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Acesso 

Url de acesso: http://gep.detran.reders 
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Preencher 

os campos 

conforme 

cadastro do 

SOE. 

Observação:  O sistema funciona em todos os navegadores. Com algumas restrições no I.E. 

Todos os servidores terão acesso ao sistema GEP. Como padrão os dados estão disponíveis 

somente para consulta. Dependendo das competências, alguns servidores terão acesso às 

funcionalidades de edição, podendo editar dados dos profissionais. Somente os servidores do 

Setor de Credenciamento terão acesso para alteração de todos os dados do profissional. 
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Menu Empresa 

Adicionar Vínculo Profissional 

Vínculo de Profissional à Empresa 

Como vincular o profissional 

à empresa: 
 

1 No menu Empresa, 

pesquisar a Empresa a qual 

será feito o vínculo. A 

pesquisa pode ser feita por  

qualquer um dos campos, 

conforme figura ao lado.  

Clicar em Pesquisar; 

Sumário 
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Menu Empresa 

Adicionar Vínculo Profissional 

Vínculo de Profissional à Empresa 

Como vincular um profissional à 

empresa: 
 

2 Clicar no ‘Código da 

Empresa’;  

3 Clicar na aba ‘Profissionais’. 

Na lista de profissionais, clicar 

em ‘Adicionar’; 
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Vínculo de Profissional à Empresa 

Como vincular um profissional à 

empresa: 
 

4 Informar a Identidade do 

profissional e clicar na lupa ou clicar 

em ‘Busca Avançada’; 

5 Ao informar a Identidade e clicar 

na lupa, o sistema apresentará os 

dados do profissional pesquisado. 

Marcar no campo ‘Atividade’, a 

atividade profissional que será 

vinculada à empresa; 

Clicar no botão ‘Salvar’. 

 

Menu Empresa 
Adicionar Vínculo Profissional Sumário 
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Mais detalhes - clique aqui 



  

Encerrar vínculo de profissional à empresa 

Como encerrar o vínculo do 

profissional à empresa: 

 

1 Editar a ‘Empresa’ conforme 

indica a figura; 

2 Clicar na aba ‘Profissional’; 

Menu Empresa 
Encerrar Vínculo/Profissional   Sumário 
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Como encerrar o vínculo do 

profissional à empresa: 

  

Encerrar vínculo de profissional à empresa 

3 Editar o Profissional, 

clicando na Identidade 

do profissional; 

4 Clicar no botão 

‘Desvincular’. 

 

Menu Empresa 
Encerrar Vínculo/Profissional   Sumário 

9 



Como encerrar o vínculo do 

profissional à empresa: 

  

Encerrar vínculo de profissional à empresa 

5 Inserir o ‘Motivo’ do 

encerramento; 

Clicar no botão ‘Salvar’. 

O Motivo do encerramento 

é obrigatório. 

Observação: Ao encerrar o vínculo de profissional à empresa, quando a atividade 

desempenhada for obrigatória para o funcionamento da empresa e não exista outro 

profissional vinculado à empresa com a mesma atividade, o sistema informará a seguinte 

mensagem: “A empresa não possui o número mínimo de profissionais ativos para esta 

atividade. O encerramento deste vínculo tornará a empresa inoperante. Deseja prosseguir?” 
 

Menu Empresa 
Encerrar Vínculo/Profissional   Sumário 
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Mais detalhes - clique aqui 



Como adicionar o afastamento de um 

profissional: 

  

Para um profissional que exerce atividade que envolva a administração da empresa, quando necessita se 

afastar, poderá indicar um substituto para o qual serão atribuídas todas as permissões de acesso aos 

sistemas, do profissional que está se afastando. As mesmas valerão para o período do afastamento. No fim 

do período de afastamento o sistema retorna as permissões para o profissional afastado. O registro do 

afastamento pode ser futuro, nesse caso o sistema fará o ajuste das permissões também no início do 

afastamento. 

Menu Empresa 
Afastamentos/Profissional 

1, 2 e 3 (veja esses passos nas págs. 

