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Esse aplicativo foi criado para permitir, com segurança, o registro das 

triagens que serão realizadas diariamente, em cada turno, no acesso das 

equipes às obras, informando o encaminhamento dos sintomáticos e o 

cumprimento das designações impostas para o retorno do labor, estas 

pelo checklist disponível on line, para conferir as ações de preparo e 

manutenção da infraestrutura proposta, que poderá ser fiscalizada.

Cabe a todos participar e cumprir o requerido, evitando que, em caso de 

aumento dos casos na região, haja recuo dos governantes, proibindo 

novamente os trabalhos em obras privadas.

Participando destes registros, acompanharemos o desempenho e 

provaremos que, ativos, auxiliamos mais, pois ajudamos no controlar.

NENHUMA INFORMAÇÃO SERÁ FORNECIDA SEM AUTORIZAÇÃO!!!!!!

PRELIMINAR



Neste primeiro momento, apenas os 

associados do Sinduscon Costa Esmeralda 

receberão acesso, que será através do QR-

Code (ao lado) e disponível na página do 

site do sindicato, ou pelo link 

https://econsult.com.br/sinduscon/covid19

O acesso será por empresa e, por 

segurança, não terá consultas, apenas o 

registro e envio das informações.

Os associados/empresas poderão solicitar 

mais usuários, solicitando direto ao 

Sinduscon, informando o login pretendido.

ACESSO

https://econsult.com.br/sinduscon/covid19


A PRIMEIRA PARTE A SER INFORMADA 

SERÁ DO REGISTRO DE PESSOAL LIBERADO 

PARA ENTRAR NOS LOCAIS A SEREM 

INFORMADOS, COMO OBRAS, 

ESCRITÓRIOS, SALAS, LOJAS, ETC.

PEDIMOS QUE ATENTEM AOS 

PROCEDIMENTOS E EVITEM ENVIOS 

DUPLICADOS OU COM ERRO, AVISANDO-

NOS SEM PRE QUE ISSO OCORRER, PARA 

QUE SE CORRIJA O QUANTO ANTES, 

MANTENDO ASSIM DADOS FIDEDIGNOS.

REGISTRO E TRIAGEM



Ao clicar no QR-Code ou 

no link que lhe foram 

informados, aparecerá no 

navegador de seu 

computador ou 

smartphone a tela inicial 

que se vê aqui ao lado.

PASSO 1



Preencha seu USUÁRIO e 

a SENHA que recebeu.

Neste primeiro uso, a 

senha será a palavra 

enviada como usuário + 

os 2 últimos números de 

seu CNPJ ou CPF.

PASSO 2



Essa tela aparecerá apenas 

no primeiro uso.

Nela, informará o nome 

de quem utilizará o 

usuário, o e-mail, e 

realizará, por segurança, a 

troca da senha.

PASSO 3



Preencha o nome de 

quem utilizará e o e-mail, 

para eventuais 

informações ou contato.

A senha pode ser repetida 

ou alterada por outra, fica 

à escolha do usuário.

PASSO 4



Concluído o cadastro e a 

troca de senha, aparecerá 

essa tela de confirmação.

Tecle em “Acessar”, para ir 

a locais ou obras. Caso 

retorne ao início, é só 

entrar novamente, que irá 

direto a locais e obras.

PASSO 5



Aparecerá a tela ao lado. 

Incialmente, não terá 

dados de obras ou outros 

endereços. Caberá 

cadastrá-los teclando em 

“Inserir”.

PASSO 6



Nessa tela, incluirá o 

nome da obra ou do local, 

como sede, filial, etc.

Pedimos que coloquem o 

endereço completo: 

logradouro, nº, 

complemento (sala, andar, 

etc.), bairro, cidade e UF.

PASSO 7



Pedimos que sejam 

descritos sem 

abreviaturas, pois auxilia 

na correta identificação.

Feito, basta teclar em 

“Salvar”. Se quiser 

retornar sem registrar, 

basta “Voltar”.

