Caminho:   

Ao acessar o local indicado será exibida uma lista contendo os campos já cadastrados 

no sistema. 

 
  

Cadastrar um novo campo - Aba Campos da Pessoa 

Para cadastrar um novo campo, selecionar a opção NOVO. 

Será exibida a tela de cadastro com os seus respectivos campos. 



 
  

Informações do cadastro 

• Nome - Nome que será gravado no campo para controle interno do sistema. 

• Legenda - Legenda com a qual o campo será apresentado ao usuário. 
• Tipo - Tipo de dados que o campo irá receber. 

• Tamanho - Tamanho máximo de caracteres que o campo poderá receber. O 
tamanho configurado para o campo, nunca deverá ultrapassar o tamanho 

definido para o campo na tabela do banco de dados. 
• Máscara - Formato para o qual os dados informados serão gravados. Para a 

maioria dos campos esta configuração não será necessária, pois o sistema já 
possui alguns padrões de formatação pré-determinados (tipo data, tipo moeda, 

tipo inteiro, telefone, CEP). Pode ser utilizado quando o sistema não possuir um 
formato padrão. 

• Interface - Interface para a qual o campo irá apontar para apresentar a lista 
de registros para seleção (lookup). 

• Filtro - Filtro que será aplicado na lista de campos apresentada.  

• Forçar Maiúsculas - Irá gravar os dados informados em caixa alta. 
IMPORTANTE: O cadastro de novos campos devem possuir os mesmos atributos que 

possuem na tabela física de pessoa, evitando assim que ocorram erros ao realizar o 
requerimento. 

  
Configuração de campo tipo Inteiro 

Como exemplo de configuração de campos do tipo Int (inteiro) será cadastrado o 
campo Matricula. 

Note que o campo Matricula na tabela de pessoa é do tipo Int. 

 
  

Preencher os campos Nome, Legenda, Tipo e Tamanho. 
O campo máscara é opcional e os demais campos não são necessários. 

Salvar o registro para concluir o cadastro do campo. 



 
  

Adicionar campo na Interface pessoaXml. 
Após cadastrar o campo deve-se obrigatoriamente adicionar este campo na interface 

pessoa XML (Caso ele ainda não tenha sido cadastrado). 
Acessar a interface pessoa XML e verificar se o campo já existe ou se se precisará ser 

adicionado. 
Caminho: Segurança >> Tabelas >> Pessoa >> Interfaces >> Pessoa > PessoaXml. 

 
  
Em nosso exemplo, o campo já existia na interface. 

Neste caso nenhuma ação é necessária. 

 
  



Caso precise adicioná-lo, selecionar o botão adicionar campo na tela e informar o 
campo desejado. 

 
  

Mensagem de erro - Campo Não existe na Interface PessoaXml 
Quando um capo adicionado ao modelo de requerimento não estiver presente na 

interface PessoaXml, ocorrerá erro no momento da utilização do requerimento. 
IMPORTANTE: Cadastrar os campos do requerimento na Interface PessoaXml, é 

imprescindível para o correto funcionamento do sistema. 

 
  

Adicionar campo no modelo de requerimento. 
Adicionar o campo no modelo de requerimento desejado ou criar um novo modelo de 

requerimento. (O mesmo campo pode ser adicionado a vários modelos) 



 
Informar os campos conforme desejado - A inclusão de campos no modelos de 
requerimentos não foi modificada sendo a mesma de versões anteriores do sistema. 

 
  
Acessando o requerimento pelo acesso externo, pode-se verificar o novo campo 

cadastrado. 

 
Configuração de campo tipo String 

Como exemplo de configuração de campos do tipo String serão cadastrados os 
campos Agencia e Conta. 

Note que os campos Agencia e Conta na tabela de pessoa são do tipo String. 



 

 
  

Preencher os campos Nome, Legenda, Tipo e Tamanho. 
O campo Forçar Maiúsculas é opcional e os demais campos não são necessários. 

Salvar o registro para concluir o cadastro do campo. 

 
  
Repetir os passos: 

• Adicionar campo na Interface pessoaXml. 

• Adicionar campo no modelo de requerimento. 
Acessando o requerimento pelo acesso externo, pode-se verificar o novo campo 

cadastrado. 

 
Configuração campo tipo Lookup 



Como exemplo de configuração de campos do tipo Lookup será cadastrado o 
campo Banco. 

Note que o campo Banco na tabela de pessoa é do tipo lookup para a tabela bancos 
- Link(Banco), ou seja, este campo quando adicionado na tela de requerimento irá 

apresentar a lista de bancos cadastrados no sistema.  

 
  
Preencher os campos Nome, Legenda,Tipo e Interface 

• No campo Interface, deve ser informada a interface  de onde o sistema irá 
buscar a lista de registros que será exibida no campo para seleção. 

 
Cadastro de bancos do sistema 

 
Demais campos não serão necessários. 

Salvar o registro para concluir o cadastro do campo. 

 



Na coleção "Campo exibição Lookup" é possível definir as colunas que serão 
apresentadas na lista de seleção. 

 
  

Repetir os passos: 

• Adicionar campo na Interface pessoaXml. 

• Adicionar campo no modelo de requerimento. 
Acessando o requerimento pelo acesso externo, pode-se verificar o novo campo 

cadastrado. 
Clicando sobre o campo será exibida a lista do cadastro de bancos. 

 
Configuração campo tipo Numérico 

Como exemplo de configuração de campos do tipo Numérico cadastrado o 
campo Valor Capital Social. 

