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Com o intuito de tornar as facilidades da ferramenta Microsoft Teams mais acessíveis aos 
usuários em trabalho remoto, possibilitando que seja executado de forma mais efetiva e produtiva, 
nos termos da Circular Coger 10.105.456/2020, foram elaboradas as seguintes orientações, com 
formato de passo a passo, para as tarefas mais utilizadas nessa plataforma. Esperamos que o ajudem.

1 Para acessar o Microsoft Teams

 • Acesse www.office.com e clique EntrarEntrar. O login para entrada é o e-mail e senha utilizados 
nas máquinas de trabalho no Tribunal. Outra opção é baixar o aplicativo Microsoft Teams:

   https://products.office.com/pt-br/microsoft-teams/download-app

• Utilize a versão mais atualizada dos navegadores Chrome ou Edge.

• Para a instalação em smartphones, siga o passo a passo: https://support.office.com/
pt-br/article/configurar-os-aplicativos-do-office-e-de-email-em-um-dispositivo-m%c3%b3vel-
7dabb6cb-0046-40b6-81fe-767e0b1f014f?ns=MSFTTEAMS&version=16&ui=pt-BR&rs=pt-
BR&ad=BR

A instalação em smartphones é bastante útil para usuários que precisam participar de 
reuniões remotas, mas não possuem câmeras ou microfones em seus computadores pessoais, 
bem como para a disponibilização de alertas no horário de expediente.
 

 2 Para a gestão remota da equipe

• Solicite a criação de uma equipe via e-Sosti, pela intranet (https://portal.trf1.jus.br/
intranet/home.htm)

• O juiz/diretor solicitante e outrem indicado no e-Sosti serão os proprietários da 
equipe.

• Uma vez criada, o proprietário deve adicionar membros à equipe, conforme as 
orientações a seguir:

 1  Se você é o proprietário da equipe, vá até o nome da equipe, na lista de 
equipes, e clique Mais opçõesMais opções ... > Adicionar membrosAdicionar membros.
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2  Comece a digitar um nome, lista de distribuição, grupo de segurança ou 
grupo do Office 365 para adicionar à sua equipe. Você também pode adicionar 
pessoas de fora da sua organização como convidados digitando os endereços de 
e-mail deles.

3  Quando terminar de adicionar os membros, selecione AdicionarAdicionar. Você pode 
definir alguém como proprietário da equipe selecionando a seta para baixo, ao 
lado da palavra MembroMembro. Pode haver vários proprietários em uma equipe. Para 
obter uma visão mais aprofundada das funções e permissões, confira Recursos de 
proprietário e membros da equipe no Teams.

4  Selecione FecharFechar. As pessoas que você adicionar a uma equipe receberão 
um e-mail informando que agora eles são membros da equipe, e a equipe será 
exibida na lista de equipes.

• Toda equipe está em um canal de comunicação chamado “Geral”. Para criar canais 
adicionais, clique Mais opçõesMais opções ... > Criar canalCriar canal.
 

3 Para migrar os arquivos da pasta W

• Transfira os arquivos da pasta W para o seu computador, nuvem, pen drive, HD 
externo ou outro dispositivo de armazenamento.

• Para uso compartilhado de arquivos, entre no Microsoft Teams e selecione sua 
equipe.

• No canal GeralGeral de sua equipe, selecione a guia ArquivosArquivos, na parte superior da janela 
de conversa, e clique CarregarCarregar. Então, basta selecionar a localização dos arquivos da pasta W, 
em seu computador, nuvem ou pen drive, e clicar AbrirAbrir.

Dessa forma, toda a equipe terá acesso aos arquivos.

• Para armazenar arquivos de uso pessoal, vá até a lateral esquerda da janela do 
Microsoft Teams, clique ArquivosArquivos e, em seguida, clique OneDriveOneDrive.
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O OneDrive funciona como uma pasta pessoal na nuvem. Todos os arquivos do OneDrive 
são privados. Estarão sempre em sincronização com as diferentes máquinas em que instalado o 
Microsoft Teams e também estarão disponíveis offline.

• E se estiver sem acesso aos arquivos da pasta W?

A Secretaria de Tecnologia da Informação – Secin orienta que “a transferência de 
arquivos da pasta W deverá ser realizada por servidor que tenha acesso à pasta. A equipe 
de informática não realizará a transferência em virtude das prioridades hoje estabelecidas. 
Eventuais pedidos poderão ser atendidos pelas unidades de TI, após avaliação caso a caso”.
 
4 Para atendimento remoto a advogados

•  Para evitar conflito de horários em sua agenda, o juiz poderá seguir as instruções abaixo:

a) entre em outlook.office.com e acesse a sua caixa de e-mail institucional;

b) na parte superior, à direita, vá a ConfiguraçõesConfigurações e clique Exibir todas as Exibir todas as 
configurações do Outlookconfigurações do Outlook;

c) na aba lateral, à esquerda, clique Calendário Calendário e, depois, Calendários Calendários 
compartilhadoscompartilhados;

d) em Publicar um calendárioPublicar um calendário, na primeira caixa dropdown, selecione 
CalendárioCalendário,  e, na segunda, Pode exibir quando estou ocupado Pode exibir quando estou ocupado. Em seguida, clique 
PublicarPublicar: as pessoas da Justiça Federal, ao tentar marcar uma reunião para o juiz, 
terão acesso às informações de seu calendário, que indica quando está ocupado, 
evitando-se, assim, que dois agendamentos sejam marcados no mesmo horário.

 

• Para agendamento do atendimento remoto:

1  Disponibilize no sítio institucional os horários de atendimento e o modo 
de o advogado agendar o seu horário.

2  O advogado, mesmo que não tenha uma licença do Teams, poderá despachar 
com o juiz remotamente. O interessado deverá fornecer o seu e-mail e outros 
dados relevantes.

3  Para agendar a audiência, clique Calendário,Calendário, na parte esquerda da janela 
do Microsoft Teams. Na parte superior direita, clique Nova reuniãoNova reunião.
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4  Vá para o local em que se diz Adicionar participantes obrigatóriosAdicionar participantes obrigatórios, digite o 
nome do juiz e inclua o e-mail do advogado solicitante. Escolha o dia e o horário 
e selecione EnviarEnviar. O advogado receberá um e-mail com um link para a reunião.

 Para maiores informações, acesse a página Orientações Gerais para Uso Remoto dos Orientações Gerais para Uso Remoto dos 
Serviços de TI-JF1Serviços de TI-JF1, no portal do TRF 1ª Região, pelo link https://sites.google.com/view/trf1-
secin, por meio do qual a Secin disponibiliza informações sobre VPN, Teams, PJe e links dos 
principais sistemas do TRF 1ª Região.


