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1. Acessando o sistema  

 
Acesso ao formulário de solicitação de assunto: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ci2x4i5wwpyZyiCwqHmaLr-DTCZb4_8t 
 

Acesso a planilha de solicitações: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15Vz_ufzKhaRndCykaqDMa5ixVbMN-iEVLbkKAsB
EcP4/edit#gid=442952147 
 

Endereço para os cadastradores: 

https://proad.trt4.jus.br/assunto-proad/ 
 
 
2. Como Cadastrar:  

 
Na tela de cadastramento de assuntos, possuímos apenas dois menus: 
Temas - Pesquisa, inclui ou exclui tema. O que agrupa os assuntos. Aqui no TRT4 usamos 
a unidade que utiliza aqueles assuntos. 
Manter Assuntos - Onde Pesquisamos, incluímos ou excluímos assuntos.  
 
 
2.1 Cadastramento de temas: 

 

 
 
Entrando na tela de cadastramento de temas. A primeira tela serve para consulta. 

● Clicando em PESQUISAR o sistema lista todos os assuntos. Preenchendo parte ele 
busca os que possuem aquele texto no nome. 

 
● Para cadastrar um novo: Clique no botão NOVO e abrirá a tela de cadastro com 

apenas um campo e a opção de GRAVAR. 
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2.2 Cadastramento de Assuntos: 

 
Da mesma forma que os temas, a primeira tela serve para pesquisa de assuntos por 
campos.  
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● Para cadastrar um assunto novo, clique em NOVO e preencha os campos da 

próxima tela: 
 

 
 
Como preencher os campos: 

 
Tema: Selecione o tema (unidade) a qual o assunto vai ficar vinculado. 
Assunto: O Título do assunto em questão 
Descrição: Uma explicação do assunto que aparecerá para quem deixar o mouse sobre o 
assunto na listagem 
Área de negócio responsável: deixar em branco 
Assunto interno: Deixar SIM. A opção NÃO cria protocolos simplificados 
Documentos iniciais terão o tipo de acesso: Deixar em Livre 
Permitir protocolar pela área de lotação do servidor: Não utilizado pelo TRT4, pode ser 
deixada sem modificar. 
Arquivar processo inteiro: Selecionar arquivos individualmente 
Permitir arquivamento: Selecionar permitir arquivamento sem ter arquivado no SAF 
Classificação SAF: deixar em branco 
Participante que pode arquivar no SAF: Deixar em branco 
Áreas que podem protocolar: Se algum setor for cadastrado, o assunto será visível 
somente para aquele setor 
Área de primeira remessa: Selecionar onde o processo nasce. 
Área de arquivamento: unidade em que o processo será arquivado 
Modelo de documento obrigatório: Não 
Tipos de documentos padrões: Marcar todos 
 

● Após, selecionar GRAVAR 
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