UNIDADE 5

Unidades Judiciais de 1º Grau

AULA 2
Objetivos de aprendizagem
Consultar a lista de processos por localizador.
Configurar meus localizadores.
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5.4 Lista de processos por localizador
Nesta tela é possível verificar o total de processos por localizador escolhido. Nela o sistema exibirá uma lista de processos, indicando o número deles e quais localizadores cada um possui.
No campo “Localizador”, é possível escolher um ou mais localizadores ou
marcar todos os localizadores de um órgão, determinando ainda quais
colunas serão exibidas (veja “Critérios de exibição”, ao final da tela).
Ao lado do campo “Localizador”, há as opções “E” e “OU. Caso sejam selecionados dois (ou mais) localizadores e se queira listar processos que
possuem os dois localizadores obrigatoriamente, basta marcar o box
“E”. O sistema trará os processos que estejam nos dois localizadores.
Mantendo-se o box marcado na opção “OU”, o sistema trará processos
dos dois localizadores.
Ainda no campo “Localizador”, se o usuário escolher “Selecionar Todos”, o sistema trará uma lista de todos os processos da vara, com os
seus respectivos localizadores.
Nessa tela o usuário também pode alterar localizadores selecionando os processos e preenchendo o campo “Novo Localizador”. Após a
seleção dos processos, quando se clica no botão “Alterar Localizador”,
marcando o localizador anterior, o sistema troca de localizador. Se não
marcar o localizador anterior, apenas se incluirá novo localizador no(s)
processo(s) marcado(s).
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5.5 Meus localizadores
O sistema eproc possui configurações personalizadas, e uma delas
consiste na possibilidade de o usuário escolher os localizadores mais
utilizados na realização de suas tarefas e agrupá-los na tela “Meus Localizadores”. Essa tela poderá ser alterada a critério do usuário a qualquer tempo.
Ao acessar o eproc, o ícone “Meus Localizadores”, no canto superior
direito, aparece vazio. É necessário clicar em “Alterar Lista” para incluir
os localizadores que o usuário quer que apareçam para seu controle e
uso.
É possível acessar a tela “Meus Localizadores” também pelo menu da
lateral esquerda. Para tanto, basta posicionar o mouse sobre “Localizadores” e clicar em “Meus Localizadores”.

pág. 3

5.6 Configurando “Meus Localizadores” como página
principal
No link Configurações, representado por um ícone que tem a figura de
uma chave de boca, é possível configurar a Página inicial do sistema
como “Meus Localizadores”.
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