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1.  OBJETIVO 
Fornecer diretrizes para cadastro e atualização de empresas no site www.sinat.com.br menu 
“oportunidades e negócios”. 

 

2.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
• Dados Cadastrais (FORM.17) 

 

3.  PROCEDIMENTO 

 

4.  FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS  

Não há. 
 

5.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da seguinte 
forma: 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação 
Tempo de 
Retenção  

Descarte 

Etapa Descrição da Atividade Responsável 

Recebimento 
do Formulário 

17  

O depto cadastro ou de convênio recebe o FORM.17 – Dados 
Cadastrais, devidamente preenchido e assinado.  

Encarregada de 
Cadastro e de 

Convênios  

Inclusão / 
Divulgação da 
empresa no 

site. 

O Encarregado de Convênios ou outro Colaborador designado abre o 
site www.sinat.com.br/ilionnet no menu “website” - “oportunidades e 
negócios” e realiza a inclusão da empresa obedecendo a seguinte 
ordem: código da empresa, no campo posição; nome fantasia; razão 
social (em negrito); produtos (em itálico); endereço; telefones e e-mail. 
Ao final clica em incluir. 
 
Ou ao final de cada mês a listagem de novas empresas é enviada para a 
Ilion (empresa responsável pelo site do Sinat) e eles fazem o lançamento 
dos dados. 

Encarregada de 
Convênios 

Colaborador 
Designado 

Ilion 

Alteração e 
baixas  

 

Ao final de cada mês o setor de cadastro envia a listagem para Ilion e 
eles realizam as alterações e baixas de empresas cadastradas. 

 

O Encarregado de Convênios ou o Colaborador designado entra no 
www.sinat.com.br/ilionnet no menu “website” - “oportunidades e 
negócios” e realiza as alterações e baixas de empresa cadastrada 
obedecendo os passos solicitados e ao final clica em incluir. 

 

Encarregada de 
Cadastro e Ilion 



 

 

Cadastro de 
Empresa Site Sinat 

Eletrônico web 
Acesso restrito e 
com senha aos 

usuários 
permitidos 

www.sinat.com.br/ili
onnet/”senha do 
usuário”/website/ 
oportunidade e 

negócios 

Até a 
exclusão 

no 
cadastro 

Exclusão 

 