8 e 9); 

4 Clicar no botão Afastamentos; 

5 Clicar no botão Adicionar;  

Sumário 

11 



Como adicionar o afastamento 

de um profissional: 

  

Afastamento do Profissional 

6 Preencher os campos Data início e 

Data fim com o período de afastamento. 

Preencher o campo de ‘Substituto’ e 

‘Motivo’; 

Clicar no botão ‘Salvar’. 

 

 

 

 

  

O profissional ‘Substituto’ deve 

estar vinculado à empresa e 

possuir atividade de competência 

compatível à do profissional a ser 

substituído, de acordo com as 

regras estabelecidas.  

Menu Empresa 
Afastamentos/Profissional 

Observação: Campos com * são obrigatórios. 

Sumário 

Mais detalhes - clique aqui 
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Como alterar o afastamento de 

um profissional: 
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Alteração do afastamento do Profissional 

1 Localizar o profissional e clicar 

no campo ‘Data início’ para abrir 
a edição; 

2 Alterar os dados e clicar em 

‘Salvar’. 

Observação: Se a situação do 

afastamento é  ’Aguarda Início’ é 
possível a alteração dos seguintes dados: 
data de início e data de fim, motivo, 
descrição do motivo.  

Se a situação do afastamento é ‘Em 

substituição’ é possível alterar apenas  

a data final da substituição, que deve ser 

igual ou maior a data de início. 

Menu Empresa 
Afastamentos/Alteração 



Como cancelar o afastamento de um 

profissional: 
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Cancelar o afastamento do Profissional 

1 Fazer os mesmos passos iniciais da 

(págs. 8 e 9). Editar o profissional 

clicando  na ‘Identidade’ . Após, marcar 

o profissional e clicar em ‘Cancelar 

Afastamento’; 

2 O campo Observação deve ser 

informado. Clicar em Salvar.  

3 A situação do afastamento ficará 

como ‘Cancelado’.  

Observação: O cancelamento é 

permitido apenas nas situações de 

afastamento ‘Aguarda Início’ ou ‘Em 

Substituição’. Ao cancelar um 

afastamento na situação "Em 

substituição" as permissões 

retornam ao profissional afastado. 

Menu Empresa 
Afastamentos/Cancelamento 
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Como inicializar a senha do profissional 

Menu Empresa - Inicializar Senha 

No menu Empresa: 
 

1 Editar a Empresa, clicando no 

‘Código da Empresa’; 
 

2 Clicar no botão ‘Profissionais’; 
 

3 Selecionar o profissional e clicar 

no botão ‘Inicializar senha’. 
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Como renovar o prazo de senha do profissional 

Menu Empresa – Renovar Prazo 

No menu Empresa: 
 

1 Editar a Empresa, clicando no 

‘Código da Empresa’; 
 

2 Clicar no botão ‘Profissionais’; 
 

3 Selecionar o profissional e clicar 

no botão ‘Renovar prazo’. 
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Como refazer o perfil do profissional 

Menu Empresa – Refazer Perfil 

No menu Empresa: 
 

1 Editar a Empresa, clicando no 

‘Código da Empresa’; 
 

2 Clicar no botão ‘Profissionais’; 
 

3 Selecionar o profissional e clicar 

no botão ‘Refazer perfil’. 



Gestão de Entidades e Profissionais 

GEP 

  
Regras de Negócio 

 

Praça dos Açorianos, s/n° - CEP 90010-340 
Porto Alegre, RS 
0 - XX - 51 - 3210-3100 
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Vinculo de Profissional com Empresa 
________________________________________________________________ 
Inclusão: 
 
1. Operador deve ter permissão na ação EMPRESA.VINCULARPROFISSIONAL 
 
2. Profissional deve estar na situação “ativo”. Não pode estar suspenso e nem encerrado.  
 
3. Vínculo da atividade com o profissional deve estar na situação homologada. 
 
4. Quando o tipo de atividade exige recredenciamento anual, a data de vencimento do credenciamento da 

atividade do profissional deve ser maior que a data de hoje.  
 
5. O Tipo de atividade do profissional deve estar na situação “Ativa”.  
 
6. Empresa deve estar na situação “HOMOLOGADA” e com credenciamento não vencido.  
 
7. Para as atividades que estiverem marcadas para exigir permissão especial para vincular a empresa, o 

operador deve ter permissão no SOE de “EMPRESA.VINCATIVESPECIAL”. 
 
