
    

Layout do Arquivo de Importação - SIAI DP – Folha de Pagamento e Quadro Funcional – XML 
 
 

Configuração 

Assunto: 

Layout do arquivo de importação de dados para o SIAI DP (Despesa com Pessoal: Folha de Pagamento 

e Quadro Funcional) 

Periodicidade: 
Mensal 

Esquema validador: 

Arquivo: xsdRemessa_v2.1.0.xsd 

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

Nomenclatura do Arquivo de Envio: 

[Código da Unidade Jurisdicionada]_[Ano e Mês de competência]_remessa_siaidp.xml 

Ex.: L002_202001_remessa_siaidp.xml 

 

O arquivo deve ser compactado no formato ZIP 

Ex.: L002_202001_remessa_siaidp.zip 

 
 

Revisões do Documento 

Versão Data Descrição 

1.1.1 23/02/2021 Alterando o campo <identidade> para 20 dígitos (somente número) 

1.1.0 10/01/2021 Versão disponibilizada em produção 

Criada a TAG <afastamento> dentro da TAG <afastamentos> 

1.0.4 23/12/2020 Nova versão do arquivo XSD; 

Correção no tamanho da TAG <conta> 

Correção na obrigatoriedade de algumas TAGs no XSD que não estavam alinhadas com o Layout 

1.0.3 06/10/2020 Nova versão do arquivo XSD; 

http://www.tce.rn.gov.br/SiaiDp/Versoes


    

Correções realizadas em algumas obrigatoriedades da TAG <dadosPessoais> 

Adicionado a periodicidade do envio na tabela Configuração 

1.0.2 11/09/2020 Nova versão do arquivo XSD; 

Renomeado as tags <dadosPessoaisServidor> e <dadosPessoaisPensionista> para <dadosPessoais>; 

Renomeado a tag <siglaUfIdentidade> para <codUfIdentidade>; 

Renomeado a tag <cargo> de instituidorPensao para <nomeCargo>; 

Adicionado as tags <dataDesligamento> e <codMotivoDesligamento>; 

Adicionado o atributo versão na tag <envioDespesasPessoais>; 

Correções realizadas em alguns tipos, tamanhos, obrigatoriedade e regras de preenchimento; 

Removido a tag <codRubricaESocial> 

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 = <envioDespesasPessoais> 

Attributo Descrição Tipo/Tamanh 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.b
r/#/tabelasauxiliares 

 SIM 

<ano> Ano de referência 
dos dados da 
remessa 

Caractere (4) 
AAAA - Ano de referência;  

SIM 

<mes> Mês de referência 
dos dados da 
remessa 

Caractere (2) MM - Mês de 
referência;  

 SIM 

<refiticacao> Informa se é um 
arquivo de 
retificação de 
remessa 

Caractere (1) S – SIM 
  N – NÃO 

 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 <envioDespesasPessoais> 

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 de despesa de pessoal 
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> 

Attributo Descrição Tipo/Tamanh 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.b
r/#/tabelasauxiliares 

 SIM 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanh Domínio Regra associada Obrig. 

<retificacao> Informa se é um 
arquivo de 
retificação de 
remessa 

Caractere (1) S – SIM 
  N – NÃO 

 SIM 



    

<respInformacao> Estrutura com 
dados do 
Responsável 
pelas 
Informações da 
Remessa 

Pré-definido 
 Apenas um elemento deste tipo 

pode estar presente no elemento 
pai <remessa> 

SIM 

<folhasPagamento> Estrutura com 
dados da lista de 
Folha de 
Pagamento 

Pré-definido 
 Apenas um elemento deste tipo 

pode estar presente no elemento 
pai <remessa> 

SIM 

<quadroFuncional> Estrutura com 
dados do 
Quandro 
Funcional 

Pré-definido 
 Apenas um elemento deste tipo 

pode estar presente no elemento 
pai <remessa> 

SIM 

 

Descrição do elemento pai = <respInformacao > 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<cpf> 
CPF do servidor 

Caractere (11) 
  

SIM 

<nome> Nome completo do 
servidor 

Caractere (120) 
  

SIM 

<funcao> Função do 
servidor 

Caractere (50) 
  

SIM 

<email> 
E-mail do servidor 

Caractere (60) 
  

SIM 

<telefoneComercial> 
Telefone 
comercial do 
servidor 

Caractere (12) 
Preencher com o Código 
DDD + 
número do telefone. Sem 
formatação de pontos e 
traços 

