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Apresentação do IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) se constitui no principal provedor
de dados e de informações do País, que atendem às necessidades dos mais diversos
segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais federal,
estadual e municipal. O IBGE oferece uma visão completa e atual do País, através do
desempenho de suas principais funções:

• produção, análise, coordenação e consolidação de informações estatísticas;

• produção, análise, coordenação e consolidação de informações geográficas;

  • coordenação dos sistemas estatístico e cartográfico nacionais.

O IBGE é uma instituição da administração pública federal, vinculada ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e possui quatro diretorias e dois outros órgãos
centrais:

          • Diretoria Executiva – DE;
          • Diretoria de Pesquisas – DPE;
          • Diretoria de Geociências – DGC;
          • Diretoria de Informática – DI;
          • Centro de Documentação e Disseminação de Informações – CDDI;
          • Escola Nacional de Ciências Estatísticas – ENCE.

Para que suas atividades possam cobrir todo o território nacional, esta instituição possui
uma rede nacional de pesquisa e disseminação, composta por:

          • 27 Unidades Estaduais (26 nas capitais dos estados e 1 no Distrito Federal);
          • 27 Setores de Documentação e Disseminação de Informações (26 nas capitais e 1
no Distrito Federal);
          • 538 Agências de Coleta de Dados nos principais municípios.



Prezado Usuário,

Este manual apresenta diretrizes claras e precisas sobre a utilização do Sistema de

Integração e Gerenciamento do Posto de Coleta Web ( SIGPC_Web), uma ferramenta

essencial para que a operação da PNAD 2014 aconteça conforme o planejado pelo IBGE.

Você - como usuário - deve saber como manuseá-lo de forma adequada e, para isso, tem

este manual como um importante auxílio para a sua capacitação. 

Com o objetivo de facilitar ainda mais a sua compreensão, todas as imagens do sistema

contidas neste manual  aparecem sempre que for pertinente. Em quase todas as

explicações, você encontrará a janela inicial, onde aparecem os campos a serem

preenchidos. E, após a descrição dos procedimentos de utilização, você encontrará a

janela já preenchida. 

A fim de garantir o êxito do seu treinamento e também o perfeito desenvolvimento do seu

trabalho, você poderá consultar este manual sempre que julgar necessário. Dessa forma,

guarde-o com carinho, zele por sua integridade e leia atentamente todas as orientações,

lembrando que o conteúdo do seu manual técnico é de extrema importância para o

entendimento das ações que você executará no SIGC e SIGPC_WEB.

Bons estudos!



Unidade I - Entendendo o Sistema

O SIGPC_Web está hoje integrado com o novo SIGC, permitindo a realização de
operações de cadastramentos e associações, pelo SIGC e estes cadastramentos e
associações podem ser recebidos no PDA de qualquer outro ponto fora da Agência. 

Toda operação de atualização de versões de sistemas será comandada e executada pela
equipe técnica central, não havendo necessidade de conhecimento específico local nos
postos de coleta para realização desta operação. Mantendo assim atualizados
integralmente todos os sistemas que estão sendo utilizados no campo durante a aplicação
dos questionários eletrônicos em campo.

O SIGPC_Web dará maior visibilidade das operações realizadas dentro do Posto de
coleta, ou seja, não haverá necessidade de se estar presente fisicamente no posto de
coleta para se acompanhar as operações executadas. 

O SIGPC_Web permitirá a execução de operações, como por exemplo carga e descarga
de dados coletado, execução de críticas e etc..., fora do local físico do Posto de coleta.

Toda operação de Backup e Restauração do SIGPC será comandada e executada pelos
servidores centrais, desonerando os operadores locais da realização das mesmas, mas
não se esqueça de executar sempre que for pertinente, os backups dos questionários
coletados em seu PDA.

O SIGPC_Web é disponibilizado em dois módulos, sendo o primeiro um conjunto de
funcionalidades que residirão no próprio equipamento de coleta, permitindo que o mesmo
possa individualmente acionar os servidores centrais estabelecendo uma comunicação de
via de mão dupla para realização de sua própria carga e descarga de dados. O segundo
módulo residirá numa página Web com as funcionalidades de comunicação de
contingência, como por exemplo, uma transmissão direta através dos cartões dos
equipamentos de coleta e apresentação de recibos de segurança que garantam a
visualização das transmissões realizadas seja em módulo principal ou por contingência.