8. Profissional não pode ter pendências ativas na data da vinculação. 
 
9. Posto Avançado. Quando a empresa que estamos adicionando um profissional na atividade for um posto 

avançado de um CHC, o profissional deve ter vinculação na mesma atividade na empresa matriz, ou na 
empresa que formou o consórcio. Exceção a essa regra é a atividade "Coordenador de CFC", atividade 
específica para posto avançado. 

 
10. Quantidade de vínculos. O máximo de vínculos ativos permitidos de um profissional com uma empresa é  

 4, de diferentes tipos de atividades. 
 
11. Só é permitido 1 vínculo ativo para a cada tipo atividade do profissional com a mesma empresa. 
 
12. Será permitido vincular na empresa apenas quando o tipo de atividade está configurado para o mesmo  

 tipo de empresa. 
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Vinculo de Profissional com Empresa 
________________________________________________________________ 
 
13. Junta CETRAN/DETRAN: O profissional não pode pertencer a junta/comissão do CETRAN/DETRAN com  

 situação ativa. Com exceções das seguintes situações: 
 

 Empresas DETRAN: os tipos de profissionais  
    
   Médico Junta do DETRAN(29) 
   Psicólogo Junta Recursal DETRAN(52) 
   Médico Junta Recursal DETRAN(99) 
 

 Podem pertencer aos seguintes tipos de comissão: 
 
    1 - "Médica Especial DETRAN",  
    2 - "Psicológica Recursal DETRAN",  
    3 - "Médica Recursal DETRAN" 
 

 Empresas CETRAN: os tipos de profissionais  
 
   Médico Junta CETRAN(17) 
   Psicólogo Junta CETRAN(18) 
 

 Podem pertencer aos seguintes tipos de comissão:  
 
    4-"Médica CETRAN" e  
    5-"Psicológica CETRAN". 
 
 
 
16. Para vincular um profissional do tipo “Coordenador de CRVA”, ele já deve estar previamente vinculado   

  como “IVD” no mesmo CRVA, e o vínculo do profissional IVD deve estar na situação de “Homologado”. 
 

17. Profissional “Diretor de Ensino” só pode ter vínculo ativo em apenas uma empresa. 
 

18. Profissional “Diretor Geral” só pode ter vínculo ativo em no máximo 2 empresas. 
 

19. Diretor Geral e Diretor de ensino não podem ser o mesmo profissional na mesma empresa. Vinculado as  
  regras acima, que impedem mais de um vínculo para Diretor de Ensino e dois de Diretor Geral. 
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Vinculo de Profissional com Empresa 
________________________________________________________________ 
 
Informações complementares 
 

20. Grava Histórico da “Vinculação”.  
 
21. Ao incluir um vínculo do profissional com uma empresa, a situação do novo vínculo fica como “ATIVA”. 
 
22.Inclui o profissional no sistema SOE, dando perfil de acordo com a atividade. Atribui o email do  

 profissional no email de segurança do soe. 
 
23. Na inclusão do profissional para o tipo de atividade Psicólogo, envia e-mail para  

 cpm-psicologia@detran.rs.gov.br informando que foi feito um vínculo para o profissional. 
 
 

Permissões do SOE 
 

24. Ao incluir o vínculo do profissional, será criado o perfil do profissional no SOE para o tipo de atividade.   
 Caso já exista no SOE, será ajustado o perfil, adicionando as classes da nova atividade vinculada. 

 
25. Caso profissional possua email cadastrado, enviará para esse email uma senha de acesso ao sistema,  

 senha essa que deverá ser alterada no primeiro logon do profissional a qualquer sistema. Caso não   
 possua email cadastrado a senha será mostrada na tela do operador. 
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Vinculo de Profissional com Empresa 
________________________________________________________________ 
Encerrar vínculo de profissional com empresa: 
 
1. A data de encerramento do vínculo deve ser igual ou menor que a data atual. 
 
2. Deve ser informado o motivo do encerramento de vínculo. 
 
3. Ao encerrar vínculo de profissional com empresa, quando a atividade for obrigatória para a empresa 

funcionar e caso não existe outro profissional com vínculo ativo na atividade, será mostrada mensagem 
“A empresa possui o número mínimo de profissionais ativos para esta atividade. O encerramento deste 
vínculo tornará a empresa inoperante. Deseja Prosseguir?”  