 
SIM 

<telefoneResidencial> 
Telefone 
residencial do 
servidor 

Caractere (12) 
Preencher com o Código 
DDD + 
número do telefone. Sem 

 
NÂO 



    

formatação de pontos e 
traços 

<telefoneCelular> 
Telefone celular 
do servidor 

Caractere (12) 
Preencher com o Código 
DDD + 
número do telefone. Sem 
formatação de pontos e 
traços 

 
NÂO 

 

Descrição do elemento pai = <folhasPagamento> 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<folhaPagamento> Estrutura com 
dados da Folha 
de Pagamento 

Pré-definido 
 Uma remessa não deve ter mais 

de uma folha do mesmo tipo de 
folha de pagamento 

SIM 

 

Descrição do elemento pai = <folhaPagamento> 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanh 
o 

Domínio Regra associada Obrig. 

<tipoFolha> 
Tipo de folha de 
pagamento 

Inteiro 
1 – Normal 
2 - Complementar 
3 - Gratificação Natalina 
4 - Participação nos Lucros 
e Resultados (PLR) 

 SIM 

<ano> Ano da folha de 
pagamento 

Caractere (2) MM - Mês de 
referência;  

 SIM 

<mes> Mês da folha de 
pagamento 

Caractere (4) 
AAAA - Ano de referência;  

SIM 

<contracheques> Estrutura com 
dados da lista de 
Contracheques 

Pré-definido 
 Apenas um elemento deste tipo 

pode estar presente no elemento 
pai <folhasPagamento> 

SIM 

 

Descrição do elemento pai = <contracheques> 



    

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<contracheque> Estrutura com 
dados do 
Contracheque 

Pré-definido 
  

SIM 

 

Descrição do elemento pai = <contracheque> 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<cpf> 
CPF do servidor 
do contracheque 

Caractere (11) 
Campo formado por 11 
dígitos somente. (sem 
pontos e sem hífen). 

 SIM 

<matricula> Matrícula do 
servidor do 
contracheque 

Caractere (20) 
Sem formatação de 
pontos e traços 

 SIM 

<itemContracheque> Estrutura com 
dados dos itens do  
Contracheque 

Pré-definido 
 

 SIM 

 

Descrição do elemento pai = <itemContracheque> 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<valor> 
 
Valor da 
remuneração 

Decimal (8,2) 
Valor do item incluindo 
os centavos. 
Não utilize o símbolo R$. 
Utilizar ponto (.) como 
separador decimal. 
Exemplo: 
Para: R$ 13.000,76 – 
Informe: 13000.76 
Para: R$ 500,00 - 
Informe: 500.00 
Para: R$ 12 - Informe: 
12.00 

 
SIM 



    

<anoRef> 
 
Ano de referência 
do item 

Caractere (2) MM - Mês de 
referência;  

Deve ser preenchido somente 
quando o item do contracheque 
fizer referência a um ano diferente 
do ano da folha de pagamento que 
o contracheque pertence (este 
recurso é utilizado para os casos 
de vantagens ou descontos 
retroativos) 

NÃO 

<mesRef> Mês de referência 
do item 

Caractere (4) 
AAAA - Ano de referência; Deve ser preenchido somente 

quando o item do contracheque 
fizer referência a um mês diferente 
do mês da folha de pagamento 
que o contracheque pertence (este 
recurso é utilizado para os casos 
de vantagens ou descontos 
retroativos) 

NÃO 

<codRubrica> 
Código da Rubrica 
informado no 
cadastro de 
Rubricas no 
SIAIDP 

Caractere (20) 

 

Deve ser preenchido com o código 
da Rubrica enviada ao TCE-RN 
através do Layout de Arquivo de 
Importação - SIAIDP - Rubricas – 
XML. 

SIM 

<codGrupoFonteRecurso> 

Grupo da Fonte de 
Recurso 

Inteiro 
Utilizar o código da guia 
Grupo Fonte de Recurso 
disponível no endereço 

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

 

SIM 

<codFonteRecurso> 

Código da Fonte 
de Recurso 

Caractere (7) 
Utilizar o código da guia 
Fonte de Recurso 
disponível no endereço 

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

 

SIM 

 

Descrição do elemento pai = <quadroFuncional> 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<servidores> Estrutura com 
dados da lista de 
Servidores 

Pré-definido 
 Apenas um elemento deste tipo 

pode estar presente no elemento 
pai <quadroFuncional> 

SIM 



    

<pensionistas> Estrutura com 
dados da lista de 
Pensionistas 

Pré-definido 
 Apenas um elemento deste tipo 

pode estar presente no elemento 
pai <quadroFuncional> 

NÂO 

 

Descrição do elemento pai = <servidores> 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<servidor> Estrutura com 
dados de um 
Servidor 

