
Para pesquisar os atos administrativos do Ifal publicados no Boletim de Serviço, o cidadão              

deverá acessar o portal público do Sipac (https://sipac.ifal.edu.br/public/jsp/portal.jsf) 

Os atos administrativos são publicados em forma de Informativos nos Boletins de Serviços. 

 

Ao acessar o Portal, selecione a opção BOLETINS DE SERVIÇO. 

 

 

 

Por esse menu será possível consultar tantos os Boletins de Serviço quanto os informativos              

individualmente. 

 

 

 

 

Clicando em BOLETIM ATUAL será aberto o       

último boletim de serviço publicado pelo      

órgão.  

https://sipac.ifal.edu.br/public/jsp/portal.jsf
https://sipac.ifal.edu.br/public/jsp/portal.jsf


 

Clicando em LISTAR BOLETINS serão     

listados todos os boletins publicados a partir       

de 2012 pelo Ifal.  

 

 

Basta clicar no Boletim específico, na coluna "Arquivo". Ao lado do número do boletim,              

aparece a data de publicação do mesmo. Até Julho de 2019 os boletins regulares eram               

publicados mensalmente, no último dia do mês, a partir de 12/08/2019 a publicação passou              

a acontecer semanalmente e depois diariamente. 

 

Ao lado dos Boletins de Serviço ainda é possível fazer a           

consulta pelos informativos. Essa busca poderá ser refinada        

ou por palavras chaves. 

 

Clicando na CONSULTA REFINADA abrirá uma caixa para especificar os dados que serão 

buscados.  

TIPO: que é o tipo de informativo, podendo ser Portaria, Resolução, entre outros; 

NÚMERO/ANO DO INFORMATIVO: número e ano do ato que está sendo buscado; 



NÚMERO/ANO DO BOLETIM: número e ano do boletim; 

DATA: data em que o informativo foi cadastrado; 

ASSUNTO: assunto do ato que está buscando;  

CONTEÚDO: conteúdo do ato que está sendo buscado, ou seja, o texto ou parte do texto                

do informativo. 

 

 

 

Após preencher pelo menos um dos campos, clique em CONSULTAR, assim serão listados 

os informativos relacionados a busca feita. 

____ 

 

Clicando na CONSULTA POR PALAVRAS CHAVES abrirá uma caixa para que sejam            

escritas as palavras chaves e a busca seja feita em todos os informativos publicados. 

 

 

Após escrever pelo menos uma palavra chave, clique em CONSULTAR, assim serão            

listados os informativos relacionados a busca feita. 

___ 

 

Clicando em BUSCAR INFORMAÇÕES    

PUBLICADAS, será possível buscar os atos      

administrativos individualmente. Podem ser    

objeto de buscas nesse campo os atos praticados a partir do dia 12/08/2019, quando esses               

atos passaram a ser eletrônicos. Atos anteriores a essa data vão ser encontradas apenas              

nos boletins de serviços da época, que eram publicados mensalmente, via de regra. 



 

Será fornecido campos para inserir os dados da busca. Nesse momento os atos poderão              

ser buscados por: 

TIPO: que é o tipo de informativo, podendo ser Portaria, Resolução, entre outros; 

NÚMERO/ANO: número e ano do ato que está sendo buscado; 

UNIDADE SOLICITANTE: setor que solicitou a publicação do informativo; 

PERÍODO DE CADASTRO: data em que o informativo foi cadastrado; 

ASSUNTO: assunto do ato que está buscando;  

CONTEÚDO: conteúdo do ato que está sendo buscado, ou seja, o texto ou parte do texto                

do informativo. 

 

Também é possível buscar o ato administrativo pelo número do boletim e período de              

publicação do boletim. 

Após preencher os dados para a busca, clique no botão CONSULTAR 

 

 

O exemplo abaixo demonstra o resultado de uma busca por ato administrativo. Nesse caso              

foi selecionado o TIPO Portaria e o período de cadastro foi definido para buscar entre as                

datas 01/06/2020 a 18/06/2020. Para a busca em questão foram encontrados 4158            

registros.  

 



 

 

 