De uma forma geral, entendemos que este novo modelo tecnológico , que respeita
todos os modelos conceituais já consolidados e aprovados anteriormente, trará maior
segurança, flexibilidade e conforto na operação da coleta.

Para que você entenda a importância do Sistema de Integração e Gerencial do 
Posto de Coleta para a Coleta Web, saiba, inicialmente, quais são os objetivos desse 
sistema.

O SIGPC_Web possui, em sua concepção, três objetivos principais. Confira-os!
Integrar localmente os sistemas que apoiarão a oper ação censitária,

•  Atualização do  programa de Coleta dos Dados  nos PDAs;
•  Carga e Descarga dos PDAs, com as informações atualizadas dos Setores;
• Acompanhamento  das atividades na Intranet e Internet.

etados e transmissão
ecenseadores.



Esse sistema, portanto, irá organizar todo o trabalho. Para isso, o Sistema:

• Gerenciará o recebimento e o envio dos dados dos equipamentos de coleta;

• Disponibilizará relatórios que auxiliarão no gerenciamento da Coleta de Dados;

• Otimizará as transmissões dos dados coletados para o Servidor  Central;

            • Auxiliará nas tarefas de cadastramento de pessoal e equipamentos.1

Para que o sistema funcione de forma adequada e consiga alcançar esses objetivos, é
necessário atender o que está exposto abaixo. Você encontrará os hardwares e os
softwares necessários, assim como as suas configurações mínimas. Verifique-a
atentamente!

Acesso

Redes Wi-Fi.
Acesso Banda larga.

Software requerido

Windows 7 ou Windows Vista.
Internet Explorer 8.0 ou superior.
Windows Mobile Device Center.
SQL Server CE 3.5.

Configuração do vídeo 1024 x 768 pixels.

Habilitação para uso

O usuário deverá estar cadastrado no SIGC  para obter a autorização de uso do sistema.

Responsáveis pelo cadastramento.

 O Coordenador da Pesquisa é cadastrado pelo Administrador Geral.
 O Coordenador Estadual é cadastrado pelo Coordenador da Pesquisa.
 O Responsável na Agência é cadastrado pelo Coordenador Estadual.
 O Coordenador de Informática é cadastrado pelo Coordenador Estadual.
 O Entrevistador é cadastrado pelo Responsável na Agência.
 O Visualizador Brasil é cadastrado pelo Coordenador da Pesquisa.



O quadro a seguir , representa o processo de cadast ramento inicial, carga e
comunicação.

Agora você já sabe as informações iniciais sobre o SIGC/SIGPC_WEB! Na Unidade II,
você aprenderá como utilizar os Sistemas: a forma correta de iniciá-lo, como navegar e os
procedimentos necessários a cada função.



Unidade II - Utilizando o SIGC e SIGPC_Web

Antes de você ser apresentado aos procedimentos a serem adotados em cada função do
sistema, entenda como iniciá-lo e também a função dos botões utilizados durante a
navegação. 

Observação:  As telas do SIGC apresentadas ao longo  deste manual, aparecem com
                         o logotipo da PNAD 2012.

Iniciando o SIGC

Abrir o Internet Explorer em uma máquina conectada à rede, e acessar o endereço: 
http://w3.sigc.ibge.gov.br ;

Em seguida, será disponibilizada a tela abaixo:

Nessa tela, você deverá escolher a opção PNAD 2014. 



  

Em seguida, será disponibilizada a tela abaixo:

Nessa tela, você deverá se identificar para estar autorizado a utilizar o sistema. Para isso,
informe sua identificação (Siape)  e sua senha  e, em seguida, clique em Entrar.



Após o login inicial, será exibida a tela de abertura do SIGC :

   
                                                                                                                                
Nessa tela de abertura do sistema , você notou que constam os seguintes menus:

• Administração;
• Relatórios do SIGPC;
• Relatórios da Coleta;
• Supervisão;
• Gerenciamento da Coleta.

Em cada menu, existem diferentes funções, ao selecionar cada função destes menus, 
aparecerão janelas onde você executará seu trabalho.

