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ACESSO AO SISTEMA 
 

O site do TCMGO possui o link para o Sistema de Processo Eletrônico (PE). Esta é a tela inicial do PE. 

 
1 – Sistema PASSAPORTE: antes de realizar o acesso ao PE o usuário deve ter concluído seu cadastro no 

Sistema Passaporte. O sistema Passaporte realiza o controle de acesso e permissões (perfis) dos sistemas do 

TCMGO. 

2 – Acesso de consulta: o acesso com CPF/senha permitirá apenas acesso de consulta. NÃO será possível 

protocolar processos ou executar atividades. 

3 – Acesso total ao PE: acessando o sistema com certificado digital o usuário terá acesso a todas as ações 

permitidas, conforme seu perfil cadastrado no Passaporte. 

CONHECENDO O SISTEMA PROCESSO ELETRÔNICO 
 

Cada solicitação/processo no Processo Eletrônico possui um “fluxo específico”, portanto as 

atividades apresentadas são dinâmicas e depende do que foi planejado para aquele tipo de protocolo. 

Para consultar o fluxo selecione o processo e a opção DIAGRAMA DE FLUXO. Com as informações de 

área e atividade fica fácil entender os caminhos programados para o processo.  

Acesse o Manual de Processo Eletrônico: Principais funções e entenda como operar o Processo 

Eletrônico. 

Abaixo estão as atividades da área “Chefia Imediata do Servidor” do tipo de protocolo “Concessão 

de Teletrabalho”.  

ANALISAR REQUERIMENTO AO TELETRABALHO 
 

https://www.tcmgo.tc.br/site/
https://virtual.tcmgo.tc.br/processo-eletronico/#/login
https://www.tcm.go.gov.br/portalmanuais/manual-de-processo-eletronico/
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O tipo de protocolo “Concessão de Teletrabalho” ao ser protocolado pelo servidor será encaminhado 

a sua CHEFIA IMEDIATA para análise. O chefe após logar com certificado digital deverá acessar menu “Área 

de Trabalho>Atividades a executar” e selecionar o processo que aguarda análise do requerimento e 

selecionar opção “EXECUTAR ATIVIDADE”. 

Esta atividade “Analisar Requerimento ao Teletrabalho” permite o usuário decidir qual caminho 

seguir. No quadro “Informe a próxima atividade” será disponibilizado as seguintes opções: 

 Elaborar PIT e despacho deferimento 

 Alterar atribuição de chefia 

 Retornar para servidor (Despacho Correção) 

 Indeferido - incluir (Despacho de Indeferimento) 

O usuário deverá escolher a opção desejada e pressionar SALVAR. 

 

 
1 – Atividade: sempre verifique o nome da atividade, pois já sugere o que o usuário deverá fazer. 

2 – Próxima atividade: Conforme análise do requerimento faça a escolha desejada. 

3 –  Salvar: gravação de sua atividade. 

 

Elaborar PIT e despacho deferimento 
 

Nesta atividade inclua os documentos exigidos e depois salve a atividade. O sistema encaminhará 

para o servidor realizar a assinatura do PIT. 
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1 – Documentos da atividade: este quadro lista quais são os arquivos exigidos. 

2 – Arquivo 1, 2, n: fique sempre atento ao NOME do arquivo a ser incluído.  

3 – Assinar: quando há mais de um arquivo a ser assinado este botão estará disponível possibilitando assinar 

TODOS os arquivos informando a senha apenas uma vez. É permitido assinar um por um caso selecione o 

botão “Assinar” disponibilizado à frente do arquivo. 

4 – Próxima atividade: verifique as opções que o sistema disponibiliza. Caso não deseje seguir em frente será 

permitido escolher “Analisar requerimento...” e retornar ao passo anterior. 

3 - Salvar: gravação de sua atividade e encaminhamento do processo para o próximo passo do fluxo. 

 

Decidir se chefe mediato deve assinar (PIT) 
Após o servidor assinar o PIT o processo retornará para atividade “Decidir se chefe mediato deve 

assinar (PIT)”. Sistema disponibiliza duas opções: 

 solicitar assinatura do chefe mediato 

 incluir peça (despacho e PIT) 

 

Solicitar assinatura do chefe mediato 
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1 – Próxima atividade: verifique as opções que o sistema disponibiliza.  

