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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. 

 

Obs.: Consulte o manual Principais Funções para dúvidas de como usar o sistema. 

 

PROTOCOLAR “CONCESSÃO DE TELETRABALHO” 
O acesso à tela para protocolar qualquer processo/juntada pode ser pelo caminho de atalho “Nova 

solicitação de protocolo/juntada” disponibilizado na página inicial do sistema OU pelo menu esquerdo 

“Solicitação de Protocolo>Criar Nova Solicitação”.  

Lembre-se que para protocolar é necessário estar logado com seu Certificado Digital. Observe que o 

símbolo de um certificado será visualizado no canto superior direito de sua tela, caso tenha logado com 

certificado digital. 

 

 

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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Após seleção da funcionalidade, o sistema disponibilizará uma combo com a lista de tipos de 

protocolos. Essa listagem depende das permissões que o usuário logado possui. Portanto, essa listagem é 

específica para cada usuário (interno/externo) dentro do TCMGO. 

 

 

 

1 - Selecione o tipo de protocolo – Concessão de Teletrabalho. 

2 – Busque em sua máquina o arquivo de “Requerimento ao Teletrabalho” preenchido e em PDF, conforme 

instruções no sistema. 
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3 – Salvar: para a atividade ser efetivada, após incluídas todas as informações exigidas, é necessário clicar no 

botão SALVAR.   

Ainda não foi protocolado, pressione EXECUTAR ATIVIDADE para seguir no fluxo. 

 

 

1 – Observe sempre o nome da atividade e a área em que o seu processo se encontra.  

2 – Adicionar Envolvido: pressione este botão e inclua sua CHEFIA IMEDIATA. 

3 – Atribuir: pressione o botão à frente do nome de sua chefia imediata. 

4 – Salvar: gravação de sua atividade. 

 

Pronto!! O sistema emitirá uma mensagem informando que seu protocolo foi realizado com sucesso 

e que um e-mail com o recibo de protocolo foi enviado. 

 

ASSINAR DIGITALMENTE (PIT) 
O seu processo foi encaminhado a CHEFIA IMEDIATA. Caso o seu chefe aprove o seu requerimento, 

então o servidor deverá juntamente com o seu chefe imediato construir o documento PIT (Plano Individual 

de Trabalho). A chefia imediata, via sistema, incluirá este documento ao seu processo e o sistema 

encaminhará a você (servidor) novamente para assinatura, conforme imagem abaixo.  

Você deverá acessar o sistema e acessar menu “Área de Trabalho>Atividades a executar”. Selecionar 

o processo que aguarda assinatura e selecionar opção “EXECUTAR ATIVIDADE”. 
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1 – Assinar: clique no botão e informe a senha do seu certificado digital. 

2 – Salvar: gravação da atividade 

O sistema te encaminhará para próxima atividade que é ATRIBUIR CHEFIA IMEDIATA. O seu chefe já 

está envolvido, portanto basta ATRIBUIR ao seu chefe e depois Salvar. 

Pronto!! Acompanhe seu processo até finalização. 

 

OUTROS CAMINHOS POSSÍVES 
 

Corrigir Requerimento ao Teletrabalho 
Caso o seu chefe encontre algum erro no documento Requerimento ao Teletrabalho, então o 

processo retornará ao servidor para realizar a correção. 

O servidor deverá acessar o sistema e acessar menu “Área de Trabalho>Atividades a executar”. 

Selecionar o processo e selecione opção “EXECUTAR ATIVIDADE”. 
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1 – Despacho (correção): este arquivo é o arquivo que contém as informações do que a chefia está solicitando 

de correção.  

2 - Arquivo: busque o arquivo corrigido em sua máquina “Requerimento ao Teletrabalho” em PDF, conforme 

instruções da atividade. É obrigatório. 

 2 – Salvar: gravação da atividade 

O sistema te encaminhará para próxima atividade que é ATRIBUIR CHEFIA IMEDIATA. O seu chefe já 

está envolvido, portanto basta ATRIBUIR ao seu chefe e depois Salvar. 

Pronto!! Acompanhe seu processo até finalização. 

 

Pedido Indeferido 
 

O seu chefe pode indeferir seu requerimento ao teletrabalho. O servidor deverá dar sua ciência e 

também poderá solicitar mediação ao comitê OU finalizar o processo. 

 O servidor deverá acessar o sistema e acessar menu “Área de Trabalho>Atividades a executar”. 

Selecionar o processo e selecionar opção “EXECUTAR ATIVIDADE”. 

 

1 – Atividade: sempre observe o nome da atividade. Para dar ciência basta salvar, o sistema encaminhará 

para a próxima atividade Solicitar mediação ao comitê.(veja próxima figura)  

2 – Salvar: gravação da atividade 
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1 – Atividade: sempre observe o nome da atividade. Nesta atividade, há opções de escolha, veja item 2. 

2 – Próxima atividade: o usuário poderá escolher “finalizar processo” ou “Incluir peça (Solicitação de 

Mediação)”. Se escolher “finalizar processo” vá direto para item 4. Caso contrário será necessário incluir o 

arquivo, veja item 3.  

3 – Arquivo Solicitação de Mediação: deve ser incluído o arquivo da atividade SOMENTE se o servidor desejar 

solicitar mediação ao Comitê Gestor ao Teletrabalho. Inclua o documento em PDF. 

4 – Salvar: gravação da atividade 

 

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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