Pré-definido 
  

SIM 

 

Descrição do elemento pai = <servidor> 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<dadosPessoais> Estrutura com 
dados pessoais do 
servidor 

Pré-definido 
 

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

SIM 

<matricula> 

Matrícula do 
servidor 

Caractere (20) 
Sem formatação de 
pontos e traços 

 SIM 

<lotacao> 
Local onde o 
servidor está 
lotado 

Caractere (150) 
 

 SIM 

<dedicacaoExclusiva> 
Informa se o 
servidor trabalha 
em regime de 
dedicação 
exclusiva 

Caractere (1) S – SIM 
  N – NÃO 

 SIM 

<dataNomeacao> Data de nomeação 
do servidor 

Data Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano; MM - Mês; 

 SIM 



    

DD - Dia; 

<dataPosse> Data de posse do 
servidor 

Data Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano; MM - Mês; 
DD - Dia; 

 SIM 

<dataExercicio> Data de exercício 
do servidor 

Data Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano; MM - Mês; 
DD - Dia; 

 SIM 

<dataDesligamento> Data de 
desligamento do 
servidor 

Data Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano; MM - Mês; 
DD - Dia; 

 NÃO 

<codMotivoDesligamento> 
Código do Motivo 
de Desligamento 
do servidor 

Inteiro 
Utilizar o código da guia 
Motivo de Desligamento 
disponível no endereço 

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

Uso obrigatório caso seja 
informada a Data de 
Desligamento do servidor.  

NÃO 

<qtdMesesContratoTemporario> 
Quantidade de 
meses de um 
contrato 
temporário 

Inteiro 
 

 NÃO 

<codCargo> 
Código do cargo 
cadastrado no 
TCE/RN 

Caractere (8) 
 Caso a Unidade Jurisdicionada já 

tenha enviado ao TCE-RN a 
listagem dos cargos através do 
Layout de Arquivo de Importação - 
SIAIDP - Cargos – XML, é 
necessário informar somente a 
TAG <codCargo> com o Código 
do Cargo. Caso contrário, deve-se 
informar somente a TAG 
<nomeCargo> com o Nome do 
Cargo 

SIM 

<nomeCargo> 

Nome do cargo do 
servidor 

Caractere (150) 
 

<cargaHorariaCargo> 

Regime de 
trabalho do 
servidor 

Inteiro 
 

Caso a Unidade Jurisdicionada já 
tenha enviado ao TCE-RN a 
listagem dos cargos através do 
Layout de Arquivo de Importação - 
SIAIDP - Cargos – XML, não é 
necessário informar esta TAG. 
Caso contrário, deve-se informar 

NÃO 



    

esta TAG com a carga horária do 
regime de trabalho do servidor. 

<regimeJuridico> 
Regime Jurídico ao 
qual o servidor 
está associado 

Inteiro 
Utilizar o código da guia 
Regime Jurídico 
disponível no endereço 

http://siaidp.tce.rn.gov.b
r/#/tabelasauxiliares 

 SIM 

<situacaoFuncional> 
Situação do 
funcional do 
servidor 

Inteiro 
 1 – Ativo 
 2 - Inativo 

 SIM 

<tipoVinculo> 
Principal vínculo 
do servidor com o 
órgão 

Inteiro 
Utilizar o código da guia 
Tipo de Vínculo disponível 
no endereço 

http://siaidp.tce.rn.gov.b
r/#/tabelasauxiliares 

 SIM 

<eventos> Estrutura com os 
eventos funcionais 
do servidor 

Pré-definido 
 

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

NÃO 

 

Descrição do elemento pai = <dadosPessoais> 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<cpf> 
CPF do servidor 

Caractere (11) 
 Campo formado por 11 dígitos 

somente. (sem pontos e sem 
hífen). 

SIM 

<nome> Nome completo do 
servidor 

Caractere(120) 
  

SIM 

<dataNascimento> 
Data de 
Nascimento do 
servidor 

Data 
Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano; MM - Mês; 
DD - Dia; 

 
SIM 

<sexo> Sexo do servidor Caractere(1) 
 F – Feminino 
 M – Masculino 

 
SIM 

<nomePai> Nome do pai do 
servidor 

Caractere(120) 
  

NÃO 



    

<nomeMae> Nome da mãe do 
servidor 

Caractere(120) 
  

SIM 

<pne> 
Informa se 
Portador de 
Necessidades 
Especiais 

Caractere (1) S – SIM 
  N – NÃO 

 
SIM 

<estadoCivil> 

Estado civil do 
servidor 

Inteiro Utilizar o código da guia 
Estado Civil disponível no 
endereço 

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

 NÃO 

<identidade> 
Número do 
Documento de 
Identificação 
utilizado pelo 
servidor (RG) 

