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1. Acessando o sistema e alterando senhas 

  

1.1. Acessando o sistema 

 
Para usar o sistema, acesse no navegador o endereço https://www.trt4.jus.br/proad. 

Você será apresentado à tela abaixo. Utilize o seu login e senha da rede. 

 

 

1.2. Criando ou alterando sua assinatura eletrônica 

 

Ao acessar o PROAD pela primeira vez, você deve cadastrar uma senha para efetuar uma               

assinatura eletrônica. Sempre que assinar um documento você poderá utilizar esta senha. 

● Para este cadastro, acesse o menu Ferramentas → Criar ou alterar assinatura            

eletrônica. 
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● Seu usuário e senha de rede serão solicitados novamente: 

 

 

● Em seguida uma janela será aberta com seu nome, solicitando: 

 

Senha antiga: No primeiro acesso a senha é vazia. Caso esteja alterando a senha já               

cadastrada, será a senha anterior. 

Senha: A nova senha, que pode ser inclusive igual a senha de rede. 

Confirme a senha: Digite a senha que está cadastrando novamente. 

 

Caso tenha esquecido a senha clique em Esqueci minha Senha e uma nova senha será               

enviada para seu email.  

 

Requisitos 

 

● Para utilização do PROAD é recomendada a utilização do Firefox Portable, em caso             

da falta do mesmo é possível utilizar o Chrome. 

● Importante: documentos anexos devem ser sempre utilizados no formato PDF/A.          

Caso o seu documento não esteja como pdf/a, o proad converte automaticamente ao             

enviar o documento. 
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2. Protocolando um novo processo 

  

2.1. Protocolar novo processo 

 

● Clique no menu Protocolar Novo Processo para iniciar o passo a passo de criação de               

um processo. 

 

 

● Passo 1 – Selecionar o assunto do processo 

 

O primeiro passo para cadastrar um processo é selecionar o assunto. O PROAD foi              

construído para que todo assunto já possua um fluxo que define para onde ele será               

encaminhado (área de primeira remessa) após a criação e onde ele será encerrado             

(arquivado). 
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Ao passar o mouse sobre o assunto, uma descrição aparecerá para ajudar a decidir se o                

assunto é o desejado. 

 

 

● Após clicar no assunto escolhido, clique no botão próximo que encontra-se no lado             

direito superior da tela. 

 

 

 

● Passo 2 – Cadastrar as pessoas que participam do processo. 

Conceito usado no PROAD: PARTICIPANTE - Toda pessoa física ou jurídica que participa             

do processo - Magistrados, Servidores, Lotação. Procuradoria, Fornecedor, etc 

O segundo passo do Cadastro de processo é cadastrar as pessoas que participam do processo. 
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● Digite no campo pesquisar participantes o nome, sobrenome ou login de rede da             

pessoa a ser cadastrada. 

 

 

  

Selecione cada participante individualmente clicando sobre o nome do mesmo. Lembre-se           

que os participantes podem ser pessoas ou unidades/lotações. 

 

Importante: O nome, sobrenome ou login deve ser digitado como palavra inteira para que o               

PROAD pesquise o participante. Ex.: Aristeu, Silva, Schneider. 

 

● Caso algum participante tenha sido inserido por engano, remova-o clicando em           

remover ao lado de seu nome.  
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Se o PROAD detectar que existem processos muito similares já abertos, ele informará. Para              

continuar o cadastro é necessário marcar a opção: “É realmente necessário cadastrar um novo              

processo” e então clicar no botão “continuar cadastro” 

 

  

Após selecionar os participantes, clique no botão próximo que encontra-se no lado direito             

superior da tela. 

  

● Passo 3 – Selecionar quem irá protocolar o processo 

 

No passo 3, selecionaremos quem está protocolando o processo. Você pode selecionar a você              

mesmo como pessoa física ou uma unidade. No caso de ser aberto em nome da unidade será                 

necessário selecionar um subscritor, a pessoa responsável pelo processo na unidade. 
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● Selecionando seu nome o processo será protocolado como pessoa física. 

 

Ao selecionar uma das lotações a que esteja vinculado o processo será protocolado em nome               

da unidade. Devemos então informar no campo subscritor quem assinará o processo. Antes             

da efetiva criação do processo em nome da unidade, o mesmo será encaminhado ao subscritor               

para autorizar ou não a criação do processo. 

