
INTERESSADOS 

        O usuário portador do processo poderá incluir/excluir usuários interessados 

em acompanhar o andamento do processo, podendo também, dar permissão 

para que o interessado possa visualizar os documentos publicados no processo.

 

Inclusão de interesse 

Ao clicar em interessados, irá aparecer a tela abaixo:

Campos a serem informados:

• Órgão – Selecionar a organização do usuário interessado a ser incluído;

• Grupo – Selecionar o grupo do usuário interessado;

• Usuário – Selecionar o usuário int

• Data Limite (Opcional) 

interessado.  Se não for informada uma data, o encerramento do interesse 

ocorrerá após o arquivamento do processo;

• Motivo (Opcional) –

interessado ao processo;

• Visualizar Documentos (Opcional) 

consultar o processo, poderá visualizar os documentos anexados ao 

processo, e se não marcar, o interessado terá acesso s

cadastrais e histórico de atividades.

• Após, clicar no botão “Fechar” e ao voltar para a tela da atividade, clicar em 

“Salvar”, momento em que será efetivada a inclusão do interessado ao 

processo. 

 

O usuário portador do processo poderá incluir/excluir usuários interessados 

em acompanhar o andamento do processo, podendo também, dar permissão 

para que o interessado possa visualizar os documentos publicados no processo.

Ao clicar em interessados, irá aparecer a tela abaixo: 

Campos a serem informados: 

Selecionar a organização do usuário interessado a ser incluído;

Selecionar o grupo do usuário interessado; 

Selecionar o usuário interessado e clicar no botão “Selecionar”;

Data Limite (Opcional) - Informar a data de encerramento da permissão ao 

interessado.  Se não for informada uma data, o encerramento do interesse 

ocorrerá após o arquivamento do processo; 

– Informar o motivo da inclusão do usuário como 

interessado ao processo; 

Visualizar Documentos (Opcional) – Se marcar a opção, o interessado, ao 

consultar o processo, poderá visualizar os documentos anexados ao 

processo, e se não marcar, o interessado terá acesso somente aos dados 

cadastrais e histórico de atividades. 

Após, clicar no botão “Fechar” e ao voltar para a tela da atividade, clicar em 

“Salvar”, momento em que será efetivada a inclusão do interessado ao 

O usuário portador do processo poderá incluir/excluir usuários interessados 

em acompanhar o andamento do processo, podendo também, dar permissão 

para que o interessado possa visualizar os documentos publicados no processo. 

 

 

Selecionar a organização do usuário interessado a ser incluído; 

eressado e clicar no botão “Selecionar”; 

Informar a data de encerramento da permissão ao 

interessado.  Se não for informada uma data, o encerramento do interesse 

r o motivo da inclusão do usuário como 

Se marcar a opção, o interessado, ao 

consultar o processo, poderá visualizar os documentos anexados ao 

omente aos dados 

Após, clicar no botão “Fechar” e ao voltar para a tela da atividade, clicar em 

“Salvar”, momento em que será efetivada a inclusão do interessado ao 



Encerramento de interesse

     O interesse é encerrado de acordo com a data limite informada, ou pelo 

arquivamento, e também poderá ser encerrado a qualquer momento pelo 

portador do processo, para isso ele deverá, na tela de atividades do processo, 

clicar em "Interessados”, e na te

referente ao interessado que se deseja inativar, conforme imagem abaixo:

 

Acompanhamento de processo

         O usuário interessado, se tiver no cadastrado um e

de receber e-mail de processos interessados em "Preferências do Usuário”, o 

mesmo receberá e-mail informando

cadastramento como interessado no processo.

 

Visualização de processo 

          O interessado poderá visualizar a lista de p

“Minhas Atividades/Processos”, item “Processos Interessados”.

Encerramento de interesse 

O interesse é encerrado de acordo com a data limite informada, ou pelo 

arquivamento, e também poderá ser encerrado a qualquer momento pelo 

portador do processo, para isso ele deverá, na tela de atividades do processo, 

clicar em "Interessados”, e na tela de interessados clicar na imagem da lixeira 

referente ao interessado que se deseja inativar, conforme imagem abaixo:

Acompanhamento de processo 

O usuário interessado, se tiver no cadastrado um e-mail, e marcada a opção 

rocessos interessados em "Preferências do Usuário”, o 

mail informando sobre todas as distribuições a partir do seu 

cadastramento como interessado no processo. 

O interessado poderá visualizar a lista de processos de seu interesse em 

“Minhas Atividades/Processos”, item “Processos Interessados”. 

O interesse é encerrado de acordo com a data limite informada, ou pelo 

arquivamento, e também poderá ser encerrado a qualquer momento pelo 

portador do processo, para isso ele deverá, na tela de atividades do processo, 

la de interessados clicar na imagem da lixeira 

referente ao interessado que se deseja inativar, conforme imagem abaixo: 

 

mail, e marcada a opção 

rocessos interessados em "Preferências do Usuário”, o 

todas as distribuições a partir do seu 

rocessos de seu interesse em 

 