Agora, você aprenderá a utilizar cada uma das funções dos menus.
B

ões Funções



Utilizando os menus e as suas funções

Menu Administração

Esse menu permite a criação dos cadastros de usuários e dos equipamentos que serão

utilizados na operação da PNAD 2014, bem como as associações de Controles/Séries e o

pessoal lotado em sua Agência. É obrigatório para o bom andamento da operação da

PNAD 2014.

As Funções do Menu de Administração  aparecem na Tela de Abertura do SIGC. Você

utilizará as funções de acordo com as suas atribuições, basta clicar em cada função para

que você possa iniciá-las.

Agora, conheça os objetivos e o passo a passo para cada uma dessas funções!

 

Função  Usuários

Essa função serve para:

• Inserir o registro de Usuário;

• Alterar o registro de Usuário;

• Consultar Usuários;

• Alterar senha de acesso de Usuário;

• Alterar Permissões de acesso de Usuário;

• Associar Usuário com Agência;

• Associar Usuário com Equipamento de Coleta de Dad os (PDA);

• Associar Usuário com Unidade de Trabalho (Control e/Série).



Inserir o registro de Usuário  

Ao clicar nessa função “Usuários”  e “Incluir Novo”  , será disponibilizada uma nova
janela  conforme tela abaixo:

                               
                                                                                                                                   
                                                                                                                             
                                                                                                                        
E o que deve ser feito para inserir/cadastrar um no vo Usuário?

Para isso, execute os procedimentos dispostos abaixo.

1 - Clique no botão Incluir Novo , e será disponibilizada uma nova janela:

2 - Digite o SIAPE no campo identificado com Login , e  selecione os dados clicando
no botão logo a direita, identificado por uma Lupa, os dados cadastrais do Funcionário
serão exibidos na tela, faça as devidas associações obrigatórias, tais como: Função
na Pesquisa  e Responsável na Pesquisa , poderá também preencher as
informações de Contato e Telefone para Contato que não são obrigatórios.

3 - Clique no botão Gravar .



 As telas exposta a seguir  são exemplos da operação de cadastramento de novo usuário.
Verifique-as com atenção!

Obs.:  A tela de Cadastro de Usuários possui opção para pesquisa de usuário
selecionando “campo, operação e digitando o valor a pesquisar”.

AIterar registro de Usuário  

E para alterar o cadastramento de um Usuário?

Essa opção deverá ser utilizada quando houver necessidade de troca de Função,
Responsável ou mesmo algum erro no  cadastramento.

Para executar essa opção, siga os procedimentos dispostos a seguir:

1 – Digite o SIAPE no campo identificado com Login  que deverá ser alterado e clique
no botão Filtrar, Pode-se selecionar o usuário pelo nome ou função ;
2 – Aperte o botão de Editar Usuário, que é identificado pela figura de um lápis.
3 - Proceda com as devidas alterações e clique no botão Gravar.



As telas a seguir  são exemplos da operação de Alteração de  usuário. Verifique-as com
atenção!



Consultar  Usuário

E para consultar Usuários?

Essa opção só deverá ser utilizada sempre que houver necessidade de conferência de
informações de usuários.

Para executar essa opção, siga os procedimentos dispostos adiante.

1 – Informe o SIAPE do usuário que deverá ser consultado e clique no botão Filtrar ;

Obs.: Para consultar todos usuários, deve-se somente clicar no botão Filtrar, sem informar
SIAPE, Nome do Usuário ou mesmo selecionar uma função.

As telas a seguir  são exemplos da operação de Consultar  usuário. Verifique-as com
atenção!



Alterar senha de acesso de Usuário;

Essa opção deverá ser utilizada quando houver a necessidade de troca de senha por
esquecimento ou por Segurança do sistema.

E para alterar a senha de um Usuário?

Para executar essa opção, siga os procedimentos dispostos a seguir:

1 – Informe o SIAPE do usuário que deverá ser trocado a senha de acesso e clique no
botão Filtrar ;

2 – Aperte o botão de alterar senha, que é identificado pela figura de uma chave.

3 – Informe a nova senha e clique no botão “Alterar” ;

A tela a seguir  é exemplo da operação de Alteração de  senha.
 Verifique-a com atenção!



Alterar Permissões de acesso de Usuário;

Essa opção deverá ser utilizada quando houver a necessidade de inclusão de novas
permissões onde o perfil do usuário não seja parametrizado ou mesmo retirar permissões
de um determinado usuário.