 

 

Clique no botão próximo para ir ao próximo passo. 

 

  

 

● Passo 4 – Editar documento gerado através de modelo 

 

O passo 4 aparece apenas quando o assunto possui um documento modelo criado para ele.               

Quando um documento modelo existe. Ele deve ser editado e complementadas as            

informações solicitadas. 
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● Passo 5 – Concluindo o cadastro do processo 

 

● Nesta tela você vai informar: 

a. Se deseja acompanhar o andamento do processo - assim você vai receber            

emails a cada novo movimento do processo. 

b. Cadastre um resumo com a descrição do que trata o processo. Este campo é              

obrigatório - Importante: Todo campo laranja é obrigatório. 

 

 

 

c. Crie, no mínimo, um novo documento.  

 

As orientações para criar um documento no editor do sistema ou envio de documentos estão               

na seção 3 deste manual.  

Documentos são anexos em pdf/a e/ou textos criados no editor do PROAD. 
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Após, clique em concluir processo. O processo administrativo será então criado. 

 

● Conclua a criação do processo.  

  

 

2.2. Protocolo simplificado 

 

O protocolo simplificado é uma opção utilizada por algumas áreas definidas pela DG, que              

podem protocolar processos de forma simples e utilizam um assunto diferente para poderem             

encaminhar o processo a qualquer área. 

 

● Caso seu usuário tenha permissão de cadastrar processos simplificados, o menu 

"protocolar processo simplificado" irá aparecer. Clique no ítem. 

 

 

● O primeiro passo é selecionar o assunto do processo. Só serão apresentados assuntos             

que sejam elegíveis ao protocolo simplificado. Selecione o assunto desejado. 
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Na tela a apresentada a seguir, você deverá inserir as informações necessárias para a criação               

do processo: 

 

● Insira o resumo do processo. A informação que descreve sobre o que trata o processo. 

 

● Defina a origem do processo. Normalmente o participante que protocolou. 

 

● Defina o subscritor. Quem está autorizando a criação do processo. 
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● Insira as palavras-chave desejadas. Se necessário. 

 

 

● Insira os documentos do processo.  

 

 

● Selecione os participantes do processo. 

 

 

● Selecione o local para onde o processo será encaminhado. 

 
 

● Clique em "concluir processo" para terminar a confecção do processo e encaminhar o             

mesmo a área destino. 
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3. Criar Novo Documento ou enviar documento em PDF/a 

 

 

 

● Para criar um documento, após clicar no botão novo documento esta tela será aberta. 

 

 

● Preencha a descrição do documento, selecione o tipo de documento e o tipo de acesso: 

 

Material elaborado pela SETIC/CIS - v.1.02 
  

 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação 
Coordenadoria de Implantação de Sistemas 

 

Tipo de acesso 

  

Para o PROAD, todo processo é público. Porém os expedientes podem ter 3 níveis de acesso:                

Livre, Restrito e em processo decisório. 

  

Livre: Documentos com este tipo de acesso são visualizados por qualquer pessoa ou unidade              

com acesso ao sistema. 

Restrito: Os documentos são acessíveis apenas aos participantes e demais integrantes da            

mesma unidade administrativa onde o processo se encontra. 

Em processo decisório: Acessíveis apenas aos integrantes na mesma unidade onde o            

processo se encontra. 

● O processo como um todo não possui sigilo. O que significa que todos os eventos,               

participantes e histórico de alterações são públicos. 

 

 

3.1. Enviar um documento em PDF 

 

● Para enviar um documento em pdf, selecione “incluir documento PDF do meu            

computador”. Após, clique no botão “selecionar arquivo”. 

● Mantenha a opção “Digitalizado” marcada e envie um documento em pdf. 

● Selecione ao menos um participante como autor do documento. 
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Após clique em Salvar e incluir. Será solicitado que assine o documento enviado.  

Digite a senha cadastrada para assinar os documentos e clique em assinar. 

 

 

 

 

3.2. Criar um documento no editor do PROAD 

 

 

 

● Selecione Criar documento usando editor; 

● Utilize o editor integrado para editar o documento; 

● Após concluir a edição, selecione Salvar e incluir. 
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Será solicitado que assine o documento enviado.  

Digite a senha cadastrada para assinar os documentos e clique em assinar. 