Caractere (20) 
Sem formatação de 
pontos e traços 

 
NÃO 

<codUfIdentidade> Código do IBGE 
da unidade 
federativa do 
documento de 
identificação 

Inteiro 
Utilizar o Código do IBGE 
da unidade federativa 
disponível no endereço 

https://www.ibge.gov.br
/explica/codigos-dos-
municipios.php 

 
SIM 

<orgaoIdentidade> 
Nome do órgão do 
documento de 
identificação 

Caractere (20) 
  

SIM 

<tituloEleitor> Número do título 
de eleitor 

Caractere (12) 
Sem formatação de 
pontos e traços 

 
NÃO 

<pisPasep> Número do 
PIS/PASEP/NIT 

Caractere (11) 
Sem formatação de 
pontos e traços 

 
NÃO 

<banco> 
Código 
FEBRABAN do 
Banco do servidor 

Caractere (5) 
Utilizar o código da guia 
Bancos disponível no 
endereço 

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

 
SIM 



    

<agencia> 
Número da 
Agência do banco 
do servidor 

Caractere (6) 
Sem formatação de 
pontos e traços 

 
SIM 

<conta> 
Número da Conta 
do banco do 
servidor 

Caractere (20) 
Sem formatação de 
pontos e traços 

 
SIM 

<escolaridade> 

Escolaridade do 
servidor 

Inteiro Utilizar o código da guia 
Escolaridade disponível 
no endereço 

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

 SIM 

 

Descrição do elemento pai = <eventos> 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<afastamentos> Estrutura com 
afastamentos do 
servidor 

Pré-definido 
 Apenas um elemento deste tipo 

pode estar presente no elemento 
pai <eventos> 

SIM 

 

Descrição do elemento pai = <afastamentos> 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<afastamento> Estrutura com 
dados dos 
afastamento do 
servidor 

Pré-definido 
  

SIM 

 
 

Descrição do elemento pai = <afastamento> 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 



    

<dataInicio> Data de incício do 
afastamento do 
servidor 

Data 
Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano; MM - Mês; 
DD - Dia; 

 SIM 

<dataFim> Data de término do 
afastamento do 
servidor 

Data 
Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano; MM - Mês; 
DD - Dia; 

 SIM 

<remunerado> Informa se o 
afastamento foi 
ou não 
remunarado 

Caractere (1) S – SIM 
N – NÃO 

 SIM 

<tipoAfastamento> Tipo de 
afastamento do 
servidor 

Inteiro 
Utilizar o código da guia 
Tipo de Afastamento 
disponível no endereço 

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

 SIM 

 

Descrição do elemento pai = <pensionistas> 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<pensionista> Estrutura com 
dados de uma 
Pensionista 

Pré-definido 
  

SIM 

 

Descrição do elemento pai = <pensionista> 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<dadosPessoais> Estrutura com 
dados pessoais 
do servidor 

Pré-definido 
 

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

SIM 



    

<matricula> 

Matrícula do 
pensionista 

Caractere (20) 
 

 SIM 

<dataInicioPensao> Data de início da 
pensão 

Data 
Formato: AAAA-MM-DD 
AAAA - Ano; MM - Mês; DD 
- Dia; 

 SIM 

<tipoPensao> 
  Tipo da pensão 

Inteiro 
Utilizar o código da guia 
Tipo de Pensão disponível 
no endereço 
http://siaidp.tce.rn.gov.br/
#/tabelasauxiliares 

 SIM 

<instituidorPensao> Estrutura com 
dados de 
Instituidor da 
Pensão 

Pré-definido 
 

 NÃO 

 

Descrição do elemento pai = <instituidorPensao> 

Elemento filho Descrição Tipo/Tamanho Domínio Regra associada Obrig. 

<cpf> CPF do 
instituidor da 
pensão 

Caractere (11) 
Campo formado por 11 
dígitos somente. (sem 
pontos e sem hífen). 