2 – Envolvido: se próxima atividade for solicitar assinatura do chefe mediato, então adicione o envolvido e 

pressione botão ATRIBUIR. 

3 - Salvar: gravação de sua atividade e encaminhamento do processo para o próximo passo do fluxo. 

 

O chefe mediato deve executar a atividade “Assinar digitalmente chefe mediato (PIT)” e  assinar o 

arquivo conforme figura abaixo:  

 

1 – Assinar: pressione o botão “Assinar” e as opções que o sistema disponibiliza.  

2 - Salvar: gravação de sua atividade e encaminhamento do processo para o próximo passo do fluxo. 

 

Pronto!! Processo encaminhado ao Comitê Gestor ao Teletrabalho. 

 

Incluir peça (despacho e PIT) 

 

1 – Próxima atividade: dentre as opções, se selecionar “Incluir peça (Despacho e PIT)” pressione “salvar” e o 

processo será encaminhado ao Comitê Gestor ao Teletrabalho. 

2 - Salvar: gravação de sua atividade e encaminhamento do processo para o próximo passo do fluxo. 

 

 

Alterar atribuição de chefia 
 

Esta atividade permite a alteração da atribuição da chefia. Esta é uma situação em que o servidor 

atribuiu o processo a pessoa errada. 
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1 – Nome da atividade: observe sempre o nome da atividade e a área em que o seu processo se encontra.  

2 – Adicionar Envolvido: pressione este botão e inclua a CHEFIA CORRETA, se não estiver no quadro de 

envolvidos. 

3 – Atribuir: pressione o botão à frente do nome da chefia correta e desmarque os demais, se houver. 

4 – Salvar: gravação de sua atividade. 

 

Pronto!! O processo será encaminhado para o usuário atribuído. 

 

 

Retornar para servidor (Despacho Correção) 
 

Esta atividade permite retornar o processo ao SERVIDOR para que seja alterado o “Requerimento 

ao Teletrabalho”.  

 

1 – Requerimento: documento incluído pelo servidor. Permite visualizar e baixar em máquina.  

2 – Nome arquivo: nome do arquivo a ser incluído Despacho (correção) que deverá conter informar o que 

deve ser alterado no requerimento. 
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3 – Buscar o arquivo: busque o arquivo em sua máquina. 

4 – PFF: tipo de arquivo a ser incluído. 

5– Próxima atividade: certifique que a próxima atividade está correta. 

4 – Salvar: gravação de sua atividade. 

 

Indeferido - incluir (Despacho de Indeferimento) 
 

 Caso não concorde com o requerimento do servidor é possível INDEFERIR o pedido.  

 

1 – Requerimento: documento incluído pelo servidor. Permite visualizar e baixar em máquina.  

2 – Nome arquivo: nome do arquivo a ser incluído. Esta atividade é parecida com “Retornar para servidor 

(despacho correção)”, portanto fique sempre atento ao NOME DO ARQUIVO que está sendo solicitado. 

3 – Buscar o arquivo: busque o arquivo em sua máquina. 

4 – PFF: tipo de arquivo a ser incluído. 

5– Próxima atividade: certifique que a próxima atividade está correta. 

4 – Salvar: gravação de sua atividade. 

Pronto! Processo encaminhado para servidor ter ciência da decisão. 

 

ONDE ESTÁ O MEU PROCESSO? 
 

A melhor maneira de encontrar seu processo é acessando Menu Área de trabalho>Meus 

processos/trâmites e utilizando o filtro para encontrá-lo.  

Outra forma para encontrar seu processo, sem estar logado no sistema, é pelo site do TCMGO 

informando o número no campo Consulta de processo eletrônico. Caso não saiba o número, acesso o link 

“Não sei o nº” e você será direcionado a uma tela de consulta em que poderá informar diversos filtros até 

localizar o processo.  Essa tela não consulta apenas o processo em que você esteja envolvido, mas qualquer 

processo protocolado eletronicamente no TCMGO. As informações apresentadas são os arquivos do 

processo e o histórico das atividades já executadas. 
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