 

 

 

4. Trabalhando com processos 

  

 4.1. Assumir um processo 

 

O PROAD só permite que uma única pessoa atue no processo de cada vez. Para atuar em um                  

processo é necessário assumir a responsabilidade sobre o processo. Isto significa que aquela             

pessoa a partir daquele momento está atuando naquele processo. Até que ele seja             

encaminhado a outra pessoa/unidade. 

  

A responsabilidade pode ser assumida de forma voluntária ou involuntária. Usuários que            

possuem permissão podem atribuir responsabilidade de um processo a outro usuário.           

Analogamente a entregar um processo do setor a um colega. 

 

 

  

Estando um processo sob a responsabilidade de um determinado usuário, qualquer outro            

usuário da mesma área pode abrir o processo e assumir responsabilidade. Seguindo a             

analogia, um colega pode pegar o processo da mesa do outro para trabalhar nele. 
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Selecione um processo diretamente pelo número. No topo do menu do proad existe o acesso               

rápido aos processos. Digite o número/ano do processo e clique no botão “Ir”. 

 

  

Ou, se um processo chegou na sua área e não foi recebido por ninguém, ele pode ser                 

encontrado no menu: Pendentes para minhas áreas. 

 

 

Para atuar no processo, se ele estiver em sua área: Selecione “Assumir processo”. Se você               

possui permissão para atribuir a responsabilidade de processos a outros colegas, o botão             

“Atribuir Responsabilidade” será apresentado. 

 

  

 

 

 4.1.1. Atribuir responsabilidade 

 

Ao visualizar a ficha do processo. Clique no botão “Atribuir Responsabilidade”. 
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Será apresentada com a lista de pessoas a quem você pode atribuir responsabilidade de              

processos. Selecione o nome da pessoa e clique em confirmar. 

 

 

 

Após confirmar, será apresentada uma mensagem informando que a atribuição foi bem            

sucedida. 

 

 

 

  

 

 

 4.1.2. Assumir processo 
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Para atuar no processo. Se ele estiver em alguma de suas áreas. Ao visualizar a ficha do                 

processo clique em “Assumir processo”. (Lembre-se que o botão atribuir responsabilidade só            

aparece caso você tenha permissão). 

 

 

Após clicar em Assumir, será exibida uma janela de confirmação. Clique em SIM. 

  

 

Será apresentada a mensagem informando que o procedimento foi bem sucedido. 
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Assumindo o processo você passa a atuar no mesmo. Abrindo a ficha do processo será               

exibido o menu de atuação no processo. Na área de situação atual será apresentado que você                

está tratando. 

 

Também será apresentado a quem está atuando o menu de atuação no processo. 

 

  

  

 4.2. Minutar um documento 

 

Minutas para o PROAD possuem o mesmo significado daquele usado no meio físico.             

Rascunhos de escrita oficial que após revisado transforma-se em documento definitivo. 

  

Minutas podem ser assinadas por uma pessoa (a criadora) ou por várias. Se uma minuta               

contiver diversos assinantes, ficará aguardando a assinatura de todos antes de virar um             

documento. Caso algum dos subscritores altere o documento, as assinaturas anteriores           

perdem a validade. 

  

O subscritor pode aceitar ou rejeitar a minuta. 

 

  

Para criar uma minuta você deve primeiro assumir a responsabilidade sobre o processo. 

 

Selecione o ícone “criar minuta de documento” para abrir a janela de criação do novo               

documento. 
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Será aberta a tela para criação do documento. Muito semelhante a criação de um documento               

conforme visto na criação de um processo. 

 

 

Selecione o tipo do documento e defina uma descrição do documento:  

 

 

Defina o tipo de acesso que o documento gerado terá após ser assinado. 
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No campo quem deverá assinar este documento, informe todos os participantes subscritores.            

Apenas pessoas físicas são aceitas. 

 

  

● O campo comentários permite que sejam cadastrados comentários visíveis apenas          

pelos assinantes da minuta 

● Se você desejar que após as assinaturas o sistema faça um encaminhamento            

automático, marque “sim”, preencha a unidade de destino e o motivo do            

encaminhamento. 

● Observe que a sugestão de encaminhamento valerá para as demais minutas do            

processo. 

 

 

 

Após digitar o conteúdo da minuta, clique no botão salvar minuta. O sistema deverá              

apresentar dois avisos. 
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Na aba de documentos do processo, as minutas irão aparecer diferenciadas dos demais             

documentos pela cor laranja e pelo ícone. 

