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1. Introdução, Finalidade e Observações Gerais sobre o Módulo 

1. Os códigos-fonte do Módulo podem ser baixados a partir do 

documento enviado em anexo para download, devendo sempre 

utilizar a versão mais recente. É necessário, ainda, ler com atenção 

o README do Módulo para conhecer detalhes do procedimento de 

instalação e orientações negociais. 

2. Solicitamos que os Órgãos que tenham instalado o Módulo 

preencham a pesquisa contida na planilha Excel enviada, para 

termos um feedback sobre sua utilização  

2. Acompanhamento por usuários 

2.1. Pesquisa Pública 

a. Para pesquisar um processo com o número de protocolo já conhecido, basta inseri-

lo no campo “Nº do Processo ou Documento” e clicar em pesquisar. 

 



b. Em seguida, é preciso clicar no ícone de árvore para visualizar os andamentos e 

protocolos do processo pesquisado. 

 

c. A partir disso, é exibida uma página com os andamentos e lista de protocolos do 

processo. No canto superior direito da página, é necessário selecionar o botão 

“incluir no PUSH”  

 

d. Em seguida, são inseridos os dados de cadastro e, após aceite dos termos, clicar 

é preciso confirmar o cadastro selecionando “incluir”.  



 

e. A partir disso, um e-mail de confirmação será enviado ao e-mail cadastrado para 

que possa ser validado. Só após o usuário clicar na confirmação de e-mail, ele estará 

apto para receber notificações sobre o processo. 

 

 

2.2. Usuário Externo 

a. Para que um usuário externo tenha acesso aos andamentos de um processo, o 

acesso deve ser liberado manualmente no processo. Assim, quando o usuário 

externo acessar sua página de controle de processos, o processo apto a ser incluso 

no PUSH terá como uma das ações possíveis o ícone de lápis 

 

 



b. Em seguida, são inseridos os dados de cadastro e, após aceite dos termos, é preciso 

selecionar “incluir”. A partir disso, um e-mail de confirmação será enviado ao e-mail 

cadastrado para que possa ser validado. Só após o usuário clicar na confirmação 

de e-mail, ele estará apto para receber notificações sobre o processo. 

 

 

 


