Tutorial - Controle de prestação de serviços à comunidade
1. Acesse o eproc com usuário da entidade e senha no link: https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/
Padrão de usuário CPMA + sigla comarca. O login e senha é compartilhado por todos que
acessam o eproc na CPMA.
2. Na entrada do sistema serão listados os prestadores relacionados a sua entidade.
Selecione o prestador na caixa de seleção.

3. Ao selecionar o prestador, serão mostradas as informações sobre o cumpriemnto da
pena (total de horas da pena, horas executadas, horas restantes, etc.). se deseja, é

possível visualizar as horas trabalhadas mês a mês do prestador, clicando em "Mostrar o
resumo das horas trabalhadas".

4. Selecione o mês em que deseja cadastrar as horas, na caixa de seleção correspondente.
Serão listados somente os meses em que não foram informadas ainda as horas
trabalhadas.
5. Preencha no formulário o dia, hora de entrada e saída e atividade executada pelo
prestador no mês selecionado. É possível salvar os dados clicando no botão "Salvar" para
continuar mais tarde.

6. Ao finalizar o preenchimento do mês, clique no botão "Enviar". Se as informações
estiverem corretas, será mostrada uma janela para confirmar a operação. Ao clicar em
"OK", as horas do mês serão consolidadas e contabilizadas, não sendo possível alterá-las
no futuro sem entrar em contato com a vara responsável. As informações sobre o
cumprimento da pena serão atualizadas com o total do mês consolidado.

7. Caso o prestador não tenha comparecido no mês ou não tenha completado as horas
mínimas, clicar em Enviar e informar a justificativa, não preencheendo nenhuma informação
no cadastro de horas executadas caso ele não tenha comparecido nenhum dia.

Em caso de dúvidas ou problemas entre em contato com o suporte eproc por
telefone, de segunda a sexta-feira das 12h às 18h. O atendimento por formulário será
realizado durante o horário do expediente forense, das 12h às 19h.
● Formulário: Fale com o suporte eproc
http://app.tjsc.jus.br/abertura-de-chamados-eproc/#/aberturachamadoeproc/new
● Telefone: (48) 3287-0800 (casos urgentes)