 

 

 4.3. Assinar ou rejeitar uma minuta 

 

Os subscritores das minutas poderão concordar totalmente, parcialmente ou rejeitá-las          

totalmente. Para dar o parecer em uma minuta recebida, proceda da seguinte forma: 

 

● Clique no menu “tenho que assinar”. 

 

 

● Serão apresentadas as minutas a serem assinadas. Para aceitar, selecione a minuta e             

clique em “assinar selecionados”. 
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● Para rejeitar a minuta, selecione e clique em “rejeitar”. Observe que o sistema não              

pede confirmação. 

● Minutas rejeitadas são canceladas e retornam para o autor no agrupamento “estou            

tratando”. 

● O autor da minuta então pode editar, alterar e salvar novamente para que o ciclo               

reinicie. 

 

 

 4.4. Despachar e encaminhar processos 

 

Uma das formas de atuar em um processo no PROAD é através da elaboração de despachos.                

Há dois tipos de despachos: o despacho curto e o despacho longo. 

O despacho curto é criado no momento de encaminhamento do processo através do             

preenchimento do campo “Motivo do Encaminhamento”. 

O despacho longo pode ser anexado da mesma forma que qualquer outro documento, ou              

seja, criado como um novo documento. 

 

4.4.1. Encaminhando um processo - despacho curto 

 

Acesse um processo que esteja sendo tratado por você ou que esteja pendente em suas áreas.                

Se não estiver tratando do processo, assuma a responsabilidade sobre ele. 

 

● Clique no ícone “Encaminhar para outra área”. 
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Preencha o campo “encaminhar para a área” com a área destino. (Lembre-se que nesta              

pesquisa o PROAD exige palavras inteiras para pesquisar. 

 

 

Preencha o Motivo do encaminhamento. Este motivo é o seu despacho curto. 

 

 

● Se desejar, preencha o campo “Post-it”. Este campo colocará apresentará uma           

mensagem apenas para a área que recebe o encaminhamento. Esta mensagem sumirá            

quando for dado novo andamento no processo. 

● Se desejar ainda, poderá definir o lançamento de um alerta no processo.  

 

Clique no botão “Encaminhar”. 

 

 

A mensagem a seguir será apresentada: 

 

 

● Caso o processo possua minutas pendentes de assinatura, o PROAD irá exibir a             

Mensagem: Processos com minutas não podem ser transferidos. 
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4.4.2. Resgatar processo encaminhado por engano 

  

É possível cancelar o envio enquanto o processo ainda não foi assumido por ninguém na área                

destino. Para isso basta clicar no link disponível no histórico de eventos para cancelar uma               

movimentação. 

 

 

Selecione os processos para cancelar a remessa e clique em Cancelar Selecionados 

 

  

4.4.3. Criar um documento - depacho longo 

 

● O PROAD chama de despacho longo a inclusão de um documento no processo             

usando o tipo: Despacho.  

● Para detalhes de como inserir documento, veja o capítulo 3 deste manual.  

● O despacho pode ser excluído do processo pela pessoa que o elaborou ou por qualquer               

pessoa que assumir o processo. 
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4.5. Excluir um documento 

 

Para fazer o desentranhamento de um documento do processo, é preciso que o processo não               

esteja arquivado e que uma as seguintes condições sejam atendidas: 

 

1. O documento deve ter sido criado por alguém de suas áreas e o documento deve estar                

na mesma área; 

2. Você deve ter permissão de exclusão de documentos na área.  

3. Não devem ter sido juntados documentos em tramitações posteriores; 

4. O documento não deve ter sido juntado por ação do sistema (juntada, solicitação de              

providência aceita, pedido complementar aceito); 

5. O documento não deve estar compartilhado no Portal Externo; 

 

Se as condições para a exclusão forem atendidas, seja por erro material ou por determinação               

superior, você poderá então retirar documentos do processo. Para isso processa assim: 

 

Na aba “Documento”, clique no botão vermelho de exclusão; 

 

 

 

 

 

Material elaborado pela SETIC/CIS - v.1.02 
  

 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação 
Coordenadoria de Implantação de Sistemas 

 

● O sistema irá pedir o motivo de exclusão e você deverá assinar a justificativa; 

 

● Observe que a Certidão gerada pelo sistema não pode ser desentranhada. 

 

  

4.6. Pedido de ciência 

 

Quando for necessária a ciência por parte de uma ou mais pessoas em documentos do               

processo, deve ser usado o “Pedido de ciência”. 

