3.2-Cadastro do aluno
Há duas maneiras de cadastro dos alunos no SISTEC: em grupo (é obrigatório o aluno possuir CPF
próprio) ou individual.
OBSERVAÇÕES:
O PRÉ-REQUISITO PARA SE CADASTRAR OS ALUNOS É QUE O CICLO DE
MATRÍCULA ESTEJA CRIADO, PORTANTO ANTES DE INICIAR O CADASTRO DOS
ALUNOS CERTIFIQUE-SE QUE O CICLO ESTEJA CRIADO.
O PRAZO PARA SE CADASTRAR OS ALUNOS VAI ATÉ O DIA 25 DO MÊS
SUBSEQÜENTE, POR EXEMPLO SE AS AULAS INICIARAM EM AGOSTO/2010 TEM-SE
ATÉ O DIA 25 DE SETEMBRO DE 2010 PARA CRIAR OS CICLOS E CADASTRAR OS
ALUNOS.
3.2.1.-.CADASTRO DOS ALUNOS EM GRUPO: Na aba ciclo de matrícula pasta aluno clique
em cadastrar em grupo, se tiver os CPFs dos alunos. Preencha os dados solicitados e coloque os
CPFs (separados por ponto-e-vírgula), e clique em “enviar”, na próxima tela aparecerão os nomes
dos alunos, data de nascimento e nome da mãe, confirme esses dados e clique em “salvar”.

OBSERVAÇÃO: O contrato de aprendizagem é uma situação em que uma empresa paga por um
curso para um funcionário e exige um acompanhamento do rendimento do mesmo ao longo do
curso.
A expressão “Contrato de Aprendizagem” é legalmente assegurada – Lei nº 11.180/05 -, e trata-se
de um Contrato de Trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, objetivando
assegurar, ao maior de 14 anos e menor de 24 anos, a formação técnico-profissional metódica
compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, desde que o mesmo esteja
inscrito em um programa de aprendizagem e comprometa-se a executar com zelo e diligência as
tarefas necessárias à sua formação.
Esse termo Contrato de Aprendizagem é usado predominantemente pelo sistema S (Senac e
Senai) as outras Unidades de ensino, raramente, o utiliza.

3.2.2 – CADASTRO INDIVIDUAL DOS ALUNO: Na aba ciclo de matrícula na pasta aluno
clique em cadastrar INDIVIDUAL, e selecione a opção: O aluno não possui CPF e depois clique
em O aluno não possui código. Dessa forma aparecerá o Formulário de Dados do Aluno que
deverá ser preenchido com: Nome, Sexo, Data de nascimento, Nome da Mãe e Nacionalidade, e, em
seguida, clique em SALVAR.
OBSERVAÇÂO: o sistema gerará um código que deverá ser anotado na pasto do aluno para
uma futura consulta ou vinculação do CPF.

Na próxima tela você seleciona o curso e o ciclo de matrícula desejado e clique em Avançar,
conforme ilustração abaixo:

Na próxima tela você seleciona o mês de ocorrência, quando começou o curso, e clique em
Avançar, conforme ilustração abaixo:

E na próxima tela você seleciona a Modalidade de Pagamento, Contrato de Aprendizam e Cota
e por fim clique em SALVAR, dessa forma você concretiza-se o cadastro do aluno, conforme
ilustração abaixo:

