Recadastramento

ACESSO
Para conectar-se ao Sistema ZATU acesse o site da Prefeitura de Tarauacá
através de seu navegador (Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Opera entre outros)e clique no link de atualização cadastral que será
redirecionado pra o site ou se preferir, direto pelo site www.zatu.com.br.
INÍCIO DO RECADASTRAMENTO
Para dar início ao processo de Recadastramento, clique na opção “portal do
servidor ” em seguida “primeiro acesso? Registre –se aqui”.

Você será redirecionado para a área de registro onde deverá preenche suas
informações de acordo com o que solicita nos campos.

Acessa

Após realizar o cadastro informe seu CPF e a senha definida para iniciar seu
recadastramento.

RECADASTRAMENTO
Após realizar o acesso, prossiga clicando em “Recadastramento Anual”.
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Importante: O servidor não conseguirá criar processo de alteração de dados
caso não tenha realizado o Recadastramento Anual.
Após clicar na opção Recadastramento Anual, será direcionado para a are de
preenchimento das informações pessoais, que severa ser preenchida conforme
os campos solicitado.

Para avancar com o processo de recadastramento é necessário o preenchimento das
informações obrigatória, Preencha os campos corretamente e clique em “salvar e avançar”,
caso deseja salvar as informações e finalizar em outro momento clique nas opções “salvar e
avançar” ou “salvar e retroceder” e sair do sistema.

Importante: Observe que a situação do processo ainda na fase de preencimento está com

status “Aguardando preencimento total”, isso significa que o a situação so irá alterar após o
envio das informações para o chefe imediato, isso não significa a finalização de seu
recadastramento, o processo só será finalizado após o encaminhamento para o RH e passará
por avaliação das informações fornecidas para assim Finalizar o processo.

Concluído o preenchimento dos dados, será necessário anexar o comprovante das
informações fornecidas conforme especifica o campo.

FINALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO
Se todos os dados estiverem corretos e anexados, clique em “salvar e finalizar” e suas
informações irão para atestação de seu chefe imediato.

Logo em seguida, exibirá uma mensagem que seu Recadastramento foi enviado
com sucesso e seu protocolo de envio gerado e permanecerá para consulta na área do
servidor.

Importante: Todas as movimentações do processo de recadastramento e alteração de dados,

poderá ser acompanhado na área do servidor no menu “listar de processos”, opção que
reúne os processo de alteração de dados e recadastramento anual, além de poder
acompanhar o status de seu processo e as observações encaminhadas pelo RH caso encontre
alguma divergência nas informações fornecidas em seu processo de recadastramento ou
alteração de dados.

Observe atentamente o status de seu processo até que o mesmo esteja na
etapa finalizado, isso significa que o RH aceitou e validou suas informações.

