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Em trâmite

INÍCIO

TELA PROTEOS 1.1

NOTA 1

NOTA 2

Âmbito de aplicação:
usuários dos setores de protocolo

Âmbito de Aplicação:
todos os usuários do sistema Proteos

n	Ler com atenção o que está sendo solicitado

n 	O Sistema busca processo ou protocolado do

no documento recebido.
n Analisar o conteúdo para identificar o
interessado e a que atividade se refere.
n 	Consultar o Sistema Proteos, através da
transação “busca” para verificar a existência de
processo aberto sobre o mesmo assunto.
n	Constatada a existência de processo aberto
sobre o mesmo assunto, o documento não
constituirá novo processo, devendo ser
juntado ao já existente. Exemplo: contrato,
contagem de tempo, afastamento, etc.
n 	Existindo processo aberto sobre o mesmo
assunto, mas tratando-se de novo evento ou
situação sujeita a decisões e providências
independentes do processo já aberto, deverá
ser providenciada nova abertura. Exemplo:
processos da área de finanças e materiais,
novos convênios, área jurídica, etc.
n	Não existindo antecedentes sobre o assunto,
ou definida a conveniência de abertura de
novo processo o documento será registrado
no Sistema Proteos através da transação “abre
processo”.

qual não se conhece o número, mas sabe-se
informações a respeito do interessado ou
assunto:
n 	Digite no campo Buscar palavras-chave que
compõem o assunto, interessado ou pode ser
também uma combinação de palavras entre os
campos interessado e assunto.
n Preencha o escopo limitando a busca a
processos ou protocolados, especifique a
Unidade desejada e o ano.
n 	Clique no botão Buscar Processo.
n 	O Sistema lista os processos ou protocolados
que contenham as informações desejadas e
que atendam ao escopo especificado.
n 	Quanto mais específico for o escopo, mais
eficiente é a busca
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