E para alterar as Permissões de acesso ?

Para executar essa opção, siga os procedimentos dispostos a seguir:

1 – Informe o SIAPE do usuário e clique no botão Filtrar ;

2 – Aperte o botão Permissões no Sistema, que é identificado pela figura de um raio,
onde será exibida as permissões do usuário.

3 – Na coluna de “Herdar do Perfil”  clique na figura que é identificada por 3 pessoas,
marque ou desmarque a ação na coluna “Permitir” e clique no botão “Gravar” ;

A tela a seguir é exemplo da operação de Alteração de  permissões de acesso.
 Verifique-as com atenção!



Associar ou desassociar Usuário com Agência;

Essa opção deverá ser utilizada para associar ou desassociar o usuário cadastrado a uma
Agência (Posto de Trabalho).

E para associar ou desassociar usuário com Agência ?

Para executar essa opção, siga os procedimentos dispostos a seguir:

1 – Informe o SIAPE do usuário e clique no botão Filtrar ;

2 - Aperte o botão associar com posto de trabalho, que é identificado pela figura de
uma casa, onde será exibida as Agências disponíveis e associadas do usuário.

3 – Marque a Agência que será associada na coluna de “Postos Disponíveis”, clicando
com o Mouse e clique no botão “>” , para desassociar marque a Agência na coluna
de “Postos associados” clicando com o mouse e clique no botão “<” .

A tela a seguir  é exemplo da operação de Associação ou Desassociação de Agência
(Posto de Trabalho).  Verifique-as com atenção!



Associar ou Desassociar Usuário com Equipamento de Coleta de Dados;

Essa opção deverá ser utilizada para associar equipamento de coleta com usuário
cadastrado, para posterior carga/transmissão de setores.

E para associar/desassociar PDA com usuário ?

Para executar essa opção, siga os procedimentos dispostos a seguir:

1 – Informe o SIAPE do usuário e clique no botão Filtrar ;

2 - Aperte o botão associar com patrimônio, que é identificado pela figura de um
telefone, onde será exibido os Equipamentos disponíveis e associados ao usuário.

3 – Marque o patrimônio que será associado na coluna de “Patrimônios Disponíveis”,
clicando com o Mouse e clique no botão “>” , para desassociar marque o patrimônio
na coluna de “Patrimônios associados” clicando com o mouse, e clique no botão “<”
para executar esta função.

A tela a seguir é exemplo da operação de Associação ou Desassociação de Equipamento
de coleta.  Verifique-as com atenção!



Associar Usuário com Unidade de Trabalho (Controle/ Série).

Essa opção deverá ser utilizada para associar Controle/Série com usuário cadastrado. 

Para executar essa opção, siga os procedimentos dispostos a seguir:

1 – Informe o SIAPE do usuário e clique no botão Filtrar ;

2 - Aperte o botão associar com unidade de trabalho , que é identificado pela figura de
uma pasta, onde será exibido os Controles/Séries disponíveis e associados ao
usuário.

3 – Marque o Controle/Série que será associado na coluna de “Unidades de trabalho
Disponíveis”, clicando com o Mouse e clique no botão “>” , para desassociar primeiro
deve-se usar a Função Liberaração de carga  e  voltar a esta função marcando o
Setor na coluna de “Unidades de trabalho associadas”  clicando com o mouse, e
clicando no botão “<” para executar esta função.

A tela a seguir é exemplo da operação de Associação ou Desassociação de Unidade de 
trabalho.  Verifique-as com atenção!



Funções do Sistema 

Esta opção deverá ser utilizada sempre que houver necessidade de se alocar uma nova
função a um usuário já cadastrado.

Ao clicar nessa função “Funções” , será disponibili zada uma nova janela  conforme
tela abaixo:

Essa função serve para:

• Inserir o registro de Funções;
• Alterar o registro de Funções;
• Associar Função as Ações do Sistema.



Inserir o registro de Funções;

E o que deve ser feito para inserir/cadastrar uma n ova Função?

Para isso, execute os procedimentos dispostos abaixo.

1 - Clique no botão Incluir Novo , e será disponibilizada uma nova janela:

2 – Preencha  o nome da nova Função e o nível de hierarquia dentro do Sistema;

3 - Clique no botão Gravar .

