
Para iniciar o preenchimento da declaração de acúmulo de cargo o servidor deverá entrar no sistema SUAP 

(https://suap.ifmt.edu.br)  com sua matrícula e senha: 

 

 

Após a realização do login, o servidor deverá clicar em Gestão de Pessoas no menu lateral do sistema: 

 

  

https://suap.ifmt.edu.br/


 

Após abrir o menu Gestão de Pessoas abrirá um novo menu com novas opções. O servidor deverá clicar 

em Administração de Pessoal: 

 

Posteriormente, no novo menu aberto clique em Acúmulo de Cargo: 

 

 



Para o preenchimento da declaração clique no menu Declaração de Acúmulo de Cargo: 

 

 

Abrirá uma nova página, e nesta nova página o servidor deverá clicar em Adicionar Declaração de Acúmulo 

de Cargos, que se encontra no lado direito da página. 

 

Automaticamente serão preenchidos os campos com o nome do servidor e a jornada de trabalho. 

 

  



O servidor deverá marcar o item que corresponde a sua situação funcional, caso não possua qualquer outro 

vínculo ativo com Administração Pública direta ou indireta nas esferas federal, estadual ou municipal, nem 

perceba proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de nenhum órgão ou entidade da Administração 

pública e nenhum outro vinculo com entidade ou associação particular, deverá marcar o primeiro item do 

questionário:  

 

E deverá marcar as opções NÃO exerço nos anexos IV e IV. 

 

 

Ao final da página, do lado esquerdo o servidor deverá clicar na opção salvar para que a declaração seja 

inserida no sistema: 

 

 



 

Se após salvar a declaração, o servidor entender que seja necessária alguma retificação nas informações 

prestadas, poderá alterar o preenchimento clicando em editar, desde que ainda esteja aberto o prazo para 

preenchimento: 

 

Caso o servidor ACUMULE CARGOS/EMPREGOS OU REALIZE ALGUMAS DAS OUTRAS ATIVIDADES 

ARROLADAS, deverá assinalar a atividade especificada e PREENCHER O ANEXO CORRESPONDENTE: 

 

 

 

  



O servidor deverá deixar o anexo em branco nas opções NÃO EXERÇO. 

Ao final da página, do lado esquerdo o servidor deverá clicar na opção SALVAR para que a declaração seja 

inserida no sistema: 

 

 