 

O pedido de ciência do PROAD faz analogia com o oficial de justiça entregando um               

documento em mãos e solicitando a assinatura de recebimento. Ou mesmo um colega             

chegando em sua mesa e entregando um documento e solicitando o visto no livro de               

protocolos. 

 

4.6.1. Pedindo ciência 

 

● Acesse um processo que você esteja tratando ou que esteja pendente para suas áreas.              

Se você não estiver tratando, assuma primeiramente a responsabilidade desse          

processo. 

● Clique no ítem solicitar ciência. 
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● Informe os participantes (Apenas pessoas físicas) que deverão tomar ciência dos           

documentos selecionados; 

● Preencha o formulário e selecione os documentos que serão encaminhados junto com            

o pedido de ciência; 

● É possível também lançar um alerta clicando no botão “lançar alerta”. 
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4.6.2. Respondendo a um pedido de ciência 

 

Quando é solicitado um pedido de ciência a uma pessoa. Quando ela fizer o login no PROAD                 

surgirá a mensagem abaixo. 

 

 

● Dê um clique na mensagem. 

● Assine; 

● Acesse os dados do processo, o histórico de eventos, os documentos encaminhados e             

as observações. 

● Documentos com nível de acesso “restrito” poderão ser visualizados pela pessoa para            

quem foi pedida a ciência. 

● Documentos com nível de acesso “em processo decisório” só podem ser visualizados            

pela área que os criou. Ao tentar fazer um pedido de ciência contendo documentos              

que estão com esse nível de acesso, o sistema lançará uma mensagem de erro. 

● O sistema só permitirá que continue usando o PROAD após o usuário tomar ciência. 

 

 

4.6.3. Informações lançadas após a tomada de ciência 

 

Após tomada a ciência, o PROAD lança automaticamente no processo uma certidão de             

tomada de ciência: 
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4.7. Pedido de conhecimento 

Assim como existe o pedido de ciência para pessoas, o PROAD oferece um recurso similar               

para as áreas: o pedido de conhecimento. Esse recurso, entretanto, não tem a mesma              

formalidade do pedido de ciência, pois não gera certidão e nem obriga a sua assinatura. 

 

a) Para fazer um pedido de conhecimento, proceda assim: 

● Acesse um processo que você esteja tratando ou que esteja pendente para suas áreas; 

● Se você não estiver tratando, assuma primeiramente a responsabilidade desse          

processo; 

● Clique no botão pedir conhecimento; 

 

● Informe uma ou mais áreas para pedir o conhecimento; 

● Selecione os documentos a serem visualizados. Aqui valem as mesmas restrições do            

pedido de ciência quanto ao nível de acesso dos documentos; 
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b) Para fazer um pedido de conhecimento, proceda assim: 

 

 

Quando uma pessoa pertencente a uma das áreas para a qual foi feito o pedido de                

conhecimento acessar o PROAD, aparecerá no menu “Administrar meus avisos” o respectivo            

aviso. 

 

Caso essa pessoa exclua o aviso, os demais usuários pertencentes àquela área não tomarão              

conhecimento do aviso 

 

4.8. Pedido complementar 

 

As vezes é necessário fazer um complemento para um determinado pedido já encaminhado,              

ou simplesmente pedir que sejam anexados documentos em processos que não estejam em             

uma de suas áreas. Essa necessidade é suprida no PROAD através do recurso “Pedido              

Complementar”. Os pedidos complementares podem ser realizados até mesmo em processos           

que estejam arquivados. 

Os pedidos complementares estão sujeitos à aprovação por parte do responsável atual pelo             

processo. Isso significa que se um pedido for rejeitado ele não integrará o rol de documentos                

daquele processo, ficará em uma área separada apenas para registro. 

 

Para fazer um pedido complementar proceda assim: 

 

● Clique no item de menu “”Fazer Pedido Complementar”; 
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● Informe o número e o ano do processo, ou utilize a central de buscas; 

 

 

● Clique no botão “enviar pedido”;  

 

● Caso o processo esteja arquivado o “Pedido Complementar” será enviado como           

“Pedido de Desarquivamento”. Em qualquer circunstância o pedido completar está          

sujeito à aprovação. 

 

 

4.9. Solicitação de providências 

 

a solicitação de providência é um recurso que permite solicitar a outras áreas uma               

determinada informação ou providência necessária em um processo que está sob a sua             

responsabilidade. 

