
 

COMUNICADO Nº: 034/2019                         Curitiba, 19 de novembro de 2019.

Assunto: Kit de Relatórios GRHS Meta4 – Atualização

Prezados Gestores,

Tendo em vista a conclusão da primeira etapa dos trabalhos realizados pela

Divisão de Cadastro de Recursos Humanos – DCRH/SEAP para adequação dos

relatórios gerenciais disponíveis no sistema RH-Paraná/Meta4, informamos que  a

partir  de  amanhã (20/11) estarão disponíveis  os  relatórios  do Kit  de  Relatórios

GRHS, que passará a se chamar “Kit de Relatórios de Recursos Humanos”, já

com as novas configurações.

Dentre os principais ajustes realizados, destacamos os seguintes:

- Padronização do cabeçalho com a nova logo do Governo Estadual;

- Inclusão de alguns relatórios, gerando independência da Celepar;

- Inclusão  de  opções  de  geração  de  relatórios  no  formato  .csv  e  .xls,

possibilitando o envio por e-mail;

- Inclusão/alteração  de  alguns  campos/filtros  como:  Projeto  Atividade,

Unidade de Trabalho, entre outros;

- Exclusão de alguns relatórios não utilizados pelas Unidades de Recursos

Humanos.

Tais alterações foram realizadas a partir do resultado da pesquisa feita com

as Unidades de Recursos Humanos, quanto a utilização dos relatórios existentes no

Kit e a necessidade de adequação do conteúdo das informações geradas por eles. 
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COMUNICADO Nº: 034/2019                         Curitiba, 19 de novembro de 2019.

Assunto: Kit de Relatórios GRHS Meta4 – Atualização

Com a inclusão/exclusão de relatórios, a sequência numérica do Kit sofreu

alterações, passando a ser estruturado da seguinte maneira:

FORMATO ANTIGO FORMATO NOVO
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COMUNICADO Nº: 034/2019                         Curitiba, 19 de novembro de 2019.

Assunto: Kit de Relatórios GRHS Meta4 – Atualização

Considerando  que  o  Kit  de  Relatórios  de  Recursos  Humanos contém

informações gerenciais, disponibilizadas especificamente para atender as atividades

técnicas das Unidades de Recursos Humanos, bem como subsidiar ações relativas

a gestão de pessoas nos respectivos Órgãos, solicitamos proceder os devidos testes

em cada um dos relatórios, verificando se as funcionalidades estão de acordo e

conferindo se as informações geradas estão corretas.

A confirmação da conferência dos relatórios deverá ser encaminhada, através

do e-mail drhseap@seap.pr.gov.br, até o dia 29/11 impreterivelmente.

Atenciosamente,

Luiz Gustavo Sulek Castilho
Diretor de Recursos Humanos e Previdência 
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