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1. Cadastrar Processo

Obs: caso não tenha usuário e senha de acesso ao sistema de Protocolo, solicitar ao
departamento de Tecnologia local.

Para criar um novo processo é simples, clique em Cadastrar Processo conforme a imagem baixo:

Abrirá a tela de cadastro do Processo, em seguida
clique em novo (ícone de mais (+)) ou F10 (tecla de
atalho) para habilitar um novo processo, preencha os
campos.
- Nome do Interessado:
pode ser uma pessoa, empresa ou unidade/órgão
interessado. Procure o interessado através da seta ou
pressione F2 para habilitar o campo de pesquisa, caso
não encontre logo a frente tem o botão para inserir
um novo interessado e preencha com os dados que se
pede.
- Descrição do Assunto:
procure um assunto que melhor se encaixe no
processo que esta sendo aberto, caso não encontre,
clique no botão a frente de inserir novo assunto e
preencha com os dados que se pede.
- Descrição da Unidade/Órgão (Local de Abertura):
é o local no qual esta abrindo o processo.
- Descrição da Unidade/Órgão do Interessado
(Local de Interesse):
é o local do interessado

Por fim no Formato do Processo, seleciona Eletrônico
Digital e em Súmula um resumo se possível detalhado
do processo que esta sendo aberto. Clique em Salvar.
Não há necessidade de imprimir uma etiqueta para
capa, já que o processo é eletrônico.
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2. Cadastrar Documento

Existem algumas formas de criar um documento, criar relacionado há um processo ou criar um documento
avulso ou seja sem vinculo com um processo.

2.1. Documento Relacionado a Processo

No exemplo abaixo, vamos criar um documento relacionado há um processo, na mesma tela de cadastro do
processo clique no botão Funções, abrirá uma pequena janela com algumas opções, clique em Abrir
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A tela que se abre se chama Processo eletrônico (Digital), é nela que criamos o documento relacionado a um
processo. Confira na imagem abaixo as opções disponíveis, cada item será abordado em seguida.

Para melhor entendimento separamos em três blocos com cores distintas:
Na cor verde, estão todos os botões para criação, edição e atalhos que facilitam no uso dos documentos.
Na cor azul, fica evidenciado o processo no qual o documento estará relacionado. E na parte de mais abaixo fica
uma lista de documentos criados quando existir.
Na cor amarelo, ficará uma visualização prévia do documento criado.

http://publica-ro.com.br


publica-ro.com.br
3535-4004

5

Na figura abaixo veja a função de cada botão.

1 Cadastro: Abre um documento que já foi criado.
2 Novo: Cria um novo documento.
3 Finalizar: Finaliza um documento, caso esteja
preenchido com todas as informações necessárias.
4 Históricos: Histórico do processo.
5 Consultar: Consulta o processo que esta vinculado
no documento.
6 Tramitar/Enviar: Após o documento estiver
finalizado, através desse botão é feita a tramitação do
processo, o enviando para o destino desejado.
7 Encerrar: O processo é encerrado, após o mesmo
estiver finalizado.
8 Cancelar: O documento selecionado é cancelado,
lembrando, somente após se o mesmo estiver
finalizado.

9 Capturar: Faz a integração de documento de outro
sistema (SCPI), como exemplo nota de empenho e
nota de liquidação, trazendo esses documentos para o
processo de forma simples, a integração será
explicada de modo detalhado posteriormente.
10 Juntada: Serve para anexar um documento avulso
ao processo aberto.
11 Gerar PDF: Gera arquivos PDF de todos os
documentos criados. Os arquivos são criados de
forma separada, havendo necessidade de unir os
mesmos pode usar ferramentas para esse fim, uma
delas seria o iLovePDF

https://www.ilovepdf.com/pt
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3. Criando um Documento

1 Primeiro passo é colocar o tipo de documento, tem
vários pré cadastrados, no exemplo usaremos um
memorando. F2 abre a tela de pesquisa.
2 Identificação: permitido somente números, o tipo
memorando já é pré configurado, gerando
automaticamente a identificação.
3 Em seguida coloque a data

4 Próximo passo na aba Dados, é escolher a espécie
do documento se ele é Interno ou Externo.
Interno, é quando o documento é criado dentro do
editor.
Externo, é quando pegamos um arquivo pdf externo
e trazemos para dentro do documento, para
documentos externos é habilitado a Origem, se é
nato-digital ou digitalizado, nato é quando o
documento já nasce digital, exemplo documento feito
no Word.
Digitalizado é documentos digitalizado por algum
equipamento, exemplo scanner.

5 passo, em Origem preencha o remetente, com o
nome de quem esta criando o documento, a Descrição
da Unidade virá do processo, caso o documento esteja
relacionado a um.
Preencha uma súmula com o resumo do objetivo do
documento

7 passo, salva a primeira parte do documento. Não
mostraremos a aba integração nesse momento, será
usado em outro exemplo.

Caso marque digitalizado, será habilitado uma caixa
com quatro opções de cópias, escolha a adequada
com o arquivo que esta sendo digitalizado.

6 Vá para a aba Modelos, caso tenha um modelo
cadastrado o selecione na Descrição do Modelo de
Documento.
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8 Clique em Editar Documento para abrir o editor e
criarmos uma versão do documento.

10 Voltaremos a aba Principal, logo em seguida
selecionamos a aba Participantes para definirmos
quem pode assinar, dar ciência ou responder um
documento.

9 Será aberto um editor simples, porém com todas as
ferramentas que precisamos para criarmos qualquer
documento. Pode escrever diretamente do editor ou
copiar de outro arquivo e colar nele, terminado o
documento clique em Salvar.

11 Unidades, unidades não assinam somente
podemos definir quais unidades poderão da ciência
ou responder um documento.

12 Usuários, aqui definimos o(s) usuário(s) que
podem assinar, dar ciência ou responder um
documento.

OBS: ao inserir alguém, vem por padrão N de (não),
para colocar sim, inserimos um S, obrigatoriamente
com o sim temos que definir um prazo (em dias).

Na imagem ao lado, temos três botões para
interagirmos com o usuário assinante.
1 - Botão de adicionar usuário assinante.
2 - Botão para remover usuário assinante
3 - botão, que gera vários atalhos sem precisar sair da
tela, podemos dar ciente, responder, visualizar
resposta, assinar e recusar entre as opções.

13 Feito todos os passos anteriores, conferimos se
esta tudo ok e podemos finalizar o documento.

Só clicar em finalizar documento e o mesmo estará
finalizado, pronto para ser assinado.

http://publica-ro.com.br
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Obs: Todo usuário que cria o documento esta habilitado para assinalo. Caso tenha necessidade de inserir alguém
para assinar é só seguir os passos dados anteriormente. Para assinar é simples, clica em Assinar Documento,
abrirá uma janela para confirmar a senha conforme imagem abaixo, a senha é a mesma do protocolo, clica em
Verificar identidade, se estiver ok com a senha, abrira uma nova janela com um breve resumo do usuário logado e
pronto assinatura concluída com sucesso.
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Por fim a tela de Processo eletrônico (Digital), após um documento cadastrado fica conforme a imagem abaixo .

OBS: MANUAL EM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO, NA PRIMEIRA PARTE MOSTRAMOS COMO CRIAR UM
DOCUMENTO, NAS DEMAIS ATUALIZAÇÕES DESSE MANUAL MOSTRAREMOS COM DETALHES OS DEMAIS
PROCESSOS QUE ENVOLVEM A CRIAÇÃO DO DOCUMENTO, SEJA DOCUMENTO AVULSO, INTEGRAÇÃO ETC.
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