  

Esse recurso foi adicionado recentemente ao PROAD (versão 2.19) e é utilizado sempre que              

se desejar a execução paralela de procedimentos em uma ou mais áreas. 

  

Para melhor entendimento, vamos dar um exemplo de um processo de compras. Nesse             

processo, diversas áreas (fiscal técnico, fiscal administrativo, seção de contratos etc)           

participam do processo concomitantemente. 
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É importante salientar que no pedido de providência o processo permanece no local onde se               

encontra. O pedido é feito através de um processo filho, vinculado ao principal, que será               

automaticamente arquivado após o cumprimento da providência. 

 

4.9.1. solicitando uma providência 

 

● Acesse um processo que você esteja tratando ou que esteja pendente para suas áreas; 

● Se você não estiver tratando, assuma primeiramente a responsabilidade desse          

processo; 

● Clique no botão solicitar providência; 

 

  

● Preencha o formulário apresentado. Selecionando as áreas que receberão o pedido,           

descrevendo a solicitação, definindo o prazo e se elas serão notificadas por e-mail. 
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● Clique no botão “Solicitar providência”, será aberta a janela para assinatura. Assine; 

● Observe que o pedido de providência é um novo processo (36/2016 neste caso) que              

está vinculado ao processo corrente. 

● Observe ainda que na guia “Histórico de Eventos”, aparece o Pedido de Providência,             

com um link para o novo processo criado. 

 

 

 

4.9.2. atendendo uma solicitação de providência 

 

As solicitações de providência ficam localizados no item de menu “Pendentes para Minhas             

Áreas” ou “Estou tratando”, conforme o destinatário do pedido de providência: uma área ou              

uma pessoa física. 

 

Uma solicitação de providência é um processo filho que será tratado como um processo              

independente. Quando encerrado ele torna-se parte do processo que o originou.  

 

Para atender a um pedido de providência proceda assim: 

● Assuma a responsabilidade do processo filho (providência solicitada); 

● Atue no processo como se fosse um processo independente. 

● Ao final, você deve clicar no seguinte botão conforme a foto. Observe que este ícone               

só aparece em pedidos de providências. E encerra o pedido de providência. 
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● O processo gerado pelo pedido de providência, será anexado após o responsável pelo             

processo original aceitar ou recusar a solução da providência. 

 

 

 

 

4.10. Juntada de processos 

 

No PROAD a juntada significa a reunião de dois ou mais processos. A consequência é que,                

após fazer a juntada de múltiplos processos, a tramitação passará a ser feita apenas no               

processo que recebeu os demais e, todos os outros, são automaticamente arquivados com essa              

informação. 

● Restrições para fazer a juntada de processos 

● Para fazer a juntada de dois ou mais processos é preciso que os processos a serem                

juntados estejam na mesma área. Se um mesmo usuário estiver tratando processos de             

áreas distintas e desejar fazer a junção desses processos, não conseguirá! 

 

Assuma o processo principal e clique no botão “juntar processos a este processo”; 
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● Digite o número do processo a ser juntado; 

 

● Após informar, clique no botão “selecionar”; 

● Após informar todos os processos a serem juntados, clique no botão “juntar processos             

selecionados”; 

● Assine a operação de juntada. 

 

Atenção! A operação de juntada não pode ser desfeita. Portanto muita atenção ao realizar              

essa ação. 

 

 

 

Após concluída a juntada, você pode observar na aba “Histórico de Eventos” o registro da               

juntada. 
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Clique na aba “Documentos” e observe que o PROAD fez a incorporação dos documentos do               

processo juntado ao processo principal. 

 

Documentos com acesso restrito na origem continuarão com a mesma restrição; Ao final é              

incluída uma “Certidão de Juntada”. 

 

O que acontece com o processo que foi juntado? 

 

Para verificar o que aconteceu com um processo que foi juntado a outro, vamos realizar uma                

pesquisa, usando a pesquisa rápida. 

 

 

O sistema mostra a seguinte mensagem. 
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4.11. Arquivamento 

  

Assim como no meio físico, os processos que tramitam no PROAD podem ser arquivados e               

desarquivados sempre que necessário. Há dois tipos de arquivamento: o temporário e o             

definitivo.  

