
Configuração da lista de empregados por UO na PTMW 

 

1. Acesse o SAP, digite PTMW e clique em Continuar   

 

2. Clique no botão Lista de Empregados    , localizado na base do 
calendário, e em Administrar próprias listas empregados  
 

3. Clique nos campos previamente selecionados  para desmarcá-los, mantendo 
selecionados apenas os itens abaixo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Na coluna Opção, clique com o mouse em cada um dos símbolos e, com 
um duplo clique, escolha o símbolo  
 

5. Na coluna Valor, insira os dados, conforme abaixo: 

I. Status da ocupação: digite 3 
II. Área de recursos humanos: digite ETRJ 
III. Grupo de empregados:  clique no botão seleção múltipla 

Na coluna Valores, digite:   

 A – referente empregados ativos; 
 B – referente supervisores que marcam ponto durante as paradas; 
 G – referente estagiários ativos; 
 J – referente requisitados. 

 Clique no botão Transferir  

IV. Unidade organizacional: digite o código identificador de sua UO. 
Obs.: caso precise consultar o código, entre em contato com o ramal 6850. 

 
6. Clique no botão Nº de ocorrências localizado na 

parte inferior da tela. 
 
Obs.: o campo “vazio” mostrará o total de empregados lotados em sua UO, conforme 
exemplo: 
 

7. Clique no botão Salvar 
localizado na parte superior da tela. 
 



8. Na janela Gravar ID seleção, digite nos campos disponíveis os seguintes dados:  

 ID seleção:  Z_sua matrícula_sigla da UO (sem o ponto)  

 Texto seleção: sigla da UO (sem o ponto)_código de quatro dígitos identificador de 
sua UO 

Obs.: preencha os dados sem incluir espaços ou pontos. Utilize o símbolo underline entre 
os dados, conforme exemplo. 
 

9. Clique em Salvar  
 

10. No canto inferior esquerdo da tela, o SAP apresentará a mensagem 

 
 

11. Clique no botão Voltar  
 

12. Clique novamente no botão Lista de Empregados, localizado na 
base do calendário, e clique no Texto seleção criado: AAAA_XXXX. 
 

13. A lista com os colaboradores da UO será apresentada logo abaixo do calendário. 
 
Informamos que, devido à instabilidade do sistema, a lista poderá permanecer oculta 
temporariamente, gerando a mensagem Nenhum empregado para a seleção de sua 
UO.  Esse fato não impedirá a aprovação da frequência de seus colaboradores. 
 

 


