PASSO A PASSO - BAIXAR GRATUITAMENTE O MICROSOFT TEAMS
A plataforma tecnológica MICROSOFT TEAMS, oficialmente contratada pelo TRF 1ª Região e disponibilizada às
Seções Judiciárias, pode ser baixada da web em versão GRATUITA por qualquer interessado, seguindo os
procedimentos abaixo, extraídos do site da Microsoft no link abaixo:
Link do site da Microsoft: https://support.microsoft.com/pt-br/office/inscreva-se-gratuitamente-no-teams70aaf044-b872-4c32-ac47-362ab29ebbb1
Você pode também copiar esse link e colar na barra superior do seu navegador e teclar ENTER

InscrevaInscreva-se gratuitamente no Teams
Antes de começar, é importante garantir que você esteja desconectado de qualquer
conta da Microsoft.

1. Role

para baixo (praticamente para a parte inferior da página) e em seguida
selecione Inscreva-se gratuitamente.

Digite o endereço de email que você deseja usar com o Microsoft Teams gratuito.

2. Na próxima tela, responda à pergunta sobre como você quer
usar o Teams.

3. Escolha Para o trabalho e poderá continuar na Etapa 4.

4. Será solicitado que você verifique suas informações
novamente nesta etapa. Se você tiver a autenticação
multifator ativada, talvez você seja solicitado pelo seu
telefone. Caso contrário, você precisará fornecer sua senha
aqui.

5. Depois disso, preencha seu nome e as outras informações
solicitadas e clique em Configurar o Teams.

6. Aguarde pacientemente enquanto a Microsoft
Microsoft cria sua conta
do Teams e a configura para você usar. (Esse processo pode
levar até um minuto. Você verá duas telas de carregamento.)

7. Por fim, será solicitado que você baixe o aplicativo da área de
trabalho do Teams ou use o aplicativo da Web do Teams.

8. Ao começar a usar o Teams, será solicitado que você convide
outras pessoas para entrarem na sua organização. As pessoas
que você convidar não precisarão passar por esse processo.
Elas podem simplesmente se juntar à sua organização do
Teams.

Pensando em como voltar para Teams gratuito? Vá aqui para
começar a usar o Teams gratuitamente. Depois de concluir o
processo de inscrição, você também receberá um link de ee
mail que o levará de volta ao Teams sempre que quiser.

