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Descrição

Este tutorial se dedica a explicar a estrutura de funcionamento do gerenciador de conteúdo do site 
http://www.saude.ba.gov.br/obr e servir como suporte à manutenção dos conteúdos.

Equipamentos necessários

Pc, notebook, tablet ou smatphone com acesso a internet.

Administração do Site

Para acessar a administração do site, necessario ir no 
link: http://www.saude.ba.gov.br/obr e clicar no menu
“ÁREA RESTRITA”
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Quem tem Acesso:

Para ter acesso ao administrador de conteúdo do site Observatório Baiano de Regionalização é necessário ser 
secretário executivo da Comissão Intergestora Regional  - CIR.

Como Solicitar Acesso:

O Coordenador ou o Coord. Adjunto da Comissão Intergestora Regional - CIR deverá encaminhar um ofício 
para a Coordenação de Planejamento Regional Integrada (COPRI), solicitando a alteração de secretário Execu-
tivo.

Dados Necessários para Solicitar Acesso:

Dados do novo secretário executivo:
Nome Completo  - Email  - CPF  - Telefone  - Celular  - CIR
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Primeiro Acesso:
Clicar no menu “Área Restrita” da pagina inicial 
conforme figura 01:

Logar:
Figura 02

Figura 01

Como mostrado na figura 02, o secretário          
executivo entrará com o login e senha nos devi-
dos campos para autenticação do membro.
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Como mostrado na figura 02, o secretário          
executivo entrará com o login e senha nos devi-
dos campos para autenticação do membro.

Pagina Inicial do Administrador:
A figura 03 mostra a pagina inicial do Administrador quando acessado pela primeira vez

Figura 03
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Alterar Senha de Acesso:
Quando o secretário executivo acessa pela pri-
meira vez o administrador, aparecerá um botão 
da cor vemelha (conforme figura 04) solicitando 
a mudança da senha, esse botão ficará aparecen-
do até que a mudança ocorra. Caso o secretário 
não lembre da senha que ele alterou, o mesmo 
terá que solicitar nova senha via ofício para o 
setor responsável (COPRI).

Dados da CIR:
Na pagina inicial do administrador, o secretário executi-
vo poderá ver de forma rapida e dinâmica informações 
da CIR como: o núcleo regional de saúde, se é sede do 
núcleo regional, quais os municípios pertencentes a 
região de saúde e o Mapa pintado dos municípios.

Figura 04

Figura 05
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Pagina de Cadastro de Reuniões da CIR:
Nesta pagina, o secretário executivo poderá agendar, editar e apagar reuniões da CIR, poderá também visu-
alizar o hitórico de reuniões classificadas por data, conforme figura 06. 

Figura 06

Cadastrar nova 
Reunião

Menu para
visualizar as

reuniões

Editar a
reunião

Apagar a
reunião
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Agendar uma Reuniões da CIR:
Nesta pagina, o secretário executivo poderá agendar, as reuniões da CIR, confira abaixo na figura 07. 

CAMPO DA CIR
Esse campo é fixo, não permite alteração

CAMPO PAUTA
Local onde será cadastrado as pautas da reunião

CAMPO DATA DE VALIDAÇÃO DA ATA
Local onde será colocado a data que a ata foi validada, caso seja agendamento da reunião, deixar em branco 

CAMPO USUARIO
Esse campo é fixo, não permite alteração

CAMPO DATA DE REUNIÃO
Nesse campo será colocado a data de agendamento da reunião da CIR

CAMPO TIPO DE REUNIÃO
Existem 3 tipos: ORDINARIA  - EXTRAORDINARIA  - INFORMATIVO CAMPO LOCAL

Espaço onde será colocado o local da Reunião

CAMPO UPLOAD DA ATA
Nesse espaço o secretário executivo deverá fazer upload da ata no formato PDF  e até 1Mb, caso seja agendamento da reunião,

deixar em branco 

CAMPO PROPOSIÇÕES
Esse local o secretario executivo vai deixar em 

branco caso seja agendamento da reunião.

CAMPO ATA
Esse local o secretario executivo vai deixar em 

branco caso seja agendamento da reunião.

Figura 07 09



Pagina de Cadastro de Membros da CIR:
Nesta pagina, o secretário executivo poderá criar, editar ou apagar um membro da CIR. 

Menu para
criar um novo

membro

Menu para
visualizar os

membros

Editar a
reunião

Apagar a
reunião
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Pagina de edição de Membros da CIR:

Criar Membro: Editar Membro:

Nesta pagina, o secretário executivo poderá criar, editar ou apagar um membro da CIR. 
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Suporte Técnico
Em caso de duvidas ou sugestões, segue abaixo contatos dos responsáveis. 

Aline Esquivel:   
71 . 3115 - 4252  
aline.aquino@saude.ba.gov.br
Suporte técnico das Cir

Jamille Queiroz:
71 . 3115 - 4252 
jamille.queiroz@saude.ba.gov.br  
Suporte técnico dos Municípios

Michael Sants:
71 . 3115 - 9679
michael.santos@saude.ba.gov.br    
Suporte técnico do sistema 
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