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1. Introdução 

Este documento tem por objetivo a descrição, explanação das funcionalidades e 

método de utilização do Sistema eCPTEC - Cadastro de Peritos e Órgãos Especializados. 

Este manual se destina a todo e qualquer usuário que irá utilizar o sistema, 

lembrando que o eCPTEC - Cadastro de Peritos e Órgãos Especializados, trabalha com 

“Perfis de Usuários” diferenciados, fazendo com que as funcionalidades estejam disponíveis para 

os que possuírem permissão para sua utilização. 

2. Acesso ao sistema 

Para acessar o Sistema eCPTEC - Cadastro de Peritos e Órgãos Especializados, 

informe a seguinte URL - no seu navegador -  https://portal.trf1.jus.br/ecptec/ clique no 

botão <Logar>,  e entre com o seu login e senha ou solicite novo cadastro. 

 

 

 

  

https://portal.trf1.jus.br/ecptec/
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3. Telas do sistema 

3.0 AUTENTICAR USUÁRIO  
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3.1 Currículo 

3.1.1 Listagem pública de Peritos e Órgãos Especializados  

O sistema permite que os currículos sejam filtrados através do ícone FILTRAR  

Após selecionar o ícone Filtrar, o usuário deve informar os dados desejados e acionar o botão 

"Filtrar". 
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3.1.2 Incluir Novo Currículo 

Para cadastrar um novo currículo, sendo usuário Perito ou Órgão Especializado, deve 

selecionar o ícone de Perito/Órgão Especializado após selecionar o item “Meu Currículo”, 

conforme imagem abaixo: 

 

O sistema apresenta a tela de inserção dos Dados Pessoais, onde o usuário Perito ou Órgão 

Especializado deve informar os Dados Pessoais necessários e acionar o botão "Salvar e 

Continuar" para a realização do cadastro. 
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3.2 Endereço 

Após inserir os Dados Pessoais, o sistema apresenta uma nova tela onde o usuário deve informar 

os dados onde reside para serem cadastrados no sistema. 
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3.3 Dados Profissionais 

Após inserir o Endereço, o sistema apresenta uma nova tela onde o usuário deve clicar no 

botão e adicionar uma Profissão e informar os Dados Profissionais necessários para a 

realização do cadastro. 

 

O sistema apresenta o Botão de adição  de Especialidade e de Área de atuação, 

onde o usuário pode inserir mais de uma opção. Após inserir os Dados Profissionais o usuário 

clica em Incluir Dados Profissionais.  
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O sistema questiona ao usuário que seu cadastro será submetido a uma validação, 

tendo ciência disso, o mesmo clica na opção "Sim" e a sua profissão é cadastrada e listada na tela 

de Dados Profissionais. 

 

Após inserir os dados profissionais, o usuário aciona o botão "Salvar e Continuar" para os dados 

serem cadastrados no sistema. 
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3.4 Resumo 

Ao final do cadastro na aplicação o sistema apresenta ao usuário um Resumo com todos os dados 

inseridos pelo mesmo. 

 

 



     

Página 11 

 

3.5 SOLICITAÇÃO DE CADASTRO RECEBIDA COM SUCESSO 

Mensagem de solicitação cadastrada com sucesso para orientação após o cadastro do currículo. 

 

3.5.1 SOLICITAÇÃO DE CADASTRO RECEBIDA - INCOMPLETA  

Mensagem de solicitação cadastrada com sucesso, porém está incompleta faltando dados e/ou 

documentos. Nesta situação é necessário concluir o cadastro para posterior efetivação do 

cadastro. 
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3.6  Detalhar Currículo 

Sendo o usuário Gestor/Magistrado ao selecionar o ícone Detalhar, situado na Listagem de 

Currículos, conforme figura selecionada abaixo: 
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O sistema apresenta uma tela com os dados do Currículo do Profissional/Empresa selecionada. 
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3.7 Validar Currículo  

