
Unificação de arquivos em formato PDF  

para o Sistema de Contratação Docente 

O objetivo deste tutorial é o de facilitar a junção de arquivos em formato PDF para submissão de 

comprovantes no Sistema de Contratação Docente, que é utilizado na USP para inscrição, acompanhamento, 

realização de provas e armazenamento de documentos e comprovantes de concursos docentes. A ferramenta 

utilizada para junção de arquivos chama-se PDFSAM. Este rápido e simplificado tutorial apresenta os principais 

passos para encontrar, instalar e utilizar o PDFSAM. São eles: 

1) Acesse a url: http://pdfsam.org/pt/downloads/ 

 

  



 

2) Clique na opção PDFSam Basic. 

 

Observação 1: no caso de usuários que usam ThinClient, usar a opção “Todas as plataformas”. 

3) Após a realização do download, execute o arquivo: pdfsam.exe   



4) Após a instalação do PDFSAM,  você poderá começar o processo de junção de arquivos PDF utilizando a 

opção “Unir”  

 

 

5) Clique em “Adicionar” e ao abrir, selecione o conjunto de arquivos em formato PDF da pasta ou diretório 

que deseja unificar. 

Observação 2: Note que as duas opções “Adicionar um rodapé” e “Normalizar os tamanhos das páginas” estão 

acionadas, pois isso que o documento gerado irá criar a lista de documentos alvo da junção com um sumários, 

paginação e nota de rodapé identificando os nomes dos respectivos arquivos. 

cebelima
Nota
Acionar as duas opções - não está automático

cebelima
Nota
Escolher a opção "Gerar a partir dos nomes de arquivos"

cebelima
Nota
Errata: 1) As opções mencionadas na Observação 2 não estão acionadas automaticamente, mas devem ser marcadas para os recursos funcionarem.2) Escolha a opção "Gerar a partir dos nomes de arquivos" na Tabela de conteúdo.



 

6) Selecione a pasta e o nome que deseja para o arquivo destino e logo após clique em “Executar”; 

 

 

Observação 3: note que na unificação em um único PDF, o documento gerado criou uma espécie de índice e 

adicionou uma nota de rodapé para identificar cada PDF unificado. 