Exemplos de Funções para a PNAD 2014:

− Administrador Geral do SIGC
− Coordenador de Pesquisa
− Coordenador Estadual
− Coordenador de Informática
− Responsável na Agência
− Entrevistador

Obs.:  Esta atividade é de responsabilidade dos administradores do Sistema.

A tela a seguir  é exemplo da operação de Inserir Função. Verifique-as com atenção!



Alterar o registro de Funções:

E o que deve ser feito para Alterar uma  Função?

Para isso, execute os procedimentos dispostos abaixo.

1 - Aperte o botão de Editar Função, que é identificado pela figura de um lápis.
2 - Proceda com as devidas alterações e clique no botão Gravar ;

Obs.:  Esta atividade é de responsabilidade dos administradores do Sistema.

A tela a seguir  é exemplo da operação de Alterar Função. Verifique-as com atenção!



Associar Função com Ações pré-definidas:

E o que deve ser feito para Associar uma  Função co m ações?

Para isso, execute os procedimentos dispostos abaixo:

1 - Aperte o botão de Editar Usuário, que é identificado pela figura de uma casa.

2 - Proceda com as devidas associações, transferindo as ações disponíveis ,
clicando em cima da linha correspondente, para ações associadas, e clicar no
botão que é identificado pela figura “>” .

3 – Para desfazer uma associação, deve-se fazer o inverso do ítem 2, clicando no
botão que é identificado pela figura “<” .   

Obs.:  Esta atividade é de responsabilidade dos administradores do Sistema.

A telas a seguir  são exemplos da operação de Associar/desassociar Função com ação.
Verifique-as com atenção!



Liberação de Carga

Quando existe a necessidade de retirar uma associação de Unidade de Trabalho de um

Usuário, deve-se primeiro utilizar esta Função, liberando o Controle/Série do Usuário.

Para que esta operação tenha sucesso, deve-se escolher o Usuário na lista de

Entrevistadores e todas unidades de trabalho associadas a este usuário ficarão

disponíveis para seleção e liberação.

Lembre-se sempre que esta opção só deverá ser utilizada após a total certeza de que o

determinado setor não será mais trabalhado pelo recenseador atual. Como exemplo

podemos citar a desistência de trabalho de um determina recenseador antes do término

da coleta.

E o que deve ser feito para Liberação de Carga do u suário ?

Para isso, execute os procedimentos dispostos abaixo.

1 - Aperte o botão de Menu  “Liberação de Carga” , que é identificado pela figura de
ferramentas, e será disponibilizado tela com seleção de usuário e após a seleção a
lista de Controles/Séries associados.

2 - Proceda com as devidas liberações,  clicando em cima da linha correspondente do
Setor, e clicar no botão  “Liberar”. .

3 –  Para finalizar a operação de desassociação do Controle/Série com Usuário,
execute a operação de “Alocação de Unidades de Trabalho” na Função Usuários ,
representado pela figura de uma pasta.    

As telas a seguir são exemplo da operação de Liberação de Carga de unidade de
trabalho. Verifique-as com atenção!



Patrimônios

Essa função serve para:

• Alterar o registro de Equipamento de Coleta;

• Consultar o registro de Equipamento de Coleta.

AIterar registro de Equipamento de Coleta

E para alterar o cadastramento de um Equipamento de  Coleta?

Essa opção deverá ser utilizada quando houver necessidade de trocar o PDA de Agência.

Para executar essa opção, siga os procedimentos dispostos adiante.

1 - Aperte o botão de Editar PDA, que é identificado pela figura de um lápis.

2 - Proceda com as devidas alterações e clique no botão Gravar ;

3 - Verifique na lista de Equipamentos, as alterações.



 A tela a seguir é exemplo da operação de Alterar  Equipamento de Coleta. Verifique-a
com atenção!



Consultar  Equipamento de Coleta

E para consultar Equipamentos?

Essa opção deverá ser utilizada sempre que houver necessidade de conferência de
informações de equipamentos de coleta.

Para executar essa opção, siga os procedimentos dispostos adiante.

1 – Informe o código de patrimônio ou Agência  e clique no botão Filtrar ;

A tela a seguir é exemplo da operação de Consultar  equipamento de coleta. Verifique-a
com atenção!