Ao Detalhar o currículo o Gestor/Validador poderá validar o currículo possibilitando manter-se 

ativo no sistema.  
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O sistema apresenta uma mensagem de confirmação da validação do Currículo, caso 

o Gestor/Validador acione a opção SIM, a aplicação irá validar o currículo e o sistema irá alterar 

a situação do currículo para 'ativo', caso Cancelar cancela a ação e retorna para a tela gerenciar 

currículo. 
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3.8 Invalidar Currículo 

O  Gestor/Validador poderá invalidar currículos que não estão nos parâmetros de regularidade.  
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O Gestor/Validador terá que informar uma justificativa para a não aprovação do Currículo.  
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3.9 Processos 

O sistema lista os Processos no qual seja associado ao Cadastro do Perito ou Órgão 

Especializado 
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3.9.1 Incluir Processos 

O sistema permite que o Gestor/Diretor de Secretaria de Vara inclua um Processo no qual seja 

associado ao Cadastro do Perito ou Órgão Especializado 

 

O sistema apresenta uma tela de Cadastrar Processo, onde o Gestor/Diretor de Secretaria de Vara 

deve informar os dados necessários para a realização do cadastro de processos. 
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3.9.2 Editar Processo 

Ao selecionar o ícone Editar referente a um Processo,  situado na lista dos processos, conforme 

figura selecionada abaixo: 

 

 

O sistema recupera e apresenta na tela com os dados previamente cadastrados do Processo 

selecionado e permite que sejam alterados. 
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3.9.3 Excluir Processo 

Para excluir um Processo cadastrado, o usuário deve selecionar o ícone "Excluir"  referente ao 

Processo que deseja realizar a exclusão.  

O ícone "Excluir" está  situado na lista dos Processos, conforme figura selecionada abaixo: 

 

 

 

Após acionar o ícone "Excluir",  o sistema deve apresentar uma mensagem para confirmar essa 

ação. 
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3.10 Profissão 

 

3.10.1 Filtrar Profissões 

O sistema permite que as Profissões sejam filtradas através do ícone FILTRAR  
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3.10.2 Incluir Profissões  

Após selecionar o ícone  ,  o usuário deve selecionar a opção de incluir para poder realizar 

a inclusão de uma nova profissão. 

Ao selecionar a opção "Incluir", o sistema permite incluir uma nova profissão. Item 3.8 

 

  

3.10.3 Cadastrar Profissão 

Após selecionar o ícone ,  o usuário deve selecionar a opção    para poder 

realizar o cadastro de uma Profissão. 

Ao selecionar a opção "Incluir", o sistema permite a inclusão de uma nova Profissão. 

O sistema apresenta o Botão de adição  de Especialidade e de Documentação Obrigatória, 

onde o usuário pode inserir mais de uma Especialidade e mais de uma Documentação. 
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3.11 Excluir Profissão 

Para excluir uma Profissão cadastrada, o usuário deve selecionar o ícone "Excluir"  referente a 

Profissão que deseja realizar a exclusão.  

O ícone "Excluir" está  situado na lista das Profissões, conforme figura selecionada abaixo: 
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Após acionar o ícone "Excluir",  o sistema deve apresentar uma mensagem para confirmar essa 

ação. 
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3.12 Editar Profissão 

Ao selecionar o ícone Editar referente a uma Profissão, situado na lista de Profissões, conforme 

figura selecionada abaixo: 

 

 

O sistema recupera e apresenta na tela com os dados previamente cadastrados das Profissões 

selecionadas e permite que sejam alterados. 
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3.13  RELATÓRIO DE PERITOS E ÓRGÃOS ESPECIALIZADOS POR 

ESPECIALIDADE 

Como Gestor do Sistema e/ou Diretor de Secretaria de Vara poderá gerar um relatório 

preenchendo os filtros da tela, assim terá uma visão de indicadores de atuação dos peritos, tais 

como valores, desempenho e período. 

 

 

Relatório gerado a partir do preenchimento dos filtros citados acima no padrão TRF. 
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