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CAS – Coordenadoria de Atendimento ao Servidor; DAP – Departamento de Administração Pessoal; SC – Setor de Cadastro; DOU - Diário Oficial da União; 

CPSA – Coordenadoria de Pagamento de Servidos Ativos; CPCC – Coordenadoria de Provimentos e Controle de Cargos; MEC – Ministério da Educação e 

Cultura; DAP/SADM – Secretaria Administrativa/DAP; SA – Setor de Arquivo; SIGRH – Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos 

(www.sigrh.ufrn.br); SIAPE – Sistema integrado de Administração de Recursos Humanos (www.siapenet.gov.br).
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