CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
NÚCLEO IV - SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS

COMUNICADO n. 4/2017

Atualização do Sistema Integrado de Correições Extrajudiciais – módulo de Primeiro
Grau (SCI 1º Grau) – versão 5.0

Prezados Srs. Chefes de Secretaria de Foro,
O Núcleo IV – Serventias Extrajudiciais da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa
Catarina divulga a nova versão do aplicativo do Sistema Integrado de Correições
Extrajudiciais – módulo de Primeiro Grau (SCI 1º Grau) – versão 5.0, que, a partir desta data,
deve ser utilizada pelas comarcas para realização da atividade de correição ordinária
periódica nas serventias extrajudiciais localizadas
A atualização pode ser realizada a partir do próprio aplicativo atualmente em uso, SCI
versão 4.0, conforme imagens em anexo.
Caso não seja possível, para instalação da nova versão do aplicativo deve-se seguir as
instruções contidas no seguinte link:
http://cgjweb.tjsc.jus.br/sci-flex/
Em caso de dificuldades na instalação, sugere-se seja acionado o Técnico de Suporte
em Informática (TSI) da comarca.
Frisa-se que esta nova versão da ferramenta foi atualizada para a nova tecnologia de
desenvolvimento da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) do Tribunal de Justiça, o que
possibilitará um suporte mais rápido e assertivo à ferramenta. O uso e a aparência do
sistema, para o usuário, não sofreram alterações.
A versão 4.0, atualmente em uso, ficará disponível até 31 de agosto de 2017, data em
que será descontinuada e não mais funcionará. Recomenda-se, portanto, a imediata
atualização da ferramenta para a nova versão, 5.0.
Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas para Sistema de Atendimento do
Extrajudiciais (S@E).
Ficamos à disposição.
Florianópolis, 24 de julho de 2017.

Atenciosamente,
Núcleo IV – Serventias Extrajudiciais
Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina
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ANEXO

Ao acessar o SCI 4.0, as seguintes serão exibidas ao usuário para atualização:
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