PASSO 8



Se teclou em “salvar”, 

novamente aparecerá a 

tela de confirmação.

Basta agora teclar em 

“Voltar”, que verá as obras 

e/ou locais cadastrados, 

para acesso individual.

PASSO 9



Notem que estarão todas as obras e 

locais. Cada registro de triagem ou 

checklist será por obra/local, pois 

conseguirão assim pedir relatórios e 

informações de registros 

individualizados.

Poderão “Acessar” (Triagem), 

“Alterar”as informações do cadastro 

ou ir direto ao checklist.

Testaremos aqui o acesso à Triagem, 

em “Acessar”

PASSO 10



Essa tela trará o nome da empresa e 

da obra ou local, mais a data, a hora 

e o turno em que o usuário acessou 

para registrar as informações. Não há 

como alterar, garantindo fidelidade e 

segurança às informações.

Anota-se a quantidade de pessoas 

liberadas a entrar na obra/local e 

informa as pessoas que, na triagem, 

apresentaram sintomas e serão 

encaminhadas para exames.

PASSO 11



Pedimos atenção no preenchimento. Colocar no 

campo “Liberados” APENAS quem pode acessar a 

obra. Não colocar o total de empregados, mas de 

pessoas que acessem a obra. Assim, deve-se 

registrar cada vez que alguém acessar a obra. 

Mudou o turno, registra todos novamente, após 

nova triagem, pois os sintomas podem aparecer 

durante o tempo dentro da obra ou do outro local.

Quando não houver sintomáticos, como ao lado, o 

sistema apenas registrará os que foram liberados e 

deixará um botão para “Voltar” ao menu de obras.

Havendo pessoas que apresentaram sintomas, 

marcar “Sim”, como ao lado e prosseguir para a 

próxima tela, onde fará o registro.

PASSO 12



Nessa nova tela, registrem 

apenas as pessoas com 

sintomas. Cliquem em “Inserir” 

ou no link de cadastro, para 

informar os dados e os sintomas.

A cada indivíduo com sintomas, 

bastará clicar em “Inserir”.

Se houve engano ou erro, 

bastará clicar em “Finalizar”.

PASSO 13



Pedimos que, se possível, incluam o 

CPF e o nome completo do 

sintomático, pois depois auxiliará na 

identificação das pessoas.

Listam-se para seleção os principais 

sintomas da COVID-19, e incluímos 

também “Outros sintomas”, com um 

quadro para descrever quais são 

esses outros sintomas, ajudando 

assim a mapear novas condições que 

alertem provável sintoma da doença.

PASSO 14



Para preencher o CPF, basta colocar 

apenas os números. Não o tendo, 

pode deixar em branco. Em seguida, 

o nome completo da pessoa ou a 

partícula que se saiba. Preferível 

todos os dados completos.

No exemplo, nota-se a seleção dos 

sintomas e, inclusive, dos extras.

Anotado, basta clicar em “Salvar” ou, 

não precisando mais, por algum 

equívoco, clique “Voltar”.

PASSO 15



Após salvo, retornará à tela 

anterior com o nome da pessoa e 

liberadas as teclas “Encaminhar” e 

“Alterar”, esta última permitindo 

modificar dados já cadastrados a 

esse indivíduo.

Sempre que preciso, poderão 

cadastras outros ou simplesmente 

finalizar, sendo essencial que 

realizem antes o encaminhamento.

PASSO 16



Após encaminhado, aparecerá 

em verde uma indicação de 

que enviou corretamente.

Note que continua em aberto 

o cadastramento da outra 

pessoa. Devem ser cadastrados 

individualmente, para depois 

sim enviar.

PASSO 17



Cadastrados e salvos os dados do 

outro sintomático, aparecerão 

apenas aos novos ainda não 

enviados as teclas “Encaminhar” e 

“Alterar”. Os já encaminhados 

aparecerão com uma marca de envio, 

permitindo ver quem já foi e quem 

não. Uma vez encaminhado, não há 

como voltar atrás. Muito cuidado 

com as informações e o envio.

