
 

  
 

Layout do Arquivo de Importação - SIAI DP – Cargos – XML 
 
 

Configuração 

Assunto: Layout do arquivo de importação de dados para o SIAI DP (Cadastro de Cargos) 

Periodicidade: Eventual 

Esquema validador: 
Arquivo: xsdCargos_v2.1.0.xsd 

Esquema disponível em: http://www.tce.rn.gov.br/SiaiDp/Versoes 

Nomenclatura do Arquivo de Envio: 

[Código da Unidade Jurisdicionada]_cargos_siaidp.xml 

Ex.: L002_cargos_siaidp.xml 

 

O arquivo deve ser compactado no formato ZIP 

Ex.: L002_cargos_siaidp.zip 

 
 

Revisões do Documento 

Versão Data Descrição 

1.1.0 10/01/2021 Versão disponibilizada em produção 

1.0.6 06/12/2020 Nova versão do arquivo XSD 
Renomeado a TAG <tipoCargo> para <tipoAreaCargo> e valores atualizados 
Renomeado a TAG <formaProvimento> para <tipoNaturezaVinculoCargo> e valores atualizados 
Renomeado a TAG <cargaHoraria> para <cargaHorariaCargo> 

1.0.5 30/11/2020 Nova versão do arquivo XSD 
Correção do tipo da TAG <tipoCargo> 

1.0.4 24/11/2020 Nova versão do arquivo XSD 
Correção do tipo da TAG <cargaHoraria> 



 

  
 

1.0.3 06/10/2020 Atualização do domínio da TAG <tipoCargo> 

Adicionado a periodicidade do envio na tabela Configuração 

1.0.2 11/09/2020 Nova versão do arquivo XSD 
 
Renomeado as tags <codigo> e <nome> para <codCargo> e <nomeCargo> 

Adicionado o atributo versão na tag <envioCargos> 

1.0.1 20/08/2020 Alteração da referência do endereço eletrônico do SIAIDP do ambiente BETA nos campos de Regra Associada 

1.0.0 17/08/2020 Versão piloto do novo leiaute do SIAI-DP (ambiente beta) 

 
 
 

Descrição do elemento pai = <envioCargos> 

Atributo Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<versao> Número da versão 
do Schema XSD 

Caractere (6) 
 Informar a versão atual 
definida na seção 
Configuração deste 
documento 

 SIM 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<codigoUnidadeJurisdicionada> Código identificador 
do órgão 

Caractere (4) 
Utilizar o código da guia 
Unidade Jursidicionada 
disponível no endereço 

http://siaidp.tce.rn.gov.br/
#/tabelasauxiliares 

 SIM 

<sistemaGerador> 
Nome do sistema 
utilizado na geração 
do arquivo. 

Caractere (50) 
 

Deve ser preenchido com o 
nome do sistema gerador. 

SIM 

<remessas> Estrutura com dados 
das Lista de 
Remessas 

Pré-definido 
 

Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai < envioCargo> 

SIM 

 

Descrição do elemento pai = <remessas> 



 

  
 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<remessa> Estrutura com 
dados de uma 
Remessas 

Pré-definido 
 

Caso o envio seja para a 
Unidade Jurisdicionada do 
Estado do Rio Grande do 
Norte (código G001) é 
possível incluir mais de uma 
TAG <remessa>. Cada TAG 
representa os dados dos 
cargos de uma determinada 
unidade gestora do órgão. 

 

Para as outras Unidades 
Jurisdicioandas, apenas um 
elemento deste tipo pode 
estar presente no elemento 
pai < remessas>. 

SIM 

 

Descrição do elemento pai = <remessa> 

Atributo Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<codigoUnidadeJurisdicionada> Código 
identificador do 
órgão 

Caractere (4) 
Utilizar o código da guia 
Unidade Jursidicionada 
disponível no endereço 

http://siaidp.tce.rn.gov.br/
#/tabelasauxiliares 

 SIM 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<cargos> Estrutura com 
dados da Lista de 
Cargo 

Pré-definido 
 

Apenas um elemento deste 
tipo pode estar presente no 
elemento pai <remessa> 

SIM 

 
 

Descrição do elemento pai = <cargos> 



 

  
 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<cargo> Estrutura com 
dados do Cargo 

Pré-definido 
 

 SIM 

 
 

Descrição do elemento pai = <cargo> 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<codCargo> 

Código do cargo 

Caractere (8) 
 

O código do cargo será 
informado pela Unidade 
Jurisdicionada e deverá ser 
referenciado no envio do 
dados da Folha/Quadro 

SIM 

<nomeCargo> 
Nome do cargo 

Caractere (150) 
 

O nome do cargo deverá 
obedecer a nomenclatura da 
Lei de criação do cargo 

SIM 

<cargaHorariaCargo> Carga Horária do 
cargo 

Inteiro 
 

 SIM 

<tipoAreaCargo> Tipo da Área do 
Cargo 

Inteiro 
Utilizar o código da guia 
Tipo da Área do Cargo do 
Cargo disponível no 
endereço 

http://siaidp.tce.rn.gov.br/
#/tabelasauxiliares 

 SIM 

<tipoNaturezaVinculoCargo> Tipo da Natureza 
do Vínculo do 
Cargo 

Inteiro 
Utilizar o código da guia 
Tipo do Vínculo do Cargo 
disponível no endereço 

http://siaidp.tce.rn.gov.br/
#/tabelasauxiliares 

 SIM 

 
 
 
Exemplo de um Arquivo de Cargo 
 
 



 

  
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<envioCargos versao="2.1.0"> 
  <codigoUnidadeJurisdicionada>L002</codigoUnidadeJurisdicionada> 
  <sistemaGerador>Gerador XML do TCE-RN</sistemaGerador> 
  <remessas> 
    <remessa codigoUnidadeJurisdicionada="L002"> 

  <cargos> 
    <cargo> 
      <codCargo>L0020</codCargo> 
      <nomeCargo>Nome do Cargo</nomeCargo> 
      <cargaHorariaCargo>40</cargaHorariaCargo> 
      <tipoAreaCargo>1</tipoAreaCargo> 

 <tipoNaturezaVinculoCargo>1</tipoNaturezaVinculoCargo> 
    </cargo> 
  </cargos> 
</remessa> 

   </remessas> 
</envioCargos> 


