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Como incluir uma solicitação de Autuação 

Estamos disponibilizando a funcionalidade Solicitação de Autuação  que possibilita o encaminhamento dos 

pedidos de abertura de Processos, Protocolados, Abertura de Volume e Juntada de Processos diretamente 

via Sistema Proteos ao setor de Protocolo de sua unidade. 

Para incluir uma solicitação o usuário deverá acessar o sistema Proteos e selecionar o menu AUTUAÇÃO > 

Solicitação > Solicitar 

 

 

 

- Clicar/selecionar Inserir 
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- Selecionar o tipo a ser inserido: Processo, Protocolado, Abertura de Volume ou Juntada de Processos 

 - Para Processos e Protocolados 

- Preencher os campos: 

 - Doc. Base 

 - Interessado 

 - Assunto: 

  - Selecione o Assunto que trata o documento 

- Detalhamento do Assunto: (Informações complementares ao Assunto tais como: descrição, locais, datas, 

 órgãos participes, valores, etc...) 
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  - Setor de destino: (se for o caso) 

 - Arquivo Anexo: (anexar um arquivo em PDF do Documento a ser aberto)  

 - Clicar em Salvar 

 Observação: Quando estiver inserindo uma solicitação para abertura de protocolado, é necessário informar o 

número do Processo referência.  

 

- Para Inserir uma Solicitação de Abertura de Volume 

- Informar o número do processo Principal 

   - Arquivo Anexo: não obrigatório  

- Clicar em Salvar 

  

- Para Inserir uma Solicitação de Juntada de Processos 

 - Selecionar o tipo: Juntada 

  - Informar o Número do Processo Principal 

  - Informar o Número do Processo a ser Juntado 

  - Arquivo Anexo: não obrigatório 

- Clicar em Salvar 

 

O setor de Protocolo receberá a solicitação e aguardará o envio dos documentos originais para conferência e autuação 

do Processo, Protocolado, Abertura de Volume ou Juntada de Processos. 

 

Caso alguma incorreção seja percebida, a solicitação de autuação será retornada via sistema para os ajustes necessários 

e o solicitante receberá um e-mail informando a devolução. 

Exemplo: 

Proteos - Solicitação de Autuação Retornada 
 

A sua solicitação de autuação foi retornada. 
Solicitação n° 78  

 
ATENÇÃO! Este e-mail é apenas informativo, não é necessário respondê-lo.  
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Após a efetiva abertura do processo o solicitante receberá uma mensagem de e-mail informando o número do 

processo gerado. 

Exemplo: 

Proteos - Solicitação de Autuação Concluída  

A sua solicitação de autuação foi concluída. 
Solicitação n° 78 
Processo gerado 18.1.22005.1.2   

 
ATENÇÃO! Este e-mail é apenas informativo, não é necessário respondê-lo. 
 
 

 
 

Dúvidas, entrar em contato através do “fale conosco” do sistema Proteos. 