 
 
Informações complementares 
 

4. A situação do vínculo será alterada para “Encerrado”. 
 
5. Será incluído um histórico para o profissional relativo ao encerramento do vínculo. 
 
6. Quando o vínculo do profissional com a empresa é encerrado, o perfil do profissional será refeito, 

retirando as permissões exclusivas da atividade. 
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Afastamentos do Profissional 
________________________________________________________________ 
Lista: 
 
1. A lista de afastamentos encontra-se dentro da aba “Afastamento” na consulta/edição do vínculo do 

profissional com empresa.  
 
2. Serão listados todos os afastamentos do vínculo do profissional com a respectiva empresa, com 

paginação padrão. 
 
3. A lista de substituições mostra as seguintes informações: Data de início, Data de fim, Motivo da 

Substituição, Nome do substituto, Identidade e UF do substituto, Situação. 
 
4. A lista de afastamentos será ordenada pela data de início da substituição em ordem decrescente, 

deixando os últimos afastamentos em primeiro na lista, com ordenação de colunas padrão. 
 
5. Será possível exportar a lista de substituições para Excel e pdf. 
 

________________________________________________________________ 
Inclusão: 
 

6. Operador deve ter permissão na ação PROFISSIONAL.INCLUIRAFASTAMENTO. 
 
7. A Empresa Credenciada deve estar na situação de “Homologada”. 
 
8. Data do credenciamento da empresa não pode estar vencida. 
 
9. Quando o tipo de empresa exigir pagamento de GAD anual, o prazo de pagamento da GAD da empresa 

deve estar dentro do período de validade. 
 
10. O profissional substituto é obrigatório, devendo ser informado. 
 
11. A atividade do profissional substituto, vinculada a empresa, deve estar na situação “Homologado”. 
 
12. O profissional substituído deve estar vinculado na empresa.  
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Afastamentos do Profissional 
________________________________________________________________ 
 
13. O afastamento de profissional é permitido somente para as atividades previstas na tabela abaixo,   

  devendo ser parametrizado, permitindo inclusão de outras atividades sem alterar a regra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. O profissional substituto deve obrigatoriamente estar vinculado na mesma empresa do profissional 

substituído e deve possuir vínculo ativo com a empresa. 
 
15. A data inicial do afastamento é obrigatória e deve ser maior ou igual à data atual. 
 
16. A data final do afastamento é obrigatória. e deve ser igual ou maior que a data de início. 
 
17. O período de afastamento sendo incluído não pode ultrapassar 30 dias corridos. Tempo decorrido ente o 

início e fim do afastamento. 
 
18. O motivo do afastamento é obrigatório. 
 
19. Quando o motivo do afastamento for igual a “Outros”, deve obrigatoriamente informar a descrição do 

motivo. 
 
20. Um Profissional substituído não pode ser substituto de outro profissional no período do afastamento.   

 Considerando afastamentos do profissional na empresa do vínculo. 

Atividade do substituído  Atividades permitidas para substituto  

Diretor-Geral CFC (6)  Diretor de Ensino CFC (5) 

Diretor-Geral CFC (6)  

Diretor de Ensino CFC (5)  Diretor de Ensino CFC (5) 

Diretor-Geral CFC (6)  

Coordenador de CFC (26)  Psicólogo CFC (1) 

Médico CFC (2) 

Instrutor Teórico (3) 

Instrutor Prático (9) 

Diretor Geral CFC (5) 

Coordenador de CFC (26) 

Coordenador de CRVA IVD (7) 
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Afastamentos do Profissional 
________________________________________________________________ 
 
21. Profissional substituto não pode ser substituto de outro afastamento no mesmo período. Considerando 

afastamentos do profissional na empresa do vínculo. 
 