Fazendo um paralelo com o meio físico:  

● O arquivamento temporário corresponde ao arquivamento em um escaninho existente          

no meu local de trabalho. Esse tipo de arquivamento é, em geral, utilizado nos              

processos de prestação de serviços continuados ou, ainda, nos casos em que estejam             

aguardando algum outro evento fora do escopo do processo, exemplo: a assinatura de             

uma portaria.  

● O arquivamento definitivo corresponde no mundo físico a ação de enviar o processo             

para o “Arquivo Geral”. 

 

 4.11.1. Arquivamento temporário  

 

a) Como arquivar temporariamente 

 

● Na barra de ferramentas do processo clique no botão “arquivar temporariamente” e            

confirme. 

 

 

● Observe a nova situação do processo. 
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● O processo agora fica agrupado no menu “Arquivados Temporariamente”. 

 

 

b) Como retirar do arquivo temporário 

 

● Clique no item de menu “Arquivados Temporariamente”. 

 

 

● Selecione um ou mais processos a serem retirados do arquivo temporário e clique no              

botão “retirar do arquivo temporário”. 

 

 

 

 4.11.2 Arquivamento definitivo  

 

O arquivamento definitivo só pode ser realizado pela área designada no momento de criação              

do assunto. Cabem às demais áreas solicitar o arquivamento ou desarquivamento definitivo.            

Ou seja, se o processo não será arquivado em sua área, ao solicitar arquivamento o processo                

será encaminhado para a área de arquivamento definitivo para que a área confirme o              

arquivamento. 
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a) Solicitar arquivamento  

 

● Na barra de ferramentas, clique no botão "pedir arquivamento"; 

 

 

 

● Observe a mensagem informando sobre o arquivamento. 

  

 

 

b) Arquivar um processo  

 

● Na barra de ferramentas, clique no botão "pedir arquivamento"; 

 

 

● Observe a mensagem informando sobre o arquivamento. 
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c) Desarquivar um processo  

 

Quando um processo está arquivado definitivamente, é possível desarquivá-lo. Para isso é            

necessário que você pertença a área que é a responsável pelo arquivamento definitivo. 

 

● Pesquise o processo usando o recurso de pesquisa rápida ou a Central de Buscas; 

 

 

● Clique no botão “desarquivar”. 

 

 

● Caso o processo não esteja arquivado em sua área, a área responsável receberá uma              

solicitação de desarquivamento para autorizar o desarquivamento.  

 

 

 

5. Painéis de Controle 

  

 5.1. Pendentes para minhas áreas 

 

Neste painel ficam agrupados os processos que foram encaminhados para sua área e ainda              

não foram apreciados. Ou seja, ninguém está como responsável pelo processo. 
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 5.2. Estou tratando 

 

Este painel agrupa os processos que estão sob minha responsabilidade. 

 

  5.3. Alguém de minhas áreas tratando 

 

Aqui são agrupados os processos que estão sendo tratados por alguém de minhas áreas.              

Encontram-se sob a responsabilidade de algum colega de área. 

 

 5.4. Tenho que assinar 

  

Neste painel estão os processos que estão solicitando minha assinatura. Processos, minutas de             

documentos e tudo que aguarda minha assinatura. 

  

 5.5. Aguardando assinatura 
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Aqui ficam agrupados os processos que estou responsável em que solicitei a assinatura de              

alguém. Importante, eles aparecem aqui até que o responsável por assinar execute a             

assinatura. 

 

 5.6. Tenho que autorizar 

 

Aqui aparecem os processos em que sou subscritor e aguardam minha autorização para serem              

iniciados. 

 

  5.7. Aguardando subscritor autorizar 

 

Ficam listados aqui os processos em que solicitei abertura e estão aguardando que o              

subscritor autorize. 

 

  5.8. Encaminhados e pendentes 

 

Aqui são listados os processos que foram encaminhados por mim ou por minhas áreas e               

encontram-se pendentes de alguma ação. 
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  5.9. Alertas de minhas áreas 

 

Aqui são mostrados os alertas que foram criados em processos por suas áreas. 

 

   5.10. Acompanhados por minhas áreas 

 

Ficam aqui os processos em que alguém de suas áreas marcou o campo “desejo acompanhar               

o andamento deste processo” ao visualizar a ficha de algum processo. 

 

  

  5.11. Protocolados por minhas áreas 

 

Neste agrupador ficam os processos que foram abertos/protocolados por minhas áreas. 