Note que o campo Valor Capital Social na tabela de pessoa é do tipo Money, que é 

o equivalente a numérico. 

 
  

Preencher os campos Nome, Legenda,Tipo e Tamanho 

Demais campos não serão necessários. 

Salvar o registro para concluir o cadastro do campo. 



 
  

Repetir os passos: 

• Adicionar campo na Interface pessoaXml. 

• Adicionar campo no modelo de requerimento. 
Acessando o requerimento pelo acesso externo, pode-se verificar o novo campo 

cadastrado. 

 
Configuração campo tipo Data 

Como exemplo de configuração de campos do tipo Data será cadastrado o 
campo Data NascimentoFundacao. 

Note que o campo DataNascimentoFundacao na tabela de pessoa é do tipo 
DataTime. 

 
Preencher os campos Nome, Legenda,Tipo e Tamanho 

Demais campos não serão necessários. 

Salvar o registro para concluir o cadastro do campo. 

 
Repetir os passos: 

• Adicionar campo na Interface pessoaXml. 

• Adicionar campo no modelo de requerimento. 
Acessando o requerimento pelo acesso externo, pode-se verificar o novo campo 

cadastrado. 

 
Configuração campo tipo Bool 



Como exemplo de configuração de campos do tipo Bool (booleano) será cadastrado 
o campo PermitirNewsletter. 

Note que o campo PermitirNewsletter na tabela de pessoa é do tipo Bool. 

 
  
Preencher os campos Nome, Legenda,Tipo 

Demais campos não serão necessários. 
Salvar o registro para concluir o cadastro do campo. 

 
  
Repetir os passos: 

• Adicionar campo na Interface pessoaXml. 
• Adicionar campo no modelo de requerimento. 

Acessando o requerimento pelo acesso externo, pode-se verificar o novo campo 
cadastrado. 

 
  
Configuração campo tipo Valor Válido (int) 

Como exemplo de configuração de campos do tipo Valor Válido será cadastrado o 
campo Etnia. 

Note que o campo Valor Válido na tabela de pessoa é do tipo Int. A diferença deste 

campo para o outro campo do tipo Int cadastrado anteriormente, é que neste 
podemos configurar uma lista de valores válidos dentre os quais o usuário poderá 

selecionar.  

 
  



Preencher os campos Nome, Legenda,Tipo 

Demais campos não serão necessários. 

Salvar o registro para concluir o cadastro do campo. 

 
  
Após salvar o registro será exibida a coleção Valores Válidos, onde devem ser 

cadastrados os alores que estarão disponíveis na lista de seleção 

 
  

Atenção: Os valores cadastrados na coleção valores válidos, deverão ser os 
mesmo presentes no campo Etnia da tabela pessoa. 

 
  



 
  

Repetir os passos: 

• Adicionar campo na Interface pessoaXml. 

• Adicionar campo no modelo de requerimento. 
Acessando o requerimento pelo acesso externo, pode-se verificar o novo campo 

cadastrado 

 
  

Configuração campo tipo Coleção 

Como exemplo de configuração de campos do tipo Coleção será cadastrado o campo 

AreaAtuacao. 
Neste caso, não temos um campo na tabela de pessoas para receber esses valores. 

As áreas de atuação informadas no requerimento on-line serão gravados em uma 
coleção do cadastro de pessoa. 

Preencher os campos Nome, Legenda,Tipo e Interface. 
Demais campos não serão necessários. 

Salvar o registro para concluir o cadastro do campo 

No campo Interface, deve ser informada a interface  de onde o sistema irá buscar a 
lista de registros que será exibida no campo para seleção, que neste caso será a 

interface TipoAreaAtuacao. 

 
  
Cadastro de Áreas de Atuação do Sistema. 



 
  
Cadastrar um novo campo - Aba Campo Coleção 

Para que os registros sejam gravados na tabela de pessoa é necessário cadastrar o 
vinculo no sistema. 

No cadastro de Campos do Requerimento, acessar a aba Campo Coleção. 

Neste local faremos o vinculo entre a tabela de Pessoa e o campo cadastrado para ser 
utilizado no Requerimento. 

 
  

• Adicionar campo no modelo de requerimento. 

Acessando o requerimento pelo acesso externo, pode-se verificar o novo campo 
cadastrado 

 
Após enviar o requerimento, os campos serão gravados no cadastro da pessoa. 



 
  

Configuração campo tipo Memo. 
Como exemplo de configuração de campos do tipo Memo será cadastrado o 

campo Observacao. 
Note que o campo Observacao na tabela de pessoa é do tipo Memo. 

 
  
Preencher os campos Nome, Legenda,Tipo e Tamanho 

Demais campos não serão necessários. 
Salvar o registro para concluir o cadastro do campo. 

  

 
  

Repetir os passos: 

• Adicionar campo na Interface pessoaXml. 

• Adicionar campo no modelo de requerimento. 
Acessando o requerimento pelo acesso externo, pode-se verificar o novo campo 

cadastrado 

 
Cadastro do campo de Filtro de Filtro  



Este campo quando configurado irá filtrar a lista de resultados para seleção, conforme 
o filtro informado. 

No exemplo abaixo será utilizado um filtro no campo Áreas de Atuação, para mostrar 
somente as áreas de atuação que estivem ativas. 

 
  

Cadastro de Áreas de Atuação 

 
  

Área de atuação inativa. 

 
  

Campo do requerimento com o filtro aplicado. 

 
 