 
SIM 

<nome> Nome completo 
do instituidor da 
pensão 

Caractere(120) 
  

SIM 

<matricula> Matrícula do 
instituidor da 
pensão 

Caractere (20) 
  

NÃO 

<nomeCargo> Nome do cargo 
do instituidor da 
pensão 

Caractere (150) 
  

NÃO 



    

<lotacao> Lotação do 
instituidor da 
pensão 

Caractere (150) 
  

NÃO 

 
 
  



    

 
Exemplo de um Arquivo de Remessa 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<envioDespesasPessoais versao="2.1.0"> 
  <codigoUnidadeJurisdicionada>L002</codigoUnidadeJurisdicionada> 
  <ano>2020</ano> 
  <mes>1</mes> 
  <retificacao>S</retificacao> 
  <sistemaGerador>Gerador XML TCE-RN</sistemaGerador> 
  <remessas> 
    <remessa codigoUnidadeJurisdicionada="L002"> 
      <retificacao>S</retificacao> 
      <respInformacao> 
        <cpf>01234567890</cpf> 
        <nome>Nome do Responsável</nome> 
        <funcao>Função do Responsável</funcao> 
        <email>email@email.com.br</email> 
        <telefoneComercial>84912341234</telefoneComercial> 
        <telefoneResidencial>84912341234</telefoneResidencial> 
        <telefoneCelular>84912341234</telefoneCelular> 
      </respInformacao> 
      <folhasPagamento> 
        <folhaPagamento> 
          <tipoFolha>1</tipoFolha> 
  <ano>2020</ano> 
          <mes>1</mes> 
          <contracheques> 
            <contracheque> 
              <cpf>01234567890</cpf> 

    <matricula>123456</matricula> 
              <itemContracheque> 
                <valor>1000.00</valor> 
    <anoRef>2020</anoRef> 
                <mesRef>1</mesRef> 
                <codRubrica>L0020</codRubrica> 



    

                <codGrupoFonteRecurso>1</codGrupoFonteRecurso> 
                <codFonteRecurso>5100000</codFonteRecurso> 
              </itemContracheque> 
              <itemContracheque> 
                <valor>200.00</valor> 
    <anoRef>2020</anoRef> 
                <mesRef>1</mesRef> 
                <codRubrica>L00229</codRubrica> 
                <codGrupoFonteRecurso>1</codGrupoFonteRecurso> 
                <codFonteRecurso>5100000</codFonteRecurso> 
              </itemContracheque> 
            </contracheque> 
          </contracheques> 
        </folhaPagamento> 
      </folhasPagamento> 
      <quadroFuncional> 
        <servidores> 
          <servidor> 
            <dadosPessoais> 
              <cpf>01234567890</cpf> 
              <nome>Nome do Servidor</nome> 
              <dataNascimento>2000-01-01</dataNascimento> 
              <sexo>F</sexo> 
              <nomePai>Nome do Pai</nomePai> 
              <nomeMae>Nome da Mãe</nomeMae> 
              <pne>N</pne> 
              <estadoCivil>2</estadoCivil> 
              <identidade>002003004</identidade> 
              <codUfIdentidade>24</codUfIdentidade> 
              <orgaoIdentidade>ITEP</orgaoIdentidade> 
              <tituloEleitor>012345678901</tituloEleitor> 
              <pisPasep>01234567890</pisPasep> 
              <banco>001</banco> 
              <agencia>1010</agencia> 
              <conta>01001</conta> 



    

              <escolaridade>1</escolaridade> 
            </dadosPessoais> 
            <matricula>123456</matricula> 
            <lotacao>Lotação do Servidor</lotacao> 
            <dedicacaoExclusiva>N</dedicacaoExclusiva> 
            <dataNomeacao>2020-01-01</dataNomeacao> 
            <dataPosse>2020-01-01</dataPosse> 
            <dataExercicio>2020-01-01</dataExercicio> 
            <dataDesligamento>2020-01-01</dataDesligamento> 

  <codMotivoDesligamento>1</codMotivoDesligamento> 
            <qtdMesesContratoTemporario>10</qtdMesesContratoTemporario> 
            <codCargo>L0021</codCargo> 
            <regimeJuridico>1</regimeJuridico> 
            <situacaoFuncional>1</situacaoFuncional> 
            <tipoVinculo>1</tipoVinculo> 
            <eventos> 
              <afastamentos> 

              <afastamento> 
                <dataInicio>2020-02-02</dataInicio> 
                <dataFim>2020-03-03</dataFim> 
                <remunerado>S</remunerado> 
                <tipoAfastamento>1</tipoAfastamento> 
              </afastamento> 

                   <afastamento> 
                <dataInicio>2021-02-02</dataInicio> 
                <dataFim>2021-03-03</dataFim> 
                <remunerado>N</remunerado> 
                <tipoAfastamento>2</tipoAfastamento> 
              </afastamento> 

              </afastamentos> 
            </eventos> 
          </servidor> 
        </servidores> 
      </quadroFuncional> 
    </remessa> 



    

  </remessas> 
</envioDespesasPessoais> 