 

   5.12. Arquivados e pendentes 

 

Aqui ficam listados os processos que foram arquivados temporariamente em suas áreas. 
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  5.13. Pastas virtuais das minhas áreas 

 

Nesta tela você pode selecionar a pasta virtual e visualizar os processos que estão              

organizados em cada pasta virtual. 

 

6. Permissões 

  

Um dos grandes diferenciais do sistema PROAD é a possibilidade de atribuir            

permissões específicas a um usuário ou grupo de usuários independente de sua lotação no              

sistema de RH. Isso significa que, um usuário pode estar lotado no sistema de RH em uma                 

determinada unidade e ter permissão para atuar em processos de uma outra unidade.             

Exemplo: Um usuário que esteja lotado em um Setor ou Seção pode ter permissão para               

cadastrar processos pela Coordenação. 

Essa característica foi criada para permitir maior flexibilidade ao sistema sobretudo           

em função das férias e afastamentos dos usuários. 

 

Há 3 tipos de permissões no sistema: 

1 - Permissão para protocolar e administrar os processos da área. 

Permite que os usuários protocolem e atuem nos processos da área. 

2 - Permissão para atribuir a responsabilidade dos processos. 

Permite que o usuário atribua a responsabilidade dos processos a outro usuário. 

3 - Publicação de Matérias no DEJT 

Permite que os usuários enviem matérias para publicação no caderno administrativo do            

Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. 

 

Se você for o Superior Hierárquico de alguma unidade poderá visualizar a funcionalidade de              

Administrar Permissões. 
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● Clique no item de menu: Administrar permissões 

 

 

A figura a seguir mostra os usuários e suas respectivas permissões. Nela existem botões para               

adicionar ou remover um ou mais usuários com determinadas permissões. 
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● O botão de Adicionar permissões abre a janela para que você selecione o participante              

que receberá a inscrição; 

● Selecione as áreas que este participante terá permissão; 

● Clique em incluir permissão. 

 

 

 

 

7. Autotextos 

 

Aqui você pode cadastrar autotextos para utilização no editor do sistema 

Você pode trabalhar neles no menu "auto-textos das minhas áreas": 
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  7.1. Para adicionar um autotexto 

 

● Para adicionar clique em “Cadastrar novo”. 

 

 

● Digite o atalho (palavra que será o autotexto); 

 

 

● Selecione que áreas terão acesso a este autotexto; 

 

 

● Utilize o editor do sistema para criar o auto-texto e clique em “Salvar”. 

 

  

 

  7.2. Para editar um autotexto 

 

Para editar, clique em cima do nome do autotexto na tela que lista os autotextos. 

 

Altere as opções necessárias e clique em Salvar. 

Material elaborado pela SETIC/CIS - v.1.02 
  

 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação 
Coordenadoria de Implantação de Sistemas 

 

 

  7.3. Para excluir um autotexto 

 

● Para excluir um auto texto, selecione o autotexto a excluir; 

 

● Clique no botão “excluir selecionados”. 

 

 

 

8. Pastas Virtuais 

 

8.1. Criando uma pasta virtual 

 

● Para gerenciar as pastas virtuais de sua unidade. Se você tiver permissão aparecerá o              

seguinte botão em seu menu. 

 

 

● Será apresentada então uma tela que permite dar nome a pasta, com o botão de incluir.                

E a listagem de pastas existentes que podem ser excluídas. 
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As pastas virtuais são agrupadores virtuais. Elas sendo excluídas, os processos agrupados            

abaixo delas não sofrem nada. 

  

 

8.2. Para organizar seus processos nas pastas virtuais 

Acesse algum painel de controle. Pendentes de minhas áreas, alguém de minhas áreas             

tratando ou tenho que assinar; 

● Verifique se no canto superior direito aparece um botão organizar processos; 

● Selecione a aba de uma de suas áreas. IMPORTANTE: Se estiver na aba TODOS não               

será possível organizar. 

● Marque os processos que gostaria de colocar na pasta virtual; 

● Na janela que abrir, escolha uma pasta virtual. Ou crie uma nova.  

● O processo agora também será apresentado na pasta virtual correspondente. 

 

 

8.3. Acessando as pastas virtuais 

 
● Para acessar as pastas, acesse o menu “Pastas virtuais das minhas áreas”. 

● Selecione a pasta na caixa “Nome da pasta”. 

● Seus processos serão listados. 
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