Autenticador

Esta função serve para gerar uma senha de acesso a procedimentos do

equipamento de coleta que necessitam de autorização de execução ou mesmo de

repetição. Quando estes procedimentos são executados no Equipamento de

coleta é imediatamente gerado uma senha que deve ser comunicado aos

coordenadores do Censo Contínuo para gerar uma chave de acesso que será

digitada no equipamento de coleta. Abaixo segue o procedimento que necessitá

de autenticação para liberação.

− Habilitar novo usuário em um PDA já habilitado ante riormente.

E para executar este procedimento?

Para executar essa opção, siga os procedimentos dispostos adiante.

1 –  Informe o código fornecido pelo usuário, e clique no botão “Gerar chave de
acesso” e forneça a “Chave de Acesso” ao usuário solicitante.



Relatórios do SIGPC

Este menu permite a visualização dos Relatórios do SIGPC, neste Menu encontra-se

apenas os relatórios de administração dos recursos, tais como, Configuração do Posto de

Coleta, Alocação de unidade de trabalho, Consulta ao PDA e o histórico de transmissões.

 

Relatório de Configuração do posto

                   

      Essa  função serve para:

• verificar a configuração do posto nas  UFs, e Agências; 

• obter as informações através do botão “filtrar”.



Alocação de unidade do trabalho:

Esse Relatório serve para:

• verificar a alocação de controle/série no posto de Coleta; 

• obter as informações através do botão “filtrar”.

 

 Consulta PDA

             Essa  função serve para:

• consultar o  PDA, através do número de patrimônio;

• acompanhar a utilização do  PDA, conforme o histórico apresentado;

• obter as informações através do botão “filtrar”.

Alocação de PDA

             Essa  função serve para:

• consultar a alocação dos  PDAs, através UF, Agência;

• obter as informações através do botão “filtrar”.



              



            Histórico das  Transmissões

             Essa  função serve para:

• acompanhar as transmissões realizadas;

• verificar por UF, Agência, Usuário e período; 

• obter as informações através do botão “filtrar”.

 



 Relatórios da Coleta

Os relatórios da coleta são compostos por: 

1. Acomp01 – Andamento dos Trabalhos de Campo

2. Acomp02 – Distribuição das Entrevistas

3. Acomp01%- Andamento dos Trabalhos de Campo em Percentuais

4. Acomp02%- Distribuição das Entrevistas em Percentuais

5. Quali01 – Rendimentos altos

6. Quali02 – Análise do Controle por Tema

7. Quali03 – Visualizador de Questinários

8. Quali04 – Total dos Domicílios

9. Quali05 – Ocupação de Atividade por UF

10. Quali06 – Total dos Domicílios com pessoas de 6 a 14 anos fora da escola

ou analfabetos.

11. Distr – Distribuição dos Controles

Supervisão

Este menu possui 4 funções:

 Relatório de Unidades Visitadas;

 Relatório de Crítica de questionário;

 Supervisão;

 Relatório de Pendências de Codificação.



Relatório de Unidades Visitadas

Relatório de Crítica de questionário



Supervisão

Esta Função  permite que o Domicílio  seja liberado para Codificação após a carga do

microdado e execução da crítica da coleta, nesta função pode-se também visualizar  o

relatório de crítica de questionário, clicando no botão do lado direito da imagem abaixo, e

também  o  questionário  para  análise  dos  erros.  Quando  o  domicílio  é  liberado  para

codificação, pode-se retorná-lo para o fluxo de crítica obedecendo o período de execução

da crítica de microdado.

Para liberar o Controle/série para Codificação, basta marcar com um clique do Mouse no

checkbox, localizado na primeira coluna dos controles listados (conforme tela abaixo), e

clicar  no botão representado por uma seta para baixo,  para retornar o Controle/Série,

seguir o procedimento de marcação e clicar no botão representado por uma seta para

cima.  Deve-se  observar  que  os  Controles/Séries  em  vermelhos  estão  com  a  crítica

reprovada,  e verde para questionários aprovados pela critica.



 Relatório de Pendências na Codificação



Gerenciamento da Coleta

Laudo do Controle

Esta Função permite que o Controle seja finalizado/Supervisionado, e mesmo se houver

uma  transmitissão  do  Controle,   não  será  carregado  no  Banco  de  Microdados,  para

executar esta função deve-se selecionar o controle, fazer as análises necessárias, e clicar

no botão “Finalizar”. 



