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O que é o PROA?

O PROA é um sistema que permite a tramitação do processo administrativo com assuntos, sem um fluxo 
definido e com a sua tramitação integral em forma digital, através de atividades de cadastramento e 
movimentações efetuadas pelo próprio usuário.

E qual o objetivo do sistema?

Oferecer uma solução que permita a tramitação de um processo sem a necessidade de um workflow ou 
sistema específico do negócio. Nessa modalidade o usuário decide o que anexar ao processo e a quem 
destinar para a próxima atividade. 

Principais funcionalidades diferenciais:

■ Edição dos processos de forma visual (arrasta/cola)

■ Compartilhamento de Atividades dos processos

■ Assinatura digital de documentos com certificado ICP-Brasil (lote ou individual)

■ Assinatura eletrônica de documento com senha (lote ou individual)

■ Relatórios gerenciais 

■ Distribuição de tarefas (simultâneas)
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Por onde eu acesso o PROA?

O acesso ao PROA é realizado através de um navegador de internet (browser), não sendo necessário
a instalação de um software específico para isto. Você pode utilizar, por exemplo:

Mozilla Firefox

Google Chrome

Por onde acesso o PROA?

Qual endereço utilizo para acessar?

Estando tudo certo com o navegador de internet, o acesso ao site do PROA é 
realizado pelo endereço:

www.proa.rs.gov.br

Neste site você encontrará diversas informações:

■ Informações sobre o sistema;
■ Novos recursos;
■ Atualizações;
■ Legislação;
■ E muitas outras informações.

http://www.proa.rs.gov.br/
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Para autenticar no PROA é utilizado seu usuário e senha do SOE, que talvez você já utilize para acessar outros sistemas da PROCERGS.

1. E-mail: Esta possibilidade 
depende do seu e-mail estar 
cadastrado em seu usuário no SOE.

SOE – é um sistema que controla o acesso dos usuários aos sistemas disponibilizados na internet pela PROCERGS.

A forma mais utilizada de login é informando a sigla da Organização, Matrícula e Senha. Mas também há outras formas, se você desejar:

2. Documento: Esta possibilidade 
depende do documento estar 
cadastrado em seu usuário no SOE.

3. Certificado: Aqui você utiliza o seu 
certificado digital, e depende do seu CPF 
estar cadastrado em seu usuário no SOE.

Autenticação no PROA
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Tela  Inicial do PROA

Após acessar o PROA você visualizará a tela 
inicial, onde encontrará todas as funções 
disponíveis, além das Atividades / Processos 
em que você poderá trabalhar.

Vamos dividir a tela inicial em cinco blocos:

1. Menu Superior;
2. Barra de Atalhos;
3. Filtros e Histórico de Atividades;
4. Lista de Atividades;
5. Paginação e exportação.
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Este menu fornece o acesso para as principais funções do sistema.

1. Processo - Aqui você poderá iniciar um novo Processo Administrativo, 
acessar suas atividades, prazos, tarefas e as pesquisa de processos;

2. Configurações - Aqui você visualiza suas preferências do sistema, além 
de poder gerenciar os Marcadores de Atividades;

3. Administração Cliente - São funções que apenas o Administrador do 
PROA realiza alguma atividade. 

4. Relatórios - Aqui você visualiza relatórios de assinatura de documentos e 
selos;

5. Sair - Utilize o botão Sair para se deslogar do sistema com segurança;

6. Minhas mensagens - Clique neste botão para visualizar mensagens que o 
sistema envia para você;

7. Aqui você visualiza a identificação do usuário que está logado.

Menu Superior
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1. Minhas Atividades / Processos - Aqui você visualiza todas as 
atividades / processos em que você pode realizar alguma ação;

2. Meus Prazos - Aqui você visualiza atividades que possuem 
controle de prazo;

3. Minhas Tarefas - Aqui é possível visualizar as tarefas que 
você criou e/ou recebeu;

4. Novo Processo - Utilize este botão para iniciar a criação de 
um novo Processo Administrativo;

5. Pesquisa por Conteúdo - Permite localizar Processos Administrativo através de 
algum texto em seu conteúdo;

6. Pesquisa Avançada - Permite localizar Processos Administrativos utilizando 
umas série de parâmetros;

7. Pesquisa por Número de Processo - Permite acessar rapidamente um Processo 
Administrativo específico.

Nesta barra você encontra os atalhos para as principais funções do PROA, facilitando e agilizando o acesso.
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1. Com estas opções você pode realizar diversas filtragens das Atividades / Processos que estarão visíveis em sua lista de 
atividades;

2. Com o botão Redistribuir você poderá distribuir uma Atividade / Processo que está em sua lista para outro grupo ou 
participante, sem precisar adquiri-la;

3. O Histórico de Atividades permite visualizar quais as Atividades / Processos em que você teve alguma ação em um 

determinado período de tempo.

Filtro e Histórico de Atividades



Se eventualmente você for o Responsável Externo de algum grupo, você precisará visualizar as 
Atividades / Processos desse grupo externo.

1. Na tela inicial do PROA clicar no filtro <Distribuídas para os meus grupos>;

Filtro para Responsável Externo
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Como um Responsável Externo consultas os Processos?

Após clicar sobre <Distribuídas para os meus grupos> o sistema libera a opção de consulta 
de <Grupos Externos>.

2. Clique na seta para visualizar os grupos disponíveis para este usuário;

3. Selecione o grupo desejado;

4. E clique em <Pesquisar>.

Filtro para Responsável Externo
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Como um Responsável Externo consultas os Processos?

No resultado da pesquisa podemos ver que o sistema está listando os processos do grupo CAC, 
no qual o usuário em questão é um Responsável Externo.

Filtro para Responsável Externo

13



14

1. Nº do Processo - Nesta coluna você visualiza o número do 
Processo Administrativo de cada atividade;

2. Assunto - Nesta coluna você visualiza o assunto de cada 
Atividade;

3. Atividade - Aqui você visualiza o nome da Atividade que foi 
distribuída para você ou para o seu grupo;

4. Data de recebimento - É a data em que a atividade foi distribuída para 
você ou para o seu grupo;

5. Órgão/Grupo de origem da atividade - Indica qual órgão e grupo 
distribuiu essa atividade para você ou ao seu grupo;

6. Órgão/Grupo Portador - Indica qual órgão e grupo é o portador da 
atividade no momento.

Lista de Atividades



15

Na lista de atividades você poderá encontrar diversos ícones que determinam ou indicam alguma particularidade na Atividade 
ou no Processo Administrativo.

Alguns ícones, ao passar o mouse sobre ele, você visualizará informações adicionais.

Veja abaixo alguns deles:

Indica que o Processo possui o grau de privacidade aberto. Atividade com Controle de Prazo de 0 a 50% do prazo corrido.

Indica que o Processo possui o grau de privacidade privado.

Este é um Marcador de Processo.

Indica que o Processo possui outros Processos anexados a ele.

Atividade com Controle de Prazo de 51 a 75% do prazo corrido.

Atividade com Controle de Prazo de 76 a 99% do prazo corrido.

Atividade com Controle de Prazo vencido.

Ícones na Lista de Atividades
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Cadastrando um Processo Administrativo

O cadastro de um novo Processo Administrativo no PROA requer a inserção de uma série de informações de forma correta 
e consistente para que o fluxo tramite corretamente.

1. Para iniciar o cadastramento há duas opções:

■ Clique no menu superior <Processo> e após na opção <Novo Processo>;
■ Clique no botão <Novo Processo>;



Novo Processo
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Na tela de Novo Processo preencher os seguintes 
blocos de informações:

■ Dados Gerais;
■ Requerente e Representante;
■ Palavra Chave.
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O preenchimento dos campos de um novo Processo Administrativo inicia pelos 
Dados Gerais.

Nesta área  selecionar o Assunto, Tipo e Subtipo do assunto. São estas três 
classificações que definem o objetivo da abertura do Processo Administrativo.
A seleção dos três itens é obrigatória: 

1. Assunto é o primeiro nível da classificação documental;

2. Tipo é o segundo nível da classificação documental;

3. Subtipo é o terceiro nível da classificação documental;

O cadastro de novos assuntos / tipos / subtipos são 
feitos pelo Arquivo Publico do RS (APERS).
Caso necessite de um assunto, tipo ou subtipo que não 
esteja disponível durante o cadastramento de um novo 
Processo Administrativo, entre em contato com o 
administrador do PROA no seu órgão para verificar a 
possibilidade de habilitá-lo, caso já cadastrado pelo 
Arquivo Público.
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4. O Grupo de Origem é o grupo de quem está demandando o Processo 
Administrativo, não necessariamente o grupo de quem está incluindo o 
Processo no sistema. Por exemplo, se o Jurídico solicitar ao protocolo que 
cadastre um Processo Administrativo, então o grupo de origem será o 
Jurídico, e não o Protocolo;

5. A Data de Abertura por padrão é apresentada automaticamente a data 
do dia corrente, podendo ser alterada para uma data anterior se 
necessário, mas nunca posterior;

6. O Grau de Privacidade refere-se ao nível de visualização liberado aos 
interessados no Processo Administrativo;

Grau de Privacidade:
■ Aberto: os dados e documentos do processo não possuem 
restrição de visualização, ou seja, qualquer usuário do PROA, 
poderá visualizar os dados e documentos;

■ Público: pode ser visualizado por todos os grupos que 
efetuaram atividades no documento do Processo Administrativo
e pelo grupo que lhe deu origem;

■ Privado: identificado com a imagem de um cadeado      , pode 
ser visualizado pelo grupo que dá origem e/ou é portador do 
processo. Os grupos por onde o processo passou, mas já não são 
mais portadores e também não é origem, conseguem visualizar os 
dados do Processo Administrativo, mas não podem visualizar os 
documentos.
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O Processo Administrativo deve possuir obrigatoriamente 
pelo menos um requerente, podendo ser pessoas físicas 
ou jurídicas.

1. No campo <Nome> preencha o nome completo da 
pessoa física ou jurídica;

2. Informe o <CPF> caso o requerente seja pessoa física;

3. Informe o <CNPJ> caso o requerente seja pessoa 
jurídica;

4. Se for necessário incluir mais de um requerente, clique 
no botão <Novo requerente>;

5. Para remover um requerente durante o cadastramento, 
clique no ícone da <Lixeira>.

Os campos CPF ou CNPJ são opcionais, mas são 
recomendados para diferenciar pessoas ou 
empresas com o mesmo nome.

______________________________

______________________________
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O representante é uma pessoa física que representa o requerente (por exemplo, um tutor, procurador ou 
representante legal de uma empresa) é opcional e permite que apenas um seja informado.

1. Preencha o nome completo do representante no campo <Nome>;

2. Informe o <CPF> do representante.  Neste caso o CPF do representante é obrigatório.
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A palavra chave é uma informação opcional complementar do assunto 
do Processo Administrativo.

Serve para individualizar e personalizar o Processo Administrativo. 

Além disso, as primeiras cinco palavras chave cadastradas aparecem na 
capa do Processo.

1. Em <Palavra Chave> selecione a palavra desejada;

2. Após selecionar a palavra chave, ao lado surgirá um campo que 
deverá ser preenchido com a informação desejada. Este campo poderá 
ser de três tipos:

■ Conteúdo, permite a digitação livre;
■ Número, permite apenas numéricos;
■ Data, disponibiliza um calendário para selecionar uma data.



Palavra Chave 
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3. Se necessário incluir uma nova palavra chave, clique no botão 
<Nova palavra chave>;

4. Observe que, enquanto a Palavra Chave não for selecionada, o 
campo Conteúdo, Número ou Data não aparece;

5. Para remover uma palavra chave durante o cadastramento, clique 
no ícone da <Lixeira>.



Salvar e Anexar ou Distribuir 
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Após o preenchimento de todos os dados do cadastro do novo 
Processo Administrativo,  o próximo passo é Salvar e anexar 
documentos ou Distribuir. 

Mas o que faz cada uma dessas funções?

1. Ao clicar no botão <Salvar e anexar documentos> o cadastro será 
realizado, e você visualizará a tela principal do Processo
Administrativo, onde poderá incluir documentos, por exemplo;

2. Ao clicar no botão <Distribuir> você visualizará as opções para 
selecionar o destino do Processo Administrativo.

No próximo slide vamos ao primeiro exemplo: 
Salvar e anexar documentos.



Novo Documento

25

Incluindo um Novo Documento

O PROA permite que você crie um documento diretamente 
pela interface do sistema.

Sem a necessidade de abrir um editor de textos (Microsoft 
Word, LibreOffice etc), editar o arquivo, salvar e fazer o 
upload, você fará tudo diretamente pelo PROA, de forma 
simples e rápida.

1. Na tela do Processo Administrativo clique no botão 
<Novo>, que você encontra na área Documentos de 
Trabalho;



Novo Documento
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2. Informe o <Nome do documento>, que não pode ter 
caracteres especiais ou acentuação, incluindo cedilha;

3. Informe, opcionalmente, uma <Descrição> para o 
documento. Aqui você pode utilizar qualquer caractere;

4. Na área de texto digite ou cole um texto copiado de 
outro local (usando as teclas CRTL+V do seu teclado);

5. Clique no botão <Concluir>;

_____________________________

DICA: Você pode utilizar a barra de formatação
durante a edição de um novo documento.

_____________________________



Novo Documento
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6. Após a inclusão você visualiza a miniatura deste 
documento na área Documentos de Trabalho;

7. Clique no botão <Salvar> para salvar o novo documento, 
garantindo que ele permaneça nos Documentos de 
Trabalho.



Upload de Documento
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Fazendo o Upload de um Documento

O PROA permite upload de documentos para o Processo 
Administrativo, em diversos formatos.

Por exemplo:

■ PDF, DOC, DOCX;         ■ ODS, ODP, ODT;
■ XLS, XLSX;                     ■ Entre outros.

1. Na tela do Processo Administrativo clique no botão <Upload>, que 
você encontra na área Documentos de Trabalho;

2. Localize em seu computador o documento que deseja fazer o upload
para o Processo;

3. Clique no botão <Abrir>;

Limite de Documentos.

O limite para upload de 40 documentos é por atividade, ou seja, o usuário 
em uma atividade poderá efetuar o upload de até 40 documentos, se 
precisar anexar mais documentos ele deverá efetuar uma nova 
distribuição para ele mesmo e poderá novamente efetuar upload de mais 
40 documentos. 
O limite de 5.000 é referente ao total de documentos que poderão ser 
colocados na área de trabalho.



Upload de Documento
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Fazendo o Upload de um Documento

4. Após a inclusão, você visualiza a miniatura deste documento enviado 
(upload) na área de Documentos de Trabalho;

5. Para  salvar o documento, garantindo que ele permaneça nos Documentos 
de Trabalho,  clique no botão <Salvar>.

IMPORTANTE:

■ O tamanho máximo dos documentos para upload é de 16 MB.
■ Para enviar arquivos maiores que 16MB, divida-os em partes.
■ Em caso de dúvida de como proceder, entre em contato com a Informática 
de seu órgão.  
■ Pode ser enviado mais de um documento simultaneamente para upload. 
Na tela de seleção de arquivos selecione dois ou mais documentos.



Upload de Documento
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Redimensionando Documentos

1. Quando um documento que você fizer upload for de um formato 
aceito pelo PROA (pptx, doc, pdf, etc), porém, com um padrão 
diferente dos aceitos (A3, A4, A5 ou Letter) será apresentado a 
tela <Redimensionar Documento>; 

2. Nesta área visualizamos como o sistema redimensionou o 
documento, o que é feito automaticamente;

3. Caso o redimensionamento não tenha ficado correto, por exemplo, 
com alguma informação cortada ou desformatada, clique no 
botão <Rejeitar> e ajuste o arquivo em seu editor de origem.

4. Se você achar que o redimensionamento está adequado, clique no 
botão <Aceitar>.



Upload de Documento
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Incluindo uma Descrição ao Upload

Diferente da criação de um novo documento diretamente no PROA, 
que já possui um campo para a sua descrição, durante o envio de um 
documento (upload) não há um campo para a descrição.

Mas isso pode ser feito logo após o envio:

1. Clique sobre o ícone do lápis logo abaixo da miniatura do 
documento que você enviou (upload); 

2. Informe uma descrição para este documento;

3. Clique no botão <Confirmar>.
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Preparando a Anexação

Para que um documento seja anexado ao Processo Administrativo 
você deve seguir os seguintes passos:

1. Passe o mouse sobre o documento que você deseja anexar e 
clique no botão <Anexar ao Processo Administrativo>;

2. Observe que o documento passou para o lado direito, na área 
Documentos do Processo;

3. Também observe que a área Documentos do Processo possui 
duas abas:

■ Para Anexar

■ Anexados

Até o momento o documento está na aba <Para Anexar>. Ele ainda 
não está anexado no Processo Administrativo.

“Um arquivo que é apenas incluído (upload) serve como um acessório que pode tramitar durante todo o 
ciclo de vida do processo sem ser anexado, isto é, servindo como uma informação de apoio, por exemplo: 
normativas, planilhas, anotações etc.
Os portadores do Processo podem consultar ou adicionar novos arquivos a qualquer momento.“

______________________________________________________________

______________________________________________________________



Anexação de Documento

33

Anexando os Documentos ao Processo

1. Na aba <Para Anexar> observamos os dois documentos que 
queremos anexar ao Processo Administrativo;

2. Na aba <Anexados> observamos que já há dois documentos 
anexados, entre eles a Capa, que é gerada automaticamente 
no cadastramento do Processo;

3. Os documentos da aba <Para Anexar> serão movidos 
automaticamente para a aba <Anexados> no momento em 
que realizarmos uma distribuição, através do botão <Distribuir>.

Mais adiante veremos como realizar uma distribuição.
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Visualizando as Funções em Documentos

Após criar um novo documento, ou fazer um upload em 
um Processo Administrativo, o sistema disponibiliza uma 
série de funções que podem ser realizadas com esses 
documentos.

Ao passar o mouse sobre a miniatura do documento é 
possível visualizar uma série de ícones, onde cada um 
representa uma função.

/



Funções dos Documentos 

35

Lista de Funções

Essa é a lista de funções que você encontrará nos documentos de um Processo Administrativo.

Mas atenção, pois as funções podem variar dependendo se o documento está em Documento de Trabalho 
ou Documentos de Processo, ou se foi um documento criado diretamente no PROA ou feito o upload:

Visualizar documento

Download do documento original

Excluir

Renomear documento

Dar ciência no documento

Visualizar documento

Anexar ao Processo Administrativo

Duplicar documento

Detalhes do documento

Assinar
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Visualizar documento

Ao clicar no botão <Visualizar documento> você visualiza 
como o documento está sendo apresentado no PROA.

1. Ao lado esquerdo você encontra os detalhes do documento;

2. Para encerrar a visualização do documento clique no 
botão <Fechar>.



Download do documento original

O botão <Download do documento original> permite que 
você faça o download do documento que foi criado 
diretamente no PROA (novo) ou que foi enviado de um 
computador (upload).

1. A tela de download do documento pode variar dependendo 
do seu navegador (browser) ou sistema operacional.

O exemplo ao lado foi obtido do Mozilla Firefox, versão 88, 
utilizando o Microsoft Windows 10.

Funções dos Documentos 
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Excluir

Somente é possível excluir documentos que estejam na área 
Documentos de Trabalho.

1. Ao clicar no botão <Excluir> o documento será imediatamente 
excluído. Não há confirmação.

Funções dos Documentos 
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/

__________________________________________

__________________________________________

Caso você tenha excluído um documento por engano, e ainda não clicou 
no botão <Salvar> e não fez uma distribuição, basta fechar e abrir 
novamente o respectivo Processo Administrativo.

Mas lembre-se, todas as alterações que não tenham sido salvas 
serão perdidas.



Renomear documento

Utilize o botão <Renomear documento> caso você deseje 
modificar o nome original.

1. Clique no campo <Novo nome> na janela que abriu e 
informe o novo nome desejado, seguindo as regras que já 
vimos anteriormente:

■ Não utilize caracteres especiais, inclusive cedilha;
■ Não utilize acentuação;

2. Para salvar clique no botão <Confirmar>.

Funções dos Documentos 
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Dar ciência no documento

A ciência é uma confirmação e indicação de que você leu 
determinado documento.

1. O botão <Dar ciência no documento> abre a visualização do 
respectivo documento;

2. Para você confirmar que leu e está ciente do conteúdo do 
documento clique em <Estou ciente>, lembrando que isto não 
pode ser desfeito;

3. Caso não queira dar ciência no documento clique no 
botão <Fechar>;

4. Na miniatura do Documento a indicação de ciência é 
representada pelo ícone indicado abaixo.

Funções dos Documentos 
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Editar documento

Somente é possível editar um documento que tenha sido 
criado diretamente pela interface do PROA (novo), não sendo 
possível em documentos por upload.

1. Na janela <Editar documento> realize as alterações 
necessárias ou desejadas no respectivo documento;

2. Para salvar as modificações clique no botão <Concluir>.

Funções dos Documentos 
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Anexar ao Processo Administrativo

Você pode utilizar este botão para indicar que o 
respectivo documento deve ser anexado ao 
Processo Administrativo.

Esta função já foi demonstrada com detalhes no 
material Anexação de Documentos.

1. No documento desejado, clique no botão
<Anexar ao Processo Administrativo>;

2. O documento será movido para a aba
<Para Anexar> em <Documentos do Processo>.

Funções dos Documentos 
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Duplicar documento

Com esta função é possível criar uma ou mais cópias de documentos 
que estejam nos <Documentos de Trabalho>. Esta função somente 
será possível com documentos que foram criados diretamente pela 
interface do PROA (novo).

1. No documento desejado, clique no botão <Duplicar documento>;

2. Será criado um novo documento, como uma cópia exata do 
documento duplicado;

3. No nome do documento será incluído um complemento indicando 
tratar-se de uma cópia. Você pode renomear o documento se desejar, 
desde que não seja para o mesmo nome já utilizado em outro 
documento.

Funções dos Documentos 
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Detalhes do documento

Através do botão <Detalhes do documento> você visualiza 
informações adicionais do documento, podendo identificar, 
por exemplo, quando o documento foi adicionado e quem 
realizou a adição (Organização / Grupo / Nome do usuário).

Funções dos Documentos 
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Assinar

No PROA é possível realizar a assinatura digital de 
documentos, dispensando a impressão e assinatura 
manual de qualquer documento que esteja dentro 
do sistema.

1. Passe o mouse sobre o ícone do lápis no 
documento que deseja assinar; 

Abrirá as opções de assinatura:

■ Assinar via Certificação Digital;
■ Assinar via Assinatura Cadastrada.

Funções dos Documentos 
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Assinar via Certificação Digital

A assinatura de documentos via Certificação Digital utiliza um certificado digital 
emitido por uma Autoridade Certificadora, podendo ser utilizados tokens e 
smartcards (A3) ou arquivo (A1), conferindo autenticidade às credenciais do 
usuário.

1. Passe o mouse sobre o ícone <Assinar> no documento desejado;

2. Clique sobre a opção <Assinar via Certificação Digital>;

3. A partir deste momento será carregado a aplicação que permitirá a leitura do 
seu certificado A3 ou A1.

Assinar Documentos Digitalmente
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Acesse os links abaixo para maiores informações sobre Certificados Digitais:

Autoridade Certificadora do RS: https://www.ac.rs.gov.br

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: https://www.gov.br/iti/pt-br

______________________________________________

______________________________________________

https://www.ac.rs.gov.br/
https://www.gov.br/iti/pt-br
https://www.gov.br/iti/pt-br
https://www.gov.br/iti/pt-br


Assinar via Certificação Digital

4. Após a validação da assinatura, você poderá identificar o 
documento assinado pelo ícone indicado na imagem ao lado;

5. É possível remover a assinatura de um documento 
enquanto ele não for anexado ao Processo Administrativo. 
Passe o mouse sobre o ícone <Assinar> e clique sobre a 
opção <Excluir Assinatura via Certificação Digital>.

Assinar Documentos Digitalmente
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Assinar via Assinatura Cadastrada

A assinatura de documento via assinatura cadastrada utiliza a 
mesma senha que o usuário usa para acessar o PROA, conferindo 
autenticidade às credenciais do usuário.

1. Passe o mouse sobre o ícone <Assinar> no documento desejado;

2. Clique sobre a opção <Assinar via Assinatura Cadastrada>;

3. Informe a sua senha de acesso ao PROA;

4. Clique no botão <Confirmar> para concluir a assinatura;

Assinar Documentos Digitalmente
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Assinar via Assinatura Cadastrada

5. Após confirmar a assinatura, você poderá identificar o documento 
assinado pelo ícone indicado na imagem ao lado;

6. É possível remover a assinatura de um documento enquanto ele não
for anexado ao Processo Administrativo. Passe o mouse sobre o 
ícone <Assinar> e clique sobre a opção <Excluir Assinatura Cadastrada>.

Assinar Documentos Digitalmente
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Visualizando um Documento Assinado via Assinatura 
Cadastrada

Ao visualizar um documento assinado via assinatura cadastrada você 
perceberá que em cada uma de suas páginas foi incluído um 
carimbo do PROA, indicando que o documento foi assinado.

Em todos os documentos assinados será incluído uma nova página 
ao final do documento com os dados da assinatura, contendo o 
nome de quem assinou, o órgão, grupo e matrícula, além da data e 
horário da assinatura.

Assinar Documentos Digitalmente
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Visualizando um Documento Assinado via Assinatura 
Cadastrada

Ao visualizar um documento assinado via assinatura cadastrada você 
perceberá que em cada uma de suas páginas foi incluído o 
texto <Documento Assinado Digitalmente> na diagonal.

Em todos os documentos assinados será incluído uma nova página 
ao final do documento com os dados da assinatura, contendo o 
nome de quem assinou, a data e horário da assinatura, além do CPF 
de quem assinou.

Assinar Documentos Digitalmente
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Qual a diferença prática, em termos de segurança no processo de utilizar a Assinatura 
Cadastrada ou Assinatura por Certificação?

As duas assinaturas são seguras, a diferença é que um documento assinado por 
Certificação Digital, tem o princípio do não repúdio (Não repúdio: visa garantir que o autor 
não negue ter criado e assinado o documento.) Enquanto a Assinatura Cadastrada é 
credenciada em sistema de controle de acesso informatizado (SOE), com fornecimento de 
login e senha para o credenciamento, assegurada a adequada e inequívoca identificação, 

tendo a sua validade garantida pelo decreto do PROA.

________________________________________________

________________________________________________
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Vamos relembrar o conceito de Distribuir:

"Distribuir é o ato de, dando continuidade ao fluxo de um Processo 
Administrativo, enviar uma atividade para outro órgão e/ou grupo."

Como Distribuir uma Atividade

Após o cadastro do processo o próximo passo é encaminhar 
este processo para outra pessoa, outro setor ou até mesmo 
para outra Organização.

No PROA chamamos de Distribuir.

Distribuindo uma Atividade

Após a inclusão de um novo Processo Administrativo, ou 
após ter adquirido o processo  é necessário dar um 
andamento ao processo. Esta ação é feita através da 
distribuição do Processo para o próximo destino que dará 
continuidade ao fluxo.

1. Com o Processo Administrativo aberto clique no botão 
<Distribuir>;
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Distribuindo uma Atividade

2. Em Nome da Atividade informe de forma clara qual a atividade que o 
destinatário deverá realizar após a distribuição. Este campo é obrigatório;

3. As Observações são opcionais. Você pode utilizá-la como complemento do 
nome da atividade;

4. Em Órgão selecione para onde o Processo Administrativo será distribuído. 
Por padrão inicialmente será apresentado o seu próprio Órgão;

5. Selecione o Grupo para onde o Processo Administrativo será distribuído. 
Por padrão será apresentado inicialmente o seu próprio grupo;

Como Distribuir uma Atividade

Caso a distribuição seja para outros Órgãos, somente grupos que foram 
cadastrados em seus órgãos como Porta de Entrada  aparecerão na lista.

Porta de Entrada
É o grupo que recebe os Processos Administrativos oriundos de outros Órgãos e faz a distribuição para os demais grupos internos da organização. 
É bem comum que os Órgãos definam o Protocolo, ou grupo com função semelhante, como porta de entrada.

Quem define se um grupo será Porta de Entrada
Quem configura se um grupo será uma porta de entrada são os administradores do PROA em cada Órgão, sendo que cada organização pode ter um 
ou mais grupos configurados como porta de entrada.



54

Como Distribuir uma Atividade

6. O Operador somente será visível quando o seu próprio grupo 
estiver selecionado. Se for o caso, você poderá selecionar um 
operador, inclusive você mesmo.

7. A área Ordenação de Documentos somente será visível quando 
dois ou mais documentos tenham sido selecionados para serem 
anexados ao Processo Administrativo.

8. Para ordenar os documentos da forma como você desejar, 
selecione um dos documentos da lista e utilize os botões de 
ordenação.

9. Clique no botão <Distribuir> para concluir. A partir deste momento 
o Processo/Atividade já estará disponível na lista de atividades do 
grupo ou operador destinatário. 

_______________________________________
Importante: Ao realizar a distribuição os documentos serão anexados 
ao Processo Administrativo na ordem que estão apresentados na tela 
de distribuição, e serão anexados imediatamente após o atual último 
documento.
Como não é possível reordenar os documentos após a anexação, é 
importante ordenar os documentos da forma como você quer que 
eles sejam apresentados no Processo Administrativo.

_______________________________________
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A função Redistribuir permite que você repasse a Atividade / Processo 
para outro grupo ou outro usuário do seu grupo, sem que você precise 
adquirir a atividade e posteriormente distribuir.
Esta função é útil caso você receba uma atividade em que não é 
você que pode atender a solicitação, ou que tenha sido distribuída por 
engano.

1. Na lista de Atividades / Processos marque a caixa de seleção ao lado 
do número do processo que deseja redistribuir. É possível marcar mais 
de um processo simultaneamente;

2. Clique no botão <Redistribuir...>;

Como Redistribuir uma Atividade

3. Em Destino selecione para qual o Órgão, Grupo e Operador você 
deseja redistribuir as Atividades / Processos.
Lembrando que somente é possível selecionar um operador se a 
redistribuição for para o seu próprio grupo;

4. Para finalizar clique no botão <Confirmar>.

A partir deste momento o destinatário já poderá visualizar em sua 
lista de Atividades / Processos o que foi redistribuído.
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Há casos em que uma Atividade / Processo foi distribuída para um usuário do 
seu grupo que eventualmente ficou indisponível (férias, afastamento por saúde, 
etc).

Se for necessário que a atividade tenha andamento com outro usuário, será 
necessário recuperar esta atividade.

1. Através da pesquisa, localize e acesse o Processo Administrativo que você 
deseja recuperar, e clique no botão <Recuperar>;

2. Para confirmar a recuperação, clique no botão <OK>;

___________________________________________

Apenas usuários que são Responsáveis do respectivo grupo que poderão 
recuperar um Processo Administrativo.

___________________________________________

Como Recuperar uma Atividade
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3. A confirmação da recuperação indica que esta atividade já 
está disponível na lista de Minhas atividades / Processos
de quem realizou a recuperação.

A partir deste momento o Responsável que realizou a 
recuperação poderá trabalhar nesta atividade, ou se desejar, 
distribuir para outro participante ou grupo;

4. Uma atividade recuperada fica indicada no Histórico de 
Atividades com o ícone .

Como Recuperar uma Atividade
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Distribuir o Processo

Na página 19, após o preenchimento dos dados do cadastro do 
processo duas ações podem ser realizadas:

■ Salvar e anexar documentos
■ Distribuir

Nos slides anteriores vimos como incluir documentos no processo 
antes de fazer a primeira distribuição.

Na segunda opção, Distribuir,  é possível fazer a primeira 
distribuição do processo sem incluir nenhum documento .                                                                      

1. Clique em <Distribuir>;

2. Preencha os dados da Atividade e informe o Destino;

3. Clique em <Distribuir>.

Na próxima página você verá que após a distribuição da Atividade o demandado
deverá adquirir a Atividade e dar seguimento ao fluxo do Processo.
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Como Adquirir uma Atividade?

Após a Distribuição é necessário adquirir a Atividade. 
O termo Adquirir refere-se ao ato de se apropriar de um Processo 
Administrativo para realizar uma atividade que foi designada para o seu 
grupo, ou diretamente para o seu usuário, e posteriormente dar o 
devido andamento (distribuição).

1. Para adquirir uma atividade visualize sua lista em Minhas Atividades / 
Processos;

2. Localize uma atividade ainda não adquirida (você pode utilizar os 
filtros se desejar), e clique sobre o número do processo para abri-lo;

Como Adquirir uma Atividade
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3. Clique no botão <Adquirir>;

4. Clique em <OK> para confirmar.

O que fazer se você estiver visualizando um 
processo e o botão Adquirir não aparece?

■ Você pode estar visualizando um processo já 
adquirido. Neste caso você encontrará o botão 
<Salvar> no lugar do <Adquirir>.

■ Você pode estar visualizando um processo 
que não é do seu grupo ou que já foi adquirido 
por outro integrante do seu grupo. Isto pode 
acontecer caso você tenha entrado no 
processo através, por exemplo, da Pesquisa 
Avançada ou da Pesquisa de Conteúdo.

Como Adquirir uma Atividade

Na próxima página você visualizará as informações da tela inicial do Processo Administrativo .



Tela Inicial do Processo Administrativo 
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Tela Inicial do Processo Administrativo 

1. Formação do Número do Processo

O número do processo é composto de 14 dígitos conforme segue abaixo:

99/9999-9999999-9

Onde:

99 – Ano
9999 - Unidade Orçamentária
9999999 – Número Sequencial
9 - Dígito Verificador
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2. Todos os detalhes do processo: este botão exibe os detalhes do Processo Administrativo,

com as informações que foram  fornecidas durante o cadastramento inicial. 

■ Dados gerais

■ Requerente

■ Representante

■ Palavra chave

Tela Inicial do Processo Administrativo 

O que fazer se você não tem permissão de 
alterar os Detalhes do Processo?

Por padrão, não é possível alterar os detalhes de 
um Processo Administrativo após seu 
cadastramento.

Existe duas possibilidades:
■ Faça contato com o Administrador do PROA na 
sua organização e verifique a possibilidade de que 
esta permissão (classe) seja autorizada para o seu 
usuário;
■ Distribua uma atividade / processo para um 
usuário que possua a permissão (classe) ALTERA 
DADO CADASTRAL. Caso você não saiba quem 
possui esta permissão, fale com o Administrador 
do PROA na sua organização.
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3. Salvar: qualquer alteração realizada na tela de um Processo  Administrativo

somente ficará gravada após clicar no botão <Salvar>.

4. Distribuir: através deste botão indicamos qual atividade o próximo 

destinatário do Processo Administrativo deverá realizar.

5. Solicitar Arquivamento: quando um Processo Administrativo tem o

seu fluxo finalizado é necessário solicitar arquivamento para o grupo destinado

a realizar esta ação.

6. Anexar: utilize este botão para anexar outro processo a este principal.

7. Fechar: retorna para a lista de Processos/Atividades. Qualquer alteração 
que não tenha sido salva será perdida. 

Tela Inicial do Processo Administrativo 
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8. Histórico de Atividades:  no Histórico de Atividades

é possível visualizar quais as atividades que foram

realizadas desde o cadastramento do Processo 

Administrativo, com informações do órgão, grupo e 

usuário que realizou a atividade.

O histórico é ordenado das mais novas para as mais 

antigas, em ordem decrescente de data.

9. Documentos de Trabalho:  a área chamada Documentos 
de Trabalho armazena os documentos que foram criados 
(Novo) ou enviados para o PROA (Upload) mas que não 
foram anexados ao Processo Administrativo.

Um arquivo que é apenas incluído nos Documentos de 
Trabalho serve como um acessório que pode tramitar 
durante todo o ciclo de vida do processo sem ser anexado, 
isto é, servindo como uma informação de apoio, por 
exemplo: normativas, planilhas, anotações etc.

Os portadores do Processo Administrativo podem consultar 
ou adicionar novos arquivos a qualquer momento.

Tela Inicial do Processo Administrativo 
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10. Novo Documento: através deste botão podemos digitar e 
formatar um documento de uma forma rápida e prática 
diretamente pela interface do PROA, sem precisar utilizar um 
editor de textos, como o Microsoft Word ou Libre Office.

11. Upload: pelo botão de upload podemos enviar documentos 
que estão armazenados em seu computador ou
em unidades de rede compartilhadas.

Tela Inicial do Processo Administrativo 
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12. Documentos do Processo: a área chamada Documentos do Processo 
armazena os documentos que já foram anexados ao Processo 
Administrativo, ou que durante a execução de uma atividade estão 
selecionados para serem anexados ao Processo Administrativo.

Esta área é dividida em duas partes:

■ Para Anexar: é o local para onde você moverá os documentos 
provenientes dos Documentos de Trabalho e que após a distribuição 
serão anexados ao Processo Administrativo, não podendo mais serem 
excluídos.
■ Anexados: são os documentos que foram anexados no Processo 
Administrativo em atividades anteriores.

13. Visualizar Processos: ao clicar neste botão será apresentada a 
visualização em PDF do Processo Administrativo na íntegra, com sua 
capa e demais documentos na ordem em que foram anexados.
Dependendo do tamanho do Processo Administrativo, será iniciado o 
download do arquivo.

14. Marcadores de Atividades:  os Marcadores de Atividades são 
"etiquetas" atribuídas ao Processo Administrativo, sendo que elas são 
visíveis na lista de Processos/Atividades, permitindo destacar alguma 
situação que o usuário ache relevante.
Cada usuário pode configurar seus próprios Marcadores de Atividades.

Tela Inicial do Processo Administrativo 
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Minhas Atividades/Processos

Visualizando suas Atividades

Logo após acessar o PROA você visualiza a tela Minhas Atividades / Processos.
Aqui você encontrará os processos que você, ou o seu grupo (se você for o 
responsável do grupo), terá alguma atividade para realizar.

O que faz o Responsável de um Grupo?
Quando outra organização ou grupo encaminha uma atividade / processo 
para o seu grupo, apenas o responsável conseguirá visualizá-los. O 
responsável tem o papel de ser o distribuidor dessas atividades / processos 
para os demais integrantes do grupo.

Como é definido quem é o Responsável do grupo?
A escolha de quem será o responsável de um grupo é uma definição 
interna de sua organização. O Administrador do PROA na sua organização 
tem o poder de configurar no sistema quem é o responsável de cada 
grupo.

Um grupo tem somente um Responsável?
Um grupo pode ter um ou mais responsáveis. Inclusive, é possível que 
todos os integrantes de um grupo sejam responsáveis. Isto é uma definição 
da sua organização.
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Filtros de Atividades

Por padrão você visualiza todas as suas atividades. Porém, o sistema 
permite que você realize alguns filtros para facilitar o seu dia a dia:

Neste filtro você visualiza apenas atividades / processos 
que foram enviados (distribuídos) direto para o seu nome.

Neste filtro você visualiza apenas atividades / processos
que você já adquiriu. Processos adquiridos estarão 
diretamente sob sua responsabilidade.

Neste filtro você visualiza apenas atividades / processos 
distribuídos para o seu grupo e que não foram adquiridas
ainda. Somente responsáveis de um grupo visualizarão
processos distribuídos para o grupo.
O responsável deverá distribuir as atividades para os 
demais integrantes do grupo, ou ele mesmo adquiri-las.

Este é o filtro padrão inicial, onde você visualiza todas as
atividades / processos que estão na sua lista.

Filtros de Atividades



Localizando Processos

O PROA oferece diversas formas para que você 
localize um determinado Processo Administrativo.

1. Pelo menu <Processo> você encontra atalhos para 
as seguintes pesquisas:

■ Pesquisa por Conteúdo;
■ Pesquisa Avançada;
■ Pesquisa por Número do Processo (Ir para o 
processo...).

2. Na <Pesquisa por Conteúdo> você realiza a 
pesquisa utilizando palavras que possam estar 
contidas nos Processos Administrativos. Quanto mais 
informações nesta pesquisa o resultado será mais 
refinado e específico.

3. A <Pesquisa Avançada> permite uma busca mais 
abrangente de um Processo Administrativo 
específico.

4. Na Pesquisa por <Número do Processo> você é 
direcionado para um Processo Administrativo 
específico.

Tipos de Pesquisa
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Pesquisando por um Conteúdo

A pesquisa por conteúdo permite que você localize expressões que estão contidas em um ou mais Processos Administrativos.

1. Selecione o <Órgão de Origem> dos processos em que a pesquisa será realizada;

2. Selecione o <Assunto>, <Tipo de Assunto> e <Subtipo Assunto> dos processos em que a pesquisa será realizada;

3. Em <Conteúdo> informe até quatro expressões que deseja encontrar. Pode-se utilizar um ou mais campos simultaneamente.

4. Para efetuar a pesquisa clique no botão <Pesquisar>.

Pesquisa por Conteúdo
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Utilizando as Conjunções E / OU

No exemplo utilizamos na pesquisa por conteúdo as 
palavras <impressora> e <cartuchos>.

1. Observe que entre as palavras há um botão, que inicialmente 
contém a conjunção E;

2. Ao clicar sobre a conjunção <E> seu conteúdo é alterado 
para <OU>. A utilização de uma conjunção ou outra modifica a 
forma como os termos digitados são pesquisados:

Pesquisa por Conteúdo
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Conjunção E - Ao utilizar a conjunção E, que é o padrão da 
pesquisa por conteúdo, a pesquisa tentará encontrar resultados 
onde os termos que estão à esquerda e direita da conjunção 
estarão presentes ao mesmo tempo no mesmo local.

Conjunção OU - Ao utilizar a conjunção OU, a pesquisa irá 
buscar resultados onde apareçam pelo menos uma das duas 
palavras, não sendo necessário que as duas estejam presentes no 
mesmo local.



Pesquisa Avançada

A pesquisa avançada disponibiliza diversos 
parâmetros que podem ser combinados 
para encontrar um Processo Administrativo 
específico ou uma série deles.

Pesquisa Avançada
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1. Processo

Ativos: Pesquisa apenas em processos ativos.

Arquivados: Pesquisa apenas em processos que estão arquivados.

Todos: Pesquisa simultaneamente em processos ativos e arquivados.

Data de Abertura: Pesquisa processos com data de abertura no período indicado.

Data de Inclusão: Pesquisa processos incluídos no PROA no período indicado.

Pesquisa Avançada
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2. Atividade

Data de Aquisição: Pesquisa por processos que foram adquiridos 
no sistema no período indicado.

_____________________________________

Nem todos os parâmetros precisam ser preenchidos.
Neste slide a Data de Abertura, Data de Inclusão e Data de
Aquisição são opcionais.
Utilize-os de acordo com as suas necessidades de pesquisa.

_____________________________________



1. Órgão / Grupo

Origem: Pesquisa processos que foram criados no Órgão e Grupo 
selecionados ao lado.

Executor: Pesquisa processos que tiveram atuação no Órgão e Grupo 
selecionados ao lado.

Portador: Pesquisa processos onde o portador  é do Órgão e Grupo 
selecionados ao lado.

Pesquisa Avançada
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2. Assunto

Data de Aquisição: Pesquisa em Assuntos, Tipos e Subtipos de 
Assunto que estão ativos no momento da pesquisa.

Inativos: Pesquisa em Assuntos, Tipos e Subtipos de Assunto que 
estão inativados no momento da pesquisa.

Todos: Pesquisa em Assuntos, Tipos e Subtipos de Assuntos ativos 
e inativos simultaneamente.



Filtros

Com os seguintes filtros você pode refinar ainda mais a pesquisa por Processos 
Administrativos:

■ Filtrar por Selo;
■ Filtrar por Controle de Prazo em aberto;
■ Filtrar por Requerente;
■ Filtrar por Representante;
■ Filtrar por Palavra Chave.

1. Para utilizar um filtro clique sobre o seu nome para expandi-lo;

2. No exemplo ao lado expandimos o filtro por selo.

Pesquisa Avançada

76



Filtrar por Selo

O filtro por selo permite que você utilize a pesquisa avançada para 
localizar processos por um determinado selo cadastrado.

1. No campo <Selo> você encontra os selos disponíveis que poderão 
ser utilizados em pesquisas;

2. Observe no exemplo ao lado o selo <Prioritário> selecionado.

Pesquisa Avançada
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Filtrar por Controle de Prazo em aberto

O filtro por controle de prazo em aberto permite que você utilize a 
pesquisa avançada para localizar processos com encerramento do 
prazo em um determinado período de tempo.

1. Clique no campo <Data de encerramento do prazo> e informe a 
data inicial e final da sua pesquisa;

2. Observe no exemplo ao lado que selecionamos o período 
de <07/01/21> até <31/07/21>.

Pesquisa Avançada

78



Filtrar por Requerente

O filtro por requerente permite que você utilize a pesquisa avançada 
para localizar nos processos determinadas pessoas ou empresas 
envolvidas como requerentes.

1. Informe um dos campos disponíveis: <Nome>, <CPF> ou <CNPJ>;

2. No exemplo ao lado foi informado um <CPF> para ser pesquisado.

Pesquisa Avançada
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Filtrar por Representante

O filtro por representante permite que você utilize a pesquisa 
avançada para localizar os processos em que um representante está 
envolvido.

1. Informe um dos campos disponíveis: <Nome> ou <CPF>;

2. No exemplo ao lado foi informado um <Nome> para ser pesquisado.

Pesquisa Avançada

80



Filtrar por Palavra Chave

O filtro por palavra chave permite que você utilize a pesquisa avançada para localizar os 
processos em que determinadas palavras chave e seu conteúdo tenham sido utilizadas.

Pesquisa Avançada
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Pesquisando pelo número de um Processo

Caso você queira localizar um processo em que você 
já possui o número em mãos, a maneira mais fácil e 
rápida é utilizar a pesquisa pelo número do 
processo.

1. No campo <Nº do processo> digite ou cole o 
número do processo desejado;

2. Clique no botão <Consultar>.

Você será direcionado direto para a tela do Processo 
Administrativo caso o número informado seja válido.

Pesquisa por Número do Processo
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Consulta Livre

A Consulta Livre traz um resultado simplificado do processo que você pesquisou.

1. Marque a opção <Consulta Livre>;

2. No campo <Nº do processo> digite ou cole o número do processo desejado;

3. Clique no botão <Consultar Livre>.

Você será direcionado para a tela do Processo Administrativo caso o número informado seja válido.

Pesquisa por Número do Processo
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SPI Equivalente

O SPI Equivalente utiliza um número de processo no formato do sistema SPI atrelado a um processo do PROA.

1. Marque a opção <SPI Equivalente>;

2. No campo <SPI Equivalente> digite ou cole o número do processo desejado;

3. Clique no botão <Consultar>.

Você será direcionado para a tela do Processo Administrativo caso o número informado seja válido.

Pesquisa por Número do Processo
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_______________________________________

Para mais informações sobre o SPI Equivalente, acesse o link:

www.proa.rs.gov.br
_______________________________________

http://www.proa.rs.gov.br/
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Solicitando o Arquivamento do Processo

Após a realização de todos os trâmites necessários, um Processo Administrativo 
deve ser arquivado. Diferente de um processo físico, em papel, onde o processo 
seria arquivado em uma caixa, prateleira, etc., este é um arquivamento digital.

1. Para solicitar o arquivamento, na tela do processo desejado, clique no botão 
<Solicitar Arquivamento>;

2. Abrirá a janela com a informação de que no momento do arquivamento os 
documentos de trabalho que não foram negados serão excluídos. Clique <Sim> 
para confirmar.

O que é um documento negado?

Quando alguém utiliza a tarefa  Assinatura de documento independente 
de processo, o signatário tem a possibilidade de negar o documento, não 
assinando-o. Esta ação deixa o documento na situação de Documento 
negado, bloqueando sua exclusão.

Arquivamento do Processo
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Quando não aparece o grupo que eu quero

O arquivamento é realizado por grupos que foram 
configurados com a permissão de arquivamento.

Por este motivo que no campo Grupo você provavelmente 
não visualizará todos os grupos da sua organização, sendo 
prática comum que apenas grupos que lidam com 
arquivamento de processos tenham essa permissão, por 
exemplo, o Protocolo.

Qualquer dúvida contate o Administrador do PROA na sua 
organização.

3. O <Nome da atividade> para o arquivamento já 
vem preenchida. Opcionalmente você pode 
informar <Observações>;

4. No <Destino> você deverá selecionar um Órgão e 
Grupo responsável pelo arquivamento;

5. Para finalizar clique no botão <Distribuir>.

Arquivamento do Processo
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Arquivando um Processo

Esta função é realizada apenas por grupos que 
foram configurados pelo Administrador do PROA 
com a permissão de realizar arquivamento de 
processos.

1. Na tela Minhas Atividades / Processos você pode 
identificar os pedidos de arquivamento pela 
Atividade  Solicitação de análise de arquivamento;

2. Clique sobre o número de um processo para dar 
continuidade ao processo de arquivamento;

Arquivamento do Processo
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3. Clique no botão <Adquirir> para adquirir esta atividade;

4. Clique em  <OK> para confirmar;

5. Agora clique no botão <Arquivar>;

6. Observe a mensagem e clique em <Sim> para confirmar;

Arquivamento do Processo
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7. No campo de texto insira informações sobre o 
arquivamento;

8. Para concluir clique no botão  <Arquivar>.
A partir deste momento o processo está arquivado, 
não sendo mais possível a distribuição para outros 
grupos.

Arquivamento do Processo
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O desarquivamento só é realizado pelos grupos que 
possuem permissão de realizar o arquivamento.
Assim, se for necessário desarquivar um processo, 
entre em contato com os usuários de um grupo 
responsável por arquivamento.

Desarquivando um Processo

O desarquivamento também é realizado apenas por 
grupos que foram configurados com a permissão de 
realizar arquivamento de processos.

1. Para desarquivar localize o processo desejado, abra-o, 
e clique no botão <Desarquivar>;

Desarquivamento do Processo

_________________________________

_________________________________
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Desarquivando um Processo

2. Selecione o <Grupo de Desarquivamento>;

3. No campo <Desarquivamento> forneça informações necessárias 
sobre o desarquivamento em questão;

4. Clique no botão <Continuar...> para prosseguir;

Desarquivamento do Processo
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5. Em <Atividade> informe o Nome da atividade e se desejar utilize o campo 
<Observações> para complementar;

6. Em <Destino > selecione o Órgão e Grupo para onde o processo 
desarquivado será distribuído;

7. Para finalizar clique no botão <Desarquivar>.

Pronto! A partir deste momento o Processo Administrativo está 
desarquivado e em posse do grupo para o qual você distribuiu.
Desta forma ele poderá ter outras tramitações, até que seja arquivado 
novamente.

Desarquivamento do Processo
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Distribuição com Controle de Prazo

O que é o Controle de Prazo?

O Controle de Prazo permite que você distribua 
atividades com a indicação de um prazo 
definido para o retorno da atividade. Outra 
possibilidade é que a atividade tenha um 
destino pré-definido.

O controle de prazo ativo é único por processo 
e inicia assim que a atividade é distribuída.

No exemplo ao lado você pode observar a 
indicação de uma atividade onde há o controle 
de prazo.
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Distribuindo com Controle de Prazo

A distribuição com controle de prazo  somente é possível em um processo que já 
esteja adquirido.

1. Na tela do processo, clique na seta do botão <Distribuir>;

2. Clique na opção <Distribuir com controle de prazo>;

Obs.: Nos próximos slides você encontrará algumas opções representadas pelos 
botões            e             .  

O mesmo botão possui os dois valores, onde o seu valor é alterado quando 
clicamos em cima. Para facilitar, iremos representá-lo como  Sim/Não.

Distribuição com Controle de Prazo
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Preenchendo o Controle de Prazo

3. No campo <Motivo do controle> informe o motivo do 
controle de prazo;

4. No campo <Tipo de prazo> selecione uma opção:

■ A opção <Quantidade de dias> abrirá dois campos:
- Qtde dias: Informe o prazo em número de dias que o 
demandado (a pessoa ou grupo que receberá esta 
atividade) terá para retorná-la.
- Dias úteis: Clique do botão Sim/Não para indicar se 
apenas os dias úteis serão lavando em conta ou não;

■ A opção <Data definida> abrirá o campo Data final do 
prazo, onde deve informar a data limite para o retorno 
da atividade;

Distribuição com Controle de Prazo
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Preenchendo o Controle de Prazo

5. O campo <Observação> é opcional. Você pode utilizá-
lo para complementar as informações sobre o motivo do 
controle;

6. Em <Deseja receber email> o botão Sim/Não indica se 
você deseja receber email de notificação;

7. A opção <Prazo com retorno definido> permite que 
você indique, opcionalmente, para qual grupo ou usuário 
(se for do seu mesmo grupo) a atividade retornará.
Se o botão Sim/Não estiver em Sim as opções de Órgão, 
Grupo e Operador ficarão disponíveis para seleção;

8. Clique no botão <Continuar...> para prosseguir;

Distribuição com Controle de Prazo
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Distribuindo a Atividade

9. Na área <Atividade> informe:

■ Nome da atividade;
■ Observações (opcional);

10. Na área <Destino> selecione para qual Órgão, 
Grupo e Destinatário esta atividade será 
distribuída;

11. Clique no botão <Distribuir> para concluir.

Neste momento será incluído automaticamente 
um novo documento no Processo Administrativo, 
com a indicação deste controle de prazo.

Quando não aparece o campo Operador:
Somente é possível selecionar um operador quando a 
distribuição for realizada para um grupo do qual você faz 
parte.

Desta forma, quando você selecionar um Órgão/Grupo do 
qual não faz parte, o campo Operador não ficará disponível.

Distribuição com Controle de Prazo
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O que o demandante faz agora?

O Demandante é o usuário que distribuiu uma atividade com controle 
de prazo.

Recursos  que o demandante possui para acompanhar seus controles 
de prazo:

■ Visualizando os Controles de Prazo;
■ Tela Meus Prazos;
■ Tela de um Processo com Controle de Prazo;
■ Mais informações do Controle de Prazo.

Na tela principal do PROA é possível visualizar as atividades distribuídas 
com controle de prazo através da opção Meus Prazos, indicado na 
imagem ao lado.
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Tela Meus Prazos

1. Na área indicada é possível utilizar os filtros 
disponíveis para refinar a sua lista de atividades 
com controle de prazo;

Ao clicar em <+Filtrar meus prazos> você pode 
utilizar datas determinadas para filtrar os 
controles de prazo;

2. Para visualizar uma 
atividade com controle de 
prazo clique sobre
o número do processo.

Atividades com Controle de Prazo



100

Tela de um Processo com Controle de Prazo

Em uma atividade com controle de prazo há algumas 
características específicas, sendo a mais notável o 
cabeçalho e a borda em verde claro.

1. No Histórico de Atividades as atividades que são 
executados durante um controle de prazo são grifadas 
por uma cor diferenciada (azul mais escuro);

2. Ao clicar no ícone do Relógio você visualiza a tela 
com maiores informações sobre o controle de prazo do 
processo em questão.

Atividades com Controle de Prazo
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Mais informações do Controle de Prazo

Nesta tela você encontra todas as informações sobre o 
controle de prazo e seu andamento.

3. Observe a informação destacada com o tempo que falta 
para o vencimento do prazo;

4. Aqui você identifica para quem o retorno foi determinado;

5. Pelo botão <Encerrar prazo> o demandante poderá, mesmo 
não estando em posse do processo, encerrar o controle de 
prazo desta atividade.

A partir da próxima página veja os recursos que o demandado 
possui para trabalhar em processos com controle de prazo.

________________________________

O Demandado é o usuário que recebeu uma atividade 
distribuída com controle de prazo.

________________________________

Atividades com Controle de Prazo



102

Atividades com Controle de Prazo 

Na tela principal do PROA o usuário poderá identificar as Atividades / 
Processos com controle de prazo de duas formas:

1. Através da lista de  Atividades / Processos, onde as atividades com 
controle de prazo são destacadas em verde claro;

2. Ou filtrando as atividades em  <+Filtrar minhas atividades>;

3. Marque <Filtrar apenas processos com controle...>;

4. Clique no botão <Pesquisar>;

Atividades com Controle de Prazo
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Distribuindo com Encerramento de Controle de Prazo

Atendido o objetivo do controle de prazo, o processo já pode ser devolvido ao demandante.

1. Após acessar a Atividade / Processo em questão, clique na seta junto ao botão <Distribuir>;

2. Clique na opção <Distribuir com encerramento de Controle de Prazo>;

Atividades com Controle de Prazo
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Distribuindo com Encerramento de Controle de Prazo

3. Informe o <Motivo> do encerramento do prazo;

4. Inclua uma <Observação> se desejar;

5. Caso o Destino do Retorno do Processo tenha sido definido 
pelo demandante, você o visualizará com as opções já 
definidas e bloqueadas;

6. Para prosseguir clique no botão <Continuar...>;

Atividades com Controle de Prazo
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Distribuindo com Encerramento de Controle de Prazo

7. Em <Atividade>  informe:
■ Nome da atividade;
■ Observações (opcional);

8. Em <Destino> selecione para qual Órgão, Grupo e 
Destinatário esta atividade será distribuída. Os campos estarão 
bloqueados se determinado pelo demandante;

9. Clique no botão <Distribuir> para concluir.

Neste momento será incluído automaticamente um novo 
documento no Processo Administrativo, com a indicação do 
encerramento do controle de prazo.

Atividades com Controle de Prazo
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Encerrando um controle de prazo

No material anterior acompanhamos a distribuição de uma atividade com 
encerramento de controle de prazo. Esta é a forma ideal de encerramento, que 
cumpre o objetivo de um controle de prazo com sucesso.

Mas há outras formas para encerrar um controle de prazo:

■ Encerramento pelo Demandante;
■ Encerramento pela Recuperação do Processo.
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Encerramento pelo Demandante

Eventualmente o demandante do controle de prazo não quer mais 
controlar o prazo de retorno da Atividade / Processo.
Desta forma, o próprio demandante pode realizar o encerramento 
do controle de prazo.

1. Na tela do processo que possui controle de prazo ativo, clique no 
ícone do <Relógio>;

Outras Formas de Encerramento com Controle de Prazo

2. Na tela de detalhes do controle de prazo clique no botão 
<Encerrar Prazo>;
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3. No campo <Motivo> informe qual o motivo deste encerramento de 
controle de prazo;

4. No campo <Observação> informe, opcionalmente, algum 
complemento;

5. Para concluir clique no botão <Encerrar>;

Neste momento será incluído automaticamente um novo documento 
no Processo Administrativo, com a indicação do encerramento deste 
controle de prazo.

Outras Formas de Encerramento com Controle de Prazo
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Encerramento pela Recuperação do Processo

Neste caso, o demandante desistiu de esperar um retorno do executor da  
Atividade / Processo, então é possível recuperar a execução deste processo 
quando o controle de prazo estiver vencido.

1. Na tela de detalhes do controle de prazo de um processo, clique no botão 
<Recuperar>;

Outras Formas de Encerramento com Controle de Prazo

2. No campo <Motivo> informe qual o motivo da recuperação do controle de 
prazo vencido;

3. No campo <Observação> informe, opcionalmente, algum complemento;

4. Para concluir clique no botão <Recuperar>;

Neste momento será incluído automaticamente um novo documento 
no Processo Administrativo, com a indicação do encerramento deste 
controle de prazo.

Processos com Controle de Prazo não poderão ser arquivados.



Os Marcadores são elementos visuais que destacam alguma situação em um Processo 
Administrativo ou Atividade. Há dois tipos de marcadores:

■ Marcadores de Processos: 

São gerenciados pelo Administrador do Proa na sua organização e ficam atrelados ao Processo 
Administrativo, e são vistos por todos usuários.

■ Marcadores de Atividades: 

Cada usuário gerencia seus próprios marcadores, e somente podem ser atribuído e visualizados 
pelo próprio usuário que está com a Atividade adquirida. 

Marcadores de Processo e de Atividade
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Atenção

__________________________________________________________

Os Marcadores de Processo são gerenciados pelo Administrador do PROA na sua organização.
Todos os usuários visualizam os mesmos marcadores.
Caso você perceba a necessidade de algum novo marcador, verifique a possibilidade de sua criação 
com o Administrador do PROA na sua organização.

__________________________________________________________



Utilizando os Marcadores de Processo

Um marcador de processo somente pode ser incluído em atividades que 
você já adquiriu.

1. Ao acessar uma atividade adquirida, passe o mouse sobre o ícone do 
Marcador de Processo, que neste momento está em cinza claro;

2. Clique sobre a opção <Adicionar marcador a este processo>;

3. Em <Marcador> selecione qual marcador deseja adicionar;

Marcadores de Processo e de Atividade
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4. Em <Motivo> informe o motivo deste marcador;

5. Clique no botão <Salvar> para concluir.



Visualizando os Marcadores de Processo

1. Agora você visualiza o marcador que foi adicionado;

2. Também é possível visualizar os marcadores de processo na 
lista de <Minhas Atividades / Processos>, como no exemplo ao 
lado.

Marcadores de Processo e de Atividade
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Removendo um Marcador de Processo

A remoção de um marcador de processo é semelhante a inclusão.

1. Passe o mouse sobre o ícone do Marcador de Processo que você deseja 
remover;

2. Clique sobre a opção <Remover marcador>;

3. Para concluir clique em <Confirmar>.

Marcadores de Processo e de Atividade
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Utilizando os Marcadores de Atividade

Como já adiantamos, os Marcadores de Atividade são 
gerenciados pelo próprio usuário.

Eles são visíveis na lista de <Minhas Atividades / Processos>, 
como no exemplo indicado ao lado.

Você pode criar e utilizar os marcadores de atividade como 
desejar, por exemplo, para destacar alguma atividade 
pendente ou indicar os mais urgentes.

Marcadores de Processo e de Atividade
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Criando Marcadores de Atividades

O gerenciamento dos Marcadores de Atividade é realizado 
através do menu principal do PROA.

1. Passe o mouse sobre o menu <Configurações>;

2. Clique na opção <Marcadores de Atividades>.

Marcadores de Processo e de Atividade
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Incluindo Marcadores na Atividade

Você poderá incluir Marcadores de Atividades em atividades 
que já estiverem adquiridas.

1. Clique sobre o bloco <Marcadores de Atividade>;

Marcadores de Processo e de Atividade
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2. Marque a caixa de seleção do marcador de atividade que 
desejar utilizar. Você pode selecionar um ou mais marcadores;

3. Para concluir clique no botão <Salvar>.



Os marcadores de atividade ficam visíveis na 
lista das <Minhas Atividades / Processos>, 
logo abaixo do nome da Atividade do 
respectivo processo.

Observe no exemplo ao lado uma atividade 
com os marcadores e                        .

Marcadores de Processo e de Atividade
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Visualizando os Marcadores de Atividade



Através das Tarefas você poderá realizar algumas operações específicas com documentos de um Processo Administrativo 
sem precisar distribuir uma atividade para outro grupo ou operador.

As tarefas envolverão pelo menos dois usuários:

■ Demandante: O criador de uma tarefa;
■ Signatário: É o usuário que recebe uma tarefa. Algumas tarefas poderão ter mais de um signatário.

Minhas Tarefas
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Visualizando Minhas Tarefas

1. Para visualizar suas tarefas clique no 
botão <Minhas Tarefas>;

2. No filtro <Tarefas Expedidas por mim> você 
visualiza tarefas que você criou.

3. No filtro <Tarefas delegadas para mim> você 
visualiza tarefas que foram enviadas por outros 
usuários para você;

4. No filtro <Todas as Tarefas> você visualiza 
todas ao mesmo tempo na lista, como no 
exemplo ao lado;

5. No filtro <Tarefas para Ciência> você visualiza 
apenas as tarefas de Ciência de Documentos;

Minhas Tarefas
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Lista de Tarefas

1. Na coluna <Tarefa> clique no botão para visualizar os detalhes da tarefa, 
como os signatários e a situação de cada documento enviado;

2. Na coluna <Atividade Nº Processo> você visualiza o nome da atividade e o 
número do processo em que a tarefa foi criada;

Minhas Tarefas
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3. Na coluna <Órgão / Grupo Origem> é possível identificar 
onde se originou a tarefa;

4. Na coluna <Data de Envio> encontramos a data em que a 
tarefa foi criada;



Lista de Tarefas

5. Na coluna <Data Limite> é possível visualizar se o demandante da tarefa configurou uma data limite, e quanto de seu prazo já passou;

Minhas Tarefas
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Tarefa recém enviada, com 0% do prazo limite.

Tarefa com prazo vencido.



Lista de Tarefas

6. Na coluna <Situação da Tarefa> é possível visualizar a situação da tarefa, identificando se ela está em uma das seguintes situações:

Minhas Tarefas
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Tarefa recém criada, ou em andamento parcial.

Tarefa concluída, onde todos os signatários deram algum retorno sobre os documentos que receberam.

Tarefa em que o criador não aguardou que os signatários dessem retorno sobre os documentos enviados.



Detalhes da Tarefa

1. Nos detalhes da tarefa você visualiza os <Signatários> e o <Grupo> que 
eles pertencem. Ao clicar no botão é possível ver os detalhes do 
signatário, com a situação de cada documento que foi enviado;

2. Na coluna <Situação> você visualiza se a tarefa foi concluída ou se está 
pendente pelo respectivo signatário.

Minhas Tarefas
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3. Na coluna <Data de recebimento> pode-se consultar a data em 
que o signatário recebeu a tarefa. No exemplo abaixo, o segundo 
signatário não recebeu a tarefa, pois depende da conclusão do 
primeiro signatário;

4. Na coluna <Data de conclusão> pode-se consultar a data em que 
o respectivo signatário concluiu a tarefa. No exemplo abaixo nenhum 
signatário concluiu a tarefa ainda.



Detalhes do Signatário

Nos detalhes do signatário é possível visualizar quais documentos ele recebeu, 
sua situação, e se há alguma observação sobre a ação que foi tomada.

Minhas Tarefas

124



Assinatura Externa

Eventualmente um Processo Administrativo envolverá agentes externos que não utilizam o 
PROA, e em algum momento eles precisarão assinar um documento.

Para esses casos há o recurso ASSINATURA EXTERNA DE DOCUMENTOS.

Com esta função, desde que o agente externo utilize Certificação Digital, evitaremos os custos 
com impressão e envio de documentos, além de agilizar todo o processo.

Assinatura Externa de Documentos
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Enviando um Documento para Assinatura Externa

Você pode utilizar a Assinatura Externa de Documentos em atividade / processos que você já adquiriu. Além disso, o 
documento que será enviado para assinatura deverá estar na área Documentos de Trabalho.

1. Acesse a atividade / processo que você deseja enviar um documento para ser assinado externamente, e clique no 
botão <Nova Tarefa>;
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Enviando um Documento para Assinatura Externa

Você pode utilizar a Assinatura Externa de Documentos em 
atividade / processos que você já adquiriu. Além disso, o 
documento que será enviado para assinatura deverá estar na 
área Documentos de Trabalho.

2. Em <Tipo da Tarefa> selecione a opção <Assinatura Externa de 
documentos>;

3. Informe o <Nome da Tarefa>. Isto aparecerá no título do e-mail 
de notificação que o destinatário receberá;

4. Opcionalmente, informe <Observações> adicionais.

5. A <Data limite> virá preenchida com o prazo de uma semana. 
Se desejar alterar, clique sobre a data e selecione uma nova 
opção;

6. Informe o <Nome> e <E-mail> do signatário, isto é, a pessoa 
que receberá as instruções para a assinatura do documento.

7. Clique no botão <Continuar...>;
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Enviando um Documento para Assinatura Externa

8. Marque a caixa de seleção do documento que deseja enviar 
para assinatura externa. É possível enviar mais de um documento 
simultaneamente;

9. clique no botão <Salvar> para concluir.

A partir deste momento o signatário receberá em seu e-mail as 
informações necessárias para realizar a assinatura dos 
documentos.
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Enviando um Documento para Assinatura Externa

Após salvar a tarefa, o(s) documento(s) enviados para assinatura 
externa ficarão bloqueados, com a indicação de um cadeado, até 
que a tarefa seja concluída ou expire a data limite informada na 
inclusão.

Confira na imagem ao lado.
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Acessando um Documento Externamente

A partir deste slide vamos ver como funciona para o agente 
externo.

Após salvar a tarefa de assinatura externa de documentos, o 
signatário receberá um primeiro e-mail com o link de acesso ao 
documento.

Observe na imagem ao lado um exemplo desse e-mail:

1. No assunto do e-mail o signatário poderá identificar o assunto 
da tarefa e o número do Processo Administrativo;

2. Para acessar o documento o signatário deverá clicar no link 
disponível;

3. Ainda é possível visualizar qual a data limite para a assinatura. 
Isto foi definido no cadastro da tarefa.
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Acessando um Documento Externamente

4. Ao clicar no link recebido no e-mail, o signatário deverá clicar no botão <Avançar> na 
página que abriu;

5. O signatário deverá colar um código que foi enviado em um novo e-mail;

6. Após colar o código recebido por e-mail, o signatário deverá clicar no botão <Validar>;

7. O signatário poderá solicitar um novo código
de acesso, caso seja necessário, clicando no link <Clique aqui>.
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Acessando um Documento Externamente

Ao acessar a página com o documento, o signatário poderá 
realizar algumas ações:

1. No botão <Visualizar> o signatário poderá visualizar a íntegra 
do documento;

2. No botão <Assinar> carregará a Certificação Digital. Após a 
assinatura o documento será devolvido ao solicitante, o que 
também realiza o seu desbloqueio;

3. E no botão <Devolver> o signatário devolve o documento 
para o solicitante sem a assinatura.
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Devolvendo o Documento

O signatário deverá clicar no botão <Devolver> caso não 
queira assinar um documento, como mostramos no slide 
anterior.

1. Após clicar no botão <Devolver>, o signatário poderá 
informar alguma observação sobre o motivo da devolução 
sem a assinatura;

2. Para concluir a devolução o signatário deverá clicar no 
botão <Devolver>.
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133

________________________________________

Você normalmente não assinará desta forma, pois possui acesso 
ao PROA, mas recomendamos que observe como funciona, caso 
precise auxiliar quem estiver assinando externamente.

________________________________________



Enviando a Tarefa

Esta tarefa permite que você envie documentos para que sejam assinados por um ou mais usuários, sem a necessidade de distribuir uma Atividade.

■ O Processo Administrativo continua em sua lista de Atividades / Processos e você controla apenas a execução da tarefa, podendo visualizar seu andamento.
■ Os usuários que receberem a tarefa (signatários) terão acesso apenas aos documentos que foram selecionados no envio da tarefa.

Você pode utilizar a tarefa <Assinatura de documento independente de processo> em atividade / processos que você já adquiriu. Além disso, o documento 
que será enviado para assinatura deverá estar na área <Documentos de Trabalho>.

1. Acesse a atividade / processo que você deseja enviar um documento para ser assinado, e clique no botão <Nova Tarefa>;

Assinatura de Documento Independente de Processo
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Enviando a Tarefa

2. Em <Tipo da Tarefa> selecione a opção <Assinatura de 
documento independente de processos>;

3. Informe o <Nome da Tarefa>;

4. Opcionalmente, informe <Observações> adicionais.

5. Em <Data limite>, opcionalmente informe até que data o 
signatário poderá assinar um documento através desta tarefa;

6. Clique no botão <Continuar...>;
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Enviando a Tarefa

Nesta tela você selecionará os signatários que receberão o(s) 
documento(s) para assinatura, processo semelhante ao que 
você praticou na Ciência de Documentos.

7. Em <Grupo> selecione o grupo do signatário;

8. Em <Usuário> selecione o usuário desejado;

9. Clique no botão <Adicionar Signatário>;

Você pode incluir mais de um signatário se desejar, bastando 
repetir os passos acima.

10. Você pode mudar a ordenação em que os usuários 
assinarão os documentos. Selecione um usuário e utilize os 
botões com as setas para movê-lo para cima ou para baixo;

11. Clique no botão <Continuar...>;
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Enviando a Tarefa

12. Marque a caixa de seleção do(s) documento(s) que deseja 
enviar para assinatura independente de processo. É possível 
enviar mais de um documento simultaneamente.

No exemplo ao lado selecionamos dois documentos;

13. Clique no botão <Continuar...>;
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Enviando a Tarefa

Nesta mesma tarefa, se desejar, você pode selecionar 
documentos para ciência, desde que sejam documentos 
que não foram selecionados para assinatura.

No exemplo ao lado um documento está disponível para 
ser selecionado para ciência, mas não selecionaremos.

14. Para finalizar clique no botão <Salvar>.

Assinatura de Documento Independente de Processo

138



Assinando os Documentos

Após salvar a tarefa de assinatura de documentos independente de processo, os signatários já poderão consultar os documentos enviados.

1. O signatário deverá passar o mouse sobre o menu superior <Assinar Documentos>;

2. Clicar na opção <Assinar documentos>;
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Assinando os Documentos

Nesta tela você poderá realizar as seguintes ações:

Confira na imagem ao lado.

3. Clicar sobre o nome dos documentos para 
visualizar seu conteúdo;

4. Neste ícone você pode devolver o respectivo 
documento sem assiná-lo;

5. Ao passar o mouse sobre este ícone você visualiza 
as opções (relativas ao documento da respectiva 
linha):

■ Assinar via Certificação Digital
■ Assinar via Assinatura Cadastrada
■ Negar documento
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Devolvendo um Documento

1. Clique sobre o ícone <Devolver documento>;

2. No campo <Observações> informe alguma 
observação sobre o motivo da devolução;

3. Para concluir a devolução clique no 
botão <Confirmar>.
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Assinando via Certificação Digital

1. Passe o mouse sobre o ícone da caneta;

2. Clique em <Assinar via Certificação Digital>;

3. Selecione o seu Certificado Digital;

4. Informe a <Senha> do seu Certificado Digital e clique no botão <Assinar>.
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Para maiores detalhes da Assinatura via Certificação Digital, reveja 
o material Assinar Documentos Digitalmente.

_________________________________________



Assinando via Assinatura Cadastrada

1. Passe o mouse sobre o ícone da caneta;

2. Clique em <Assinar via Assinatura Cadastrada>;

3. O signatário deverá informar a senha do SOE, a mesma que
utilizou para acessar o PROA;

4. Para finalizar, clique no botão <Confirmar>.
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Negando um Documento

1. Passe o mouse sobre o ícone da caneta;

2. Clique em <Negar Documento>;

3. O signatário deverá informar a mesma senha 
que utilizou para acessar o PROA;

4. Em <Observações> informa sobre a negação 
do documento;

5. Clique no botão <Confirmar> para finalizar.
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Enviando Documentos para Ciência

A tarefa de Ciência de Documentos permite que outros participantes 
deem ciência em algum documento sem que seja preciso realizar uma 
distribuição de atividade.

Lembrando que os documentos utilizados nessa tarefa deverão estar na 
área <Documentos de Trabalho>.

1. Acesse uma Atividade / Processo que você já tenha adquirido, e 
clique no botão <Nova Tarefa>;

2. Em <Tipo da Tarefa> selecione <Ciência de documentos>.
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Ordenando os Signatários

A tarefa de Ciência de Documentos que possui mais de um 
signatário não é enviada para todos os signatários ao mesmo 
tempo.

O segundo signatário, por exemplo, somente receberá a tarefa 
após o primeiro signatário encerrá-la, e assim por diante caso 
tenha outros signatários.

Após a adição dos signatários é possível determinar qual a 
ordem do envio da tarefa.

1. Clique sobre um dos usuários que deseja alterar a ordem;

2. Utilize as setas de ordenamento para que o usuário suba ou 
desça no ordenamento.
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Dando Ciência em um Documento

A partir deste slide demonstraremos como é dado a 
ciência nos documentos enviados por uma tarefa.

1. Para visualizar a tarefa de ciência de documento, o 
signatário deverá clicar no botão <Minhas Tarefas>;

2. As tarefas de Ciência de Documentos poderão ser 
filtradas clicando em <Tarefa para ciência>;

3. Para visualizar um documento, passe o mouse 
sobre a miniatura e clique no botão indicado;
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Dando Ciência em um Documento

4. Após abrir o documento, faça a avaliação do conteúdo;

5. Para dar ciência do documento clique no botão
<Estou ciente>;

6. Você observará que a ciência foi dada com sucesso 
através do ícone que surgirá na miniatura do documento.
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Encerrando a Tarefa

Caso a tarefa tenha apenas um documento, e você 
der ciência nele, a tarefa será encerrada 
automaticamente.

Se a tarefa tiver mais de um documento, e você der 
ciência em todos, a tarefa será encerrada 
automaticamente.

E nos casos em que você não queira dar ciência em 
nenhum dos documentos, ou deu a ciência em 
apenas alguns dos documentos, será necessário 
encerrar a tarefa manualmente.

1. Clique no botão <Encerrar tarefa>;

2. Clique em <Confirmar> para encerrar a tarefa.
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Recuperando uma Tarefa

Eventualmente o demandante de uma tarefa não 
deseja esperar que os signatários concluam a tarefa.

Nesses casos o demandante pode recuperar a 
tarefa, o que desbloqueará os documentos que 
foram selecionados na respectiva tarefa.

1. Acesse a Atividade / Processo em que uma tarefa 
foi demandada. No exemplo ao lado observe que 
um documento se encontra bloqueado, indicando 
que possui uma tarefa em andamento;

2. Clique no botão <Tarefas da Atividade>;
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Recuperando uma Tarefa

3. Marque a caixa de seleção da Tarefa que você queira recuperar (apenas tarefas não concluídas possuem a caixa de seleção);

4. Clique no botão <Recuperar Tarefa(s)>;
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Recuperando uma Tarefa

5. Observe que o documento que estava bloqueado 
pela tarefa agora se encontra desbloqueado.

Recuperando uma Tarefa
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Preferências do Usuário

Preferências do Usuário

Nas preferências do Usuário você poderá configurar um endereço de e-mail para 
receber as notificações dos processos, atividades e tarefas, além de configurar 
uma assinatura personalizada.

1. No menu superior do PROA clicar sobre <Configurações>;

2. Clicar em <Preferências do Usuário>;
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Preferências do Usuário

Preferências do Usuário

Após clicar em <Preferências do Usuário> o sistema mostra três abas: Geral, E-mail e Permissões.

3. Na aba <Geral> o usuário deverá informar no campo <E-mail> o e-mail onde receberá as notificações 
dos Processos;

4. Opcionalmente o usuário poderá configurar uma <Assinatura Personalizada>;

5. Para o próximo passo clique na aba <E-mail>;
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Preferências do Usuário

Preferências do Usuário

Na aba <E-mail> você pode selecionar quais 
notificações desejará receber em seu e-mail, podendo 
ser de Tarefas, Atividades e Atividades distribuídas 
para meus grupos.

6. Marcar as caixas de seleção das opções desejadas, 
podendo marcar uma ou mais opções;

Obs.: As opções de seleção em Atividades distribuídas 
para meus grupos somente aparecerão se você for um 
usuário Responsável por um grupo.

7. Clicar em <Salvar> para concluir.
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Preferências do Usuário

Preferências do Usuário

Na aba <Permissões> é possível visualizar quais as classes e suas descrições que estão atribuídas para você.

Nesta tela nenhum dado poderá ser alterado, sendo apenas para consulta.
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