
Para utilizar os recursos do Filiados online 

é necessário se identificar para isso entre 

com o login e a senha do seu sindicato 

nesta página. 



Esta é a página Inicial do 

sistema nela estarão expostas 

notícias gerais assim como 

notícias diretas para seu 

sindicato 



Para cadastrar um novo filiado 

entre no menu “Filiados” e 

selecione “Cadastrar” 



Este é o formulário 

para cadastro dos 

dados pessoais do 

filiado. 

Os campos marcados 

com ‘*’ são 

obrigatórios, sem eles 

o filiado não poderá ser 

cadastrado. 

Clique aqui para salvar 

os dados pessoais do 

filiado. 



Clicando neste ícone 

você salva os dados 

Clicando neste ícone 

você exclui os dados da 

linha 

Após salvar os 

dados Pessoais 

do Filiado você 

poderá inserir os 

demais dados. 

Clique neste ícone 

quando desejar editar os 

dados 



Para manipular os dados dos 

Filiados entre na aba “Filiados” e 

selecione o item “Consultar” 



Para encontrar o filiado que deseja 

manipular os dados digite o inicio do 

nome aqui e clique em “Buscar” 



Se o filiado estiver cadastrado 

ele aparecerá na lista abaixo 



Para editar/visualizar os dados 

do filiado clique aqui.Será aberta 

então uma tela igual a de 

cadastro porém com os dados já 

preenchidos. 

Clique aqui para 

imprimir a ficha 

cadastral do 

filiado. 

Clique aqui 

para excluir o 

filiado. 



Clique aqui para 

enviar a foto do 

filiado. 



Esta é a página aberta 

para enviar a foto do 

filiado. 

Clique aqui para 

selecionar a foto 

Depois que a foto 

for selecionada 

clique aqui para 

carregar a foto 



Clique aqui para 

visualizar as 

anotações do 

filiado e enviar 

novas. 



Esta é a lista de 

anotações. 

Aqui você insere 

novas anotações. 



Agora você pode compartilhar 

arquivos com a FETEMS 

para enviar um arquivo vá no 

menu “Arquivos->Enviar” 



Clicando em “Selecionar arquivo” 

essa janela é aberta e você 

poderá escolher o arquivo a ser 

enviado, depois de selecionado 

clique em “Enviar arquivo” 



Para receber os 

arquivos enviados pela 

FETEMS vá no menu  

“Arquivos->Download” 

Se houverem arquivos 

enviados para seu 

sindicato eles 

aparecerão nesta lista 



Clique aqui para 

baixar o arquivo 



No menu “Listas” 

você encontrará uma 

relação de todos os 

filiados do seu 

sindicato de acordo 

com alguns critérios 



As listas tem este padrão, 

você seleciona os campos 

que deseja que apareça 

na relação e clica em 

“recarregar” para que os 

dados sejam mostrados. 

Estes são os dados a serem selecionados 



Para imprimir 

clique aqui. 
Para imprimir etiquetas clique aqui. 

Preste atenção quanto as 

observações para impressão de 

etiquetas 



Esta é a lista ‘por 

período’ 

E enfim clique aqui 

para visualizar a 

relação solicitada 

Depois selecionará 

a data de início e 

fim do período 

Você deverá selecionar 

se o período é de 

ingresso ou exclusão 



Para recarregar os 

dados clique aqui 

Esta é a listagem 

‘por lotação’

  

Nesta listagem você tem a 

opção de listar os filiados:  

•de todas as lotações; 

• de todas as lotações, não 

mostrando o filiado mais de uma 

vez mesmo que ele esteja em 

mais de uma lotação;  

•ou de cada lotação  



No menu “Atalhos->Alterar Senha” 

você poderá alterar sua senha 



Para encerrar sua 

sessão vá em 

“Atalhos->Sair” 



Para  solicitar a confecção de 

carteirinhas dos filiados vá em : 

Filiados-> Consultar , procure os 

filiados que solicitaram carteirinha e 

clique em “solicitar carteirinha”; se 

os dados do filiado estiverem 

completos ele será adicionado na 

próxima remessa de carteirinhas 



Em “Carteirinha->Enviar Remessa” 

você pode ver a lista de filiados que 

foram selecionados para a 

confecção de carteirinhas. 

Para remover 

o filiado da 

lista clique 

neste ícone. 

Clique em “Enviar Remessa” 

para continuar o processo de 

solicitação de carteirinhas, após 

este passo não poderão mais 

ser adicionados filiados nesta 

remessa. 

Aparecerá o ícone da Carteirinha 

se já foi solicitada para o filiado, 

em seguida em qual remessa foi 

pedida. 



Para concluir o processo de 

solicitações de carteirinhas é 

necessário enviar para a fetems 

o requerimento juntamente com 

as fichas dos filiados 

devidamente assinadas pelo 

filiado. Para imprimir o 

requerimento clique aqui 

Para imprimir as fichas 

clique aqui 



Para acompanhar as remessas 

enviadas vá em “Carteirinha -

>Listar Remessas enviadas”. 



Opção para usuário Administrador 

Em “Carteirinha->Liberar Impressão 

para  Remessa” você pode ver a 

lista de Sindicatos que solicitaram 

carteirinhas para a confecção. 

Em “Remessa (Qtde)”  mostra  o 

número da remessas solicitada 

e a quantidade de filiados. Ao 

clicar aqui mostrar a lista dos 

filiados.  

Em “Carteirinha-

>Marcar Entregue” 

você pode ver a lista 

das remessas já 

liberadas que ainda 

não foram  impressa 

ou entregue. 



Opção para usuário Administrador 

Ao clicar dentro da caixa do texto 

“clique aqui”, aparecerá o calendário. 

Basta selecionar a data desejada e 

clicar no ícone ao lado “Marcar 

Impressa ”. 

Caso queira mudar de mês, clique 

nas setas ao lado do nome do mês. 

Após selecionar “Carteirinha ->  

Marcar entregue”, aparecerá esta  

tela.   
Após ter fixado a data 

de Impressão, clique 

no ícone da Carteirinha 

“Marcar Entregue” para 

concluir a liberação da 

remessa.  



Dúvidas entrar em contato com o 

Grupo G2i através de: 

(67) 3027-7847 (tratar com André ou Rodrigo) 

rodrigo@rusolution.com 

 