22. Quando o operador logado é do DETRAN, pode registrar afastamentos para qualquer empresa 

(credenciado). Quando o operador for de uma empresa, ex.: CFC será permitido apenas incluir 
afastamentos para profissionais vinculados a sua empresa. Valendo para qualquer tipo de empresa. 

  
23. O profissional afastado não pode ter outro afastamento ativo para ele no mesmo período. Considerando 

apenas afastamentos do profissional na empresa para o vínculo. 
 
 
Informações complementares 
 
 
24. Quando a data de início da substituição for igual à data do dia, os perfis do SOE dos dois profissionais, 

substituto e substituído, serão refeitos.  
 
25. Os motivos de substituição são os seguintes: 
 

• Saúde 
• Férias 
• Atualização Profissional 
• Outros – (Exige descrição do motivo) 

 
26. Situações do afastamento: 
 

• Aguarda Início – Período anterior a data de início do afastamento, situação atribuída na inclusão. 
• Em substituição – Durante o período de afastamento, atribuído no primeiro dia do período do 

afastamento. 
• Cancelado – Afastamento cancelado (excluído).  
• Encerrado – Situação atribuída quando a data de fim do afastamento já passou. 
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Afastamentos do Profissional 
________________________________________________________________ 
Alteração: 
 
 
27. Operador deve ter permissão na ação PROFISSIONAL.ALTERARAFASTAMENTO. 
 
28. O afastamento quando na situação de “Cancelado” ou “Encerrado” não pode ser alterado, nesse caso 

será mostrada somente tela de consulta.  
 
29. Se o afastamento se encontra na situação “Aguarda Início”, permite alterações nos seguintes dados: 

data de início e data de fim, motivo, descrição do motivo. Respeitando as regras da inclusão referente 
esses campos. 

 
30. Se o afastamento se encontra na situação de “Em substituição” apenas a data final pode ser alterada, 

devendo ser igual ou maior a data de início. 
 
31. Quando a data de início for antecipada para data igual à hoje, e a situação for igual a “Aguarda Início”, 

serão feitas as seguintes alterações: 
 

• Ajuste do perfil do SOE do profissional substituto e substituído 
• Alteração da situação do afastamento para “Em substituição”. 

 
32. Quando a data de fim do período for alterada para uma data menor que hoje, e a situação for igual a   

  “Em substituição”, serão feitas as seguintes alterações: 
 

• Alteração da situação do afastamento para “Encerrado”; 
• Ajustar o perfil do SOE do profissional substituto e substituído. 

 
 
Cancelar afastamento 
 
 
33. Permite cancelar apenas se o afastamento estiver na situação de “Aguarda Início” ou “Em substituição”.  
 
34. Depois de cancelado não será mais possível reativar. 
 
35. Ao cancelar um afastamento é obrigatório o preenchimento de uma observação na forma de texto livre. 
 
36. A situação do afastamento será alterada para “Cancelado”. 
 37 



Afastamentos do Profissional 
________________________________________________________________ 
Rotina automática: 
 
 
 Rotina que verifica diariamente os afastamentos e ajusta as permissões no início e fim do período de 
afastamento. O profissional substituto herda todas as permissões do SOE do profissional afastado, sem 
perder as suas permissões. 
 
As situações dos afastamentos serão atualizadas conforme segue: 
 
1. Para todos os registros de afastamentos na situação de “Aguarda Início”, quando a data de início do 

afastamento for menor ou igual a data atual executa as seguintes atualizações: 
 

• Alterar a situação do afastamento para “Em Substituição”. 
 

• Ajustar o perfil do SOE para o profissional afastado, retirando as classes da atividade sendo 
substituída. 

 
• Ajustar o perfil do profissional substituto, atribuindo as classes do profissional substituído, sem perder 

seu perfil. 
 
2. Para todos os registros de afastamentos na situação de “Em Substituição”, quando a data de fim do 

afastamento for menor a data atual, executa as seguintes atualizações: 
 

• Altera a situação do afastamento para “Encerrado”. 
 

• Ajusta o perfil do SOE para o profissional afastado retornando as classes de seu perfil. 
 

• Ajusta o perfil do profissional substituto, retirando as classes do perfil do profissional afastado, 
deixando somente com seu perfil. 
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