Iniciando o SIGPC_WEB

O SIGPC_Web é disponibilizado em dois módulos, sendo o primeiro módulo

disponibilizado num portal Web com as funcionalidades de comunicação de contingência,

como por exemplo, uma transmissão direta através dos cartões dos equipamentos de

coleta e apresentação de recibos de segurança que garantam a visualização das

transmissões realizadas, seja em módulo principal ou por contingência.

O segundo módulo é representado por um conjunto de funcionalidades que

residirão no próprio equipamento de coleta, permitindo que o mesmo possa

individualmente acionar os servidores centrais estabelecendo uma comunicação de via de

mão dupla para realização de sua própria carga e descarga de dados. 

SIGPC_Web – Funcionalidades no Portal web.

Abrir o Internet Explorer em uma máquina conectada à rede, e acessar o 
endereço: http://www.sigcweb.ibge.gov.br ;

Em seguida, será disponibilizada a tela abaixo:



Nessa tela, você deverá se identificar para estar autorizado a utilizar o sistema. Para isso,
informe sua identificação (Siape)  e sua senha  e, em seguida, clique em Entrar.

Após o login inicial, será exibida a tela de abertura do SIGPC_WEB :

Nessa tela de abertura do sistema , você notou que constam os seguintes menus:

• Transmissão;
• Downloads;
• Resumo;

Vamos conhecer cada uma destas funcionalidades.

Transmissão por Contingência

E o que deve ser feito para transmitir por contingê ncia?

Para isso, execute os procedimentos dispostos abaixo.

1 - Clique no botão “Transmissão” , e será disponibilizada uma nova janela, aperte
o botão de “Adicionar Arquivo”;

2 – Com o PDA conectado em seu computador, selecione o cartão de memória do
seu PDA, no caminho PNAD2014/Saida/UT01/Arquivo de transmissão.

3 - Clique no botão Transmitir .



As telas exposta a seguir  são exemplos da operação de transmissão por contingência.
Verifique-as com atenção!



Após a transmissão com sucesso será gerado recibo de comprovação de transmissão,
que além de ser gravado no cartão de memória do PDA ( PNAD2014/Recibo), será
gravado no ambiente Central, podendo ser consultado em “Relatórios do SIGPC” no SIGC
(Histórico de transmissões).

Download por Contingência

E o que deve ser feito para fazer download  por con tingência?

Para isso, execute os procedimentos dispostos abaixo.

1 - Clique no botão “Download” , e será disponibilizada uma nova janela;

2 – Selecione a Categoria de Insumo”, e após a janela ficar disponível para download,
  Aperte o botão de Baixar insumo, que é identificado pela figura de um seta para
baixo;   
 

A tela exposta a seguir é exemplo da operação de Download por contingência. 
Verifique-a com atenção!



Resumo da Coleta

Esta Funcionalidade é de uso do Entrevistador para conferência de suas transmissões ao
longo da Coleta.

E o que deve ser feito para Visualizar o Resumo da Coleta?

Para isso, execute os procedimentos dispostos abaixo.

1 - Clique no botão “Resumo” , e será disponibilizado o Resumo da Coleta  do Usuário
logado no SIGPC_WEB.



SIGPC_Web – Funcionalidades no equipamento de coleta.

Os equipamento de coleta (PDA), inicialmente estarão instalados com um conjunto

de programas do SIGPC_Web que permitirão a realização de comunicação com os

Servidores Centrais, que permitirão as instalações iniciais do Aplicativo da Coleta e dos

insumos (setores) associados através do SIGC para realização da operação da coleta. 

Estes programas também permitirão a comunicação para a devida transferência

(transmissão) dos dados coletados e a realização de possíveis atualizações no próprio

equipamento.

   
                                                                                                                               

Iniciando o PDA

 No PDA existem vários Menus na tela inicial, entretanto vamos tratar somente do

Menu da PNAD 2014 neste manual. Acessar o ícone da PNAD 2014 clicando apenas uma

vez e aguardar a tela de autenticação do usuário, seguindo os procedimentos abaixo.

PDA sem Usuário Habilitado.

E o que deve ser feito para habilitar um usuário pe la primeira vez ?

Para isso, execute os procedimentos dispostos abaixo.

