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Configuração parâmetro MV_ORGCFG 4

MV_ORGCFG=0 - Não utiliza a estrutura de hierarquia através do SIGAORG

Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Hierarquia+de+Estrutura+de+Departamentos+-+MV_ORGCFG+%3D+0

MV_ORGCFG=1 - Utiliza a estrutura de hierarquia através do SIGAORG com controle de postos

Documentação: 
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360043287854-RH-Linha-Protheus-MEU-RH-Fluxo-de-aprova%C3%A7%C3
%A3o-com-controle-de-posto?source=search

MV_ORGCFG=2 - Utiliza a estrutura de hierarquia através do SIGAORG sem controle de postos

Documentação: https://tdn.engpro.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=557333076

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Hierarquia+de+Estrutura+de+Departamentos+-+MV_ORGCFG+%3D+0
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360043287854-RH-Linha-Protheus-MEU-RH-Fluxo-de-aprova%C3%A7%C3%A3o-com-controle-de-posto?source=search
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360043287854-RH-Linha-Protheus-MEU-RH-Fluxo-de-aprova%C3%A7%C3%A3o-com-controle-de-posto?source=search
https://tdn.engpro.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=557333076
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Configuração cadastro de departamentos 6

Antes de realizar qualquer procedimento, é importante definir a estrutura hierárquica da empresa, pois será  a partir dessa estrutura que 
será definido quem será os gestores e subordinados, através do cadastro de departamento.



Configuração cadastro de departamentos 7

1º passo: Após definir a estrutura hierárquica de sua empresa, vamos replicar essa estrutura no cadastro de departamento.

Para acessar o cadastro selecione o menu no SIGAGPE ->Atualizações ->Cadastro ->Departamentos.

No exemplo abaixo, criei 5 departamentos, iniciando com o departamento no topo máximo da hierarquia(Departamento Presidente)  até 
o departamento dos subordinados(Departamento Suporte).
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2º passo: Depois de efetuar a criação de todos os departamentos, precisamos alocar os funcionários em cada departamento criado.

O campo Cod.Depto(RA_DEPTO) é bloqueado no cadastro do trabalhador, ou seja, não é possível alterar este campo depois de realizar a 
admissão.

Sugerimos que essa alocação ocorra pela rotina de transferência, efetuando somente uma transferência de departamentos:, 
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3º passo: Acessar o cadastro de departamento e definir quem será responsável pelos departamentos, preenchendo o campo de 
matrícula responsável (QB_MATRESP).
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4º passo: No exemplo abaixo, acessei o MEU RH utilizando a matrícula que está alocada no departamento “Presidente”, será 
apresentada a opção “Gestão do time” pois esse funcionário está como matrícula responsável do departamento “Gerente”.

Dentro do gestão do time o gestor irá visualizar
os subordinados diretos e indiretos.
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Níveis de aprovação das solicitações:

Caso a empresa deseje trabalhar com 1 ou mais níveis de aprovação das solicitações, pode ser utilizado o departamento superior no 
cadastro de departamentos ou o cadastro de visões no SIGAORG.

Vale ressaltar que, essa configuração irá depender do parâmetro MV_ORGCFG, conforme demonstrado no início, caso utilize o parâmetro 
com conteúdo “0” será realizado o controle pelo campo “Departamento Superior” no cadastro de departamentos, e caso utilize com 
conteúdo “2” será realizado o controle pelo módulo SIGAORG cadastro de visões.

A configuração da hierarquia referente aos níveis de aprovação e como será definido, é de responsabilidade da empresa de acordo com a 
necessidade que irá utilizar.
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Níveis de aprovação das solicitações:

MV_ORGCFG=0

Solicitações seguirão através do 
departamento 
superior

MV_ORGCFG=2

Solicitações seguirão através do 
cadastro de visões no módulo 
SIGAORG
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Workflow Solicitações 14

IMPORTANTE: O Workflow é um E-mail disparado para as solicitações realizadas através do MEU RH que seguem um fluxo de hierarquia de 
aprovação, esse E-mail serve somente como acompanhamento e não executa aprovações, sendo necessário que o Usuário acesse o MEU RH para 
aprovar ou reprovar as solicitações.



HUB PLATAFORMAS
APOIO EM IMPLANTAÇÕES
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Contate-nos por aqui
HUB.PLATAFORMAS@TOTVS.COM.BR

HUB PLATAFORMAS 
Canal Preferencial 
para Apoio a Clientes 
e Projetos Durante a 
Implantação ou 
Atualização dos Apps 
Totvs.
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Dúvidas



OBRIGADO

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.

#SOMOSTOTVERS

totvs.com

@totvs
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Lucas Morais / Yaggo Oliveira
Suporte Protheus RH


