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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 

Caro usuário, 
  

Nos dias de hoje, para fazermos o nosso trabalho 

diário, dependemos de diversos recursos de 

tecnologia da informação, com os computadores, 

programas, conexões de rede, entre outros. Mas, o 

que fazer quando estes recursos não estão 

totalmente adequados e funcionando? 
  

É para atender às nossas demandas de TIC que 

implantamos no TJPE uma Central de Serviços. 
  

Mas você sabe: 

 

 Qual a função da Central de Serviços de TIC ? 

 Como solicitar que seu computador seja 

verificado?  

 Que solicitações podem ser feitas à Central de 

Serviços de TIC e o tempo que a equipe tem para 

atendê-lo? 
  

Para ajudá-lo a esclarecer todas as suas dúvidas, 

elaboramos esta cartilha com o tema: “Registro e 

Acompanhamento de Chamados”. 
 
 

Aproveite a leitura! 
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ENTRANDO EM CONTATO COM A CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC  

 
A Central oferece aos seus usuários dois canais de contato:  
 
A- ATENDIMENTO TELEFÔNICO  
 

Por meio do nosso novo número (81) 3181-0001, você 
poderá interagir diretamente com um de nossos atendentes. 
Para melhor direcioná-lo, nossa central telefônica conta com 
uma Unidade de Resposta Audível (URA) que apresentará as 
opções de atendimento e as mensagens informativas.  
 
B- PORTAL DE ATENDIMENTO TIC  
 

Através deste canal, você, usuário, poderá abrir, consultar e 
acompanhar o seu chamado interagindo com o atendimento. 
O acesso é feito digitando o login e senha de rede no 
endereço: www.tjpe.jus.br/atendimentotic 
 
 

 
 

Os chamados serão abertos, exclusivamente, no nome do 
usuário que efetuou o login não sendo possível abrir 
chamados para outras pessoas. 
 

Tela Inicial do Portal de Atendimento TIC 
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1 – Menu principal onde será possível escolher 3 opções: 
 
Abrir chamado: Aqui você poderá abrir chamado para um 
dos serviços oferecidos pelo TJPE. 
 
Meus chamados: Aqui você poderá acompanhar todos os 
chamados abertos anteriormente. Em Breve 
 
Novidades: Aqui você terá uma seção voltada às 
comunicações sobre os serviços suportados pela SETIC. Em 

Breve 
 
2 – Pesquisa 
 
É possível a busca direta das ofertas de serviços 
disponíveis bem como dos artigos de ajuda relacionados. 
Basta digitar o nome da oferta desejada. 
 
3 – Indicação do usuário logado 
 
Todos os chamados abertos serão em nome do usuário que 
está indicado nesta área. Para realizar a troca do usuário, 
clique no botão sair localizado no canto inferior esquerdo. 
 
4 – Categorias dos serviços oferecidos 
 
Todos os serviços oferecidos estão agrupados por 
categorias. O usuário deve clicar na categoria ao qual o 
serviço procurado pertença e em seguida todos serviços 
relacionados surgirão na área 6. 
 
Ao posicionar o mouse sobre a categoria será exibida uma 
breve descrição do tipo de serviços que nela estão 
agrupