
 Cadastro de Funcionários 
As imagens abaixo são meramente ilustrativas. 

 Sistema: Urbano, Seccionado e Rodoviário. 

 

 Público Alvo: Empresas com permissão de acesso ao TDMax Web Commerce. 

 

 O que é: 
● Essa é uma ferramenta responsável por realizar o cadastro de funcionários de uma 

determinada empresa através do TDMax Web Commerce. 

 

 Objetivo: 
● Realizar o cadastro de funcionários da empresa através do sistema Web Commerce. 

 

 Caminho de Acesso: 
● TDMax Web Commerce > Cadastro de Funcionários. 

 

 Como Utilizar? 
● CPF: Digite o número do CPF do funcionário desejado. 

● Clique no botão  
○ Caso o funcionário portador do CPF informado não estiver cadastrado no sistema, 

realize o cadastro do mesmo. Visualize os passos do sistema no tópico "Realizar 
Cadastro". 

○ Caso o funcionário portador do CPF informado já estiver cadastrado no sistema. 
Visualize os passos do sistema no tópico "Alterar / Consultar Cadastro". 

 

 Realizar Cadastro: 

Preencha o Formulário a seguir: 



 
● Nome: Digite o nome do funcionário do qual deseja cadastrar para acesso ao Web 

Commerce.  

● CPF: Informe o número do CPF do funcionário.  

● RG: Informe o número do registro de Identidade do funcionário.  

● Emissor: Informe o órgão emissor do RG do funcionário indicado.  
● Nome da Mãe: Informe o nome da mãe do funcionário indicado. 
● Data de Nascimento: Data em que usuário nasceu, digite essa data no formato 

(dd/mm/aaaa) ou clique no  ao lado do campo e selecione a data. 

● Sexo: Selecione a opção Masculino ou Feminino.  

● Cartão: Selecione o local de retirada do cartão para acesso no ônibus.  
○ "Retirar no atendimento" ou "Receber pelos correios". 

● Endereço: Indica o nome da rua ou avenida da residencia do funcionário.  

● Número: Número da residência/empresa.  

● Bairro: Indica o nome do bairro onde a residência esta localizada.  

● Cidade: Indica a cidade onde o funcionário indicado reside.  
● Estado: Selecione o estado da qual localiza-se o endereço do funcionário indicado. 

○ Basta clicar na  ao lado do campo. 

● CEP: Indica o número do CEP da residência do funcionário.  
● E-mail: Indica o endereço de correio eletrônico do funcionário. 
● Telefone: Indica o número de telefone de contato do funcionário. 
● Celular: Indica o número de telefone celular usado para contato com o usuário. 



● Fax: Indica o número do fax do funcionário. 

 

 Legenda: Campos obrigatórios. 

Indique uma ação para o sistema: 

●  : Salva o cadastro. 
● Após realizar o cadastro, a seguinte tela de confirmação será exibida: 

  

●  Cancela a operação. 

 

 Alterar / Consultar Cadastro: 

Após informar um número de CPF já cadastrado no sistema efetue a alteração dos campos 

desejados e clique no botão . 
 
 