PASSO 18



Todos os que apresentaram 

sintomas, devidamente 

cadastrados e encaminhados, 

aparecerá a lista em tela com 

todos confirmados.

Pode-se novamente cadastrar 

outro indivíduo, ou 

simplesmente “Finalizar”.

PASSO 19



Teclado em “Finalizar”, 

aparecerá a confirmação do 

preenchimento concluído.

Os dados estarão seguros e 

disponíveis para consulta do 

Sinduscon e de seus associados.

Teclando em Fechar, retornará à 

tela de obras ou locais, para 

selecionar novo registro.

PASSO 20



O retorno para a tela de obras 

ou locais permite que, havendo 

mais de uma obra, mais de uma 

pessoa possa registrar, sem 

problemas se um usuário 

substituir o outro no registro, no 

local ou remotamente, por 

instrução remota de dados.

PASSO 21



Nada mais havendo a registrar, 

pode-se acessar os “3 riscos” 

localizados no canto superior 

direito da tela.

Abrirá um menu que permite 

sair (Logout), alterar dados no 

perfil do usuário, inclusive a 

senha. Quando acessado em 

outras telas, permitirá ir à 

seleção de locais/obras.

PASSO 22



Feito o Logout, retornará à tela 

inicial do aplicativo, requerendo 

inserir novamente o usuário e a 

senha para o acesso.

Pode-se simplesmente fechar o 

navegador, que em pouco 

tempo ocorrerá o Logout ou 

saída, por inatividade.

PASSO 23



ESTA SEGUNDA PARTE TRÁS UM 

CHECKLIST, QUE PERMITIRÁ CONFERIR O 

ATENDIMENTO AOS DIVERSOS 

PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS 

REQUERIDOS PARA PERMITIR O 

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES E, COM 

ISSO, O RETORNO À PRODUÇÃO.

FUNCIONA PELO MESMO ACESSO E

DISPÕE DE UM BOTÃO DE ACESSO,

VINCULADO A CADA OBRA OU LOCAL JÁ 

CADASTRADOS, FACILITANDO O USO.

CHECKLIST



TELA 1

Na tela de obras ou locais, 

notará em vermelho o botão 

individual de Checklist.

Teclando no mesmo, acessará o 

formulário da obra em questão, 

não precisando se preocupar 

com a identificação, pois usará o 

mesmo cadastro já realizado.



TELA 2

Aparecerá uma tela com 

rolagem e diversos itens, 

divididos por tipo de medida e 

em conformidade com o modelo 

enviado pelas entidades de 

acompanhamento e controle da 

COVID-19, cumprindo assim a 

expectativa de informações.



TELA 3

Concluído o preenchimento, 

bastará clicar em “Obra/Local”, 

se a intenção for o retorno e 

escolha de outro local ou obra, 

em “Confirmar”, para o envio 

dos dadosm ou em “Sair”, se 

simplesmente não quiser 

registrar ou se enganou.



TELA 4

Por motivo de segurança e 

evitar duplicidade ou erros 

em relatórios, aparecerá a 

tela de confirmação final do 

envio.

Apesar disso, manteve-se a

possibilidade de alteração ou 

reenvio.



TELA 5

Após enviado, retornará à 

tela de Obras e Locais, para 

nova seleção de checklist ou 

preenchimento de novos 

lugares, registro de acessos e 

alterações.

Concluído, basta sair, como

já demonstrado.



Ocorrendo erros ou envios 

indevidos, pedimos que avisem 

ao Sinduscon, informando de 

qual usuário, que ajustaremos.

Em caso de algum problema ou 

dificuldade, pedimos para listar e 

encaminhar ao Sinduscon, para 

que solucionemos brevemente.

OUTRAS INFORMAÇÕES