1 - Clique no botão “PNAD 2014” , e será disponibilizada uma nova janela;

2 –  O PDA enviará uma mensagem informando que o PDA será habilitado pela
primeira vez, clique em “OK” para prosseguir;

3 –  Será solicitado o SIAPE , e clique em “Confirmar”  para prosseguir, e aguarde a
comunicação dos dados para o PDA;   

4 –  Após a mensagem de Programa finalizado, clique em voltar  para carregar os
insumos associados, e aguarde a finalização deste procedimento.
 

As telas expostas a seguir são exemplos da operação de habilitação pela primeira vez de 
um usuário no PDA. 

Verifique-a com atenção!



                                                                                                                                

 



Como podemos observar nas telas anteriores, após a finalização da carga dos insumos o

PDA estará pronto  para colocarmos em prática tudo que aprendemos no treinamento de

conceitos de preenchimento de questionário da PNAD 2014. 

A seguir vamos verificar as outras funcionalidades do SIGPC_PDA, que fazem parte do

conjunto de funcionalidades ligadas ao SIGC, SIGPC_WEB, são elas!! 

• Comunicação com ambiente Central e,
• Habilitar novo Usuário.

Comunicação com ambiente Central

Esta funcionalidade tem por objetivo transferir para o ambiente central os dados

coletados, para verificação atravez de relatórios do SIGC o andamento da coleta da

PNAD 2014. Podemos transmitir por Wifi ou mesmo conectando o PDA via cabo USB.

Conexão por WiFi

Quando acionado a Função “Gerenciar Rede Wi-Fi ”, o PDA busca as redes sem fio

disponíveis. Clicar na rede desejada, inserir a senha de acesso e aguardar a conexão ser

finalizada.

Atenção!

A rede sem fio que necessite autenticação por Browser (ex. Internet explorer) não finaliza

com sucesso a conexão. Se o computador de mão estiver conectado a um computador,

via entrada USB, a função Wi-Fi ficará indisponível.



Conexão por Cabo USB

A conexão somente será concretizada com sucesso após a apresentação da tela do

Windows Móbile, e acionado a função “Conectar sem configurar o dispositivo”  conforme

exemplos abaixo:



Depois de configurar o tipo de conexão (Wi-Fi ou Ca bo USB),  o que deve ser feito

para comunicar com ambiente central ?

Para isso, execute os procedimentos dispostos abaixo.

1 - Clique no botão “Configurações” , e será disponibilizada uma nova janela;

            2 - Clique no botão “Comunicar” , e será disponibilizada uma nova janela;      

            3 – Selecione o Controle/Série que deseja transmitir e prossiga clicando em “>”.

            4 – Aguardar transmissão do dados selecionados.

Atenção!

Se não houver nenhuma modificação de questionário e nenhum Controle/Série for

selecionado  para transmissão, a Comunicação será estabelecida para baixar do Servidor

Central novos insumos, se houver,   para o PDA.



As telas a seguir são exemplos de Comunicação com Servidor Central.

Verifique-as com Atenção!
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Habilitar novo Usuário

Esta funcionalidade tem por objetivo habilitar um novo usuário em um PDA já utlizado por
outro entrevistador anteriomente. Esta operação só poderá ser executada solicitando para
o Responsável Técnico da Pesquisa uma contra-senha de autenticação. 

E o que deve ser feito para habilitar novo usuário ?

Para isso, execute os procedimentos dispostos abaixo:

  1 - Clique no botão “PNAD 2014” , e será disponibilizada uma nova janela;
  2 - Faça sua autenticação, informando sua senha e clicando em “Ok”
  3 – Clique no botão “Funções”  e selecione a opção “Habilitar Novo Usuário ” e
clique em “>”
  4 – Será solicitado a confirmação da operação e também será solicitado uma
contra-senha de autenticação.
   5 – Digite a contra-senha de clique em “Prosseguir”, e aguarde finalização do
procedimento.
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Considerações Finais

Você finalizou a leitura do Manual do SIGC e SIGPC_WEB voltado aos usuários do
sistema.

Esperamos que você possa manusear o sistema conforme os procedimentos aqui
expostos. Com certeza, eles serão de extrema importância para o seu trabalho.

Bom trabalho!

                                                                                                                                 

                                                                                                                                

                                                                                                                                 



                                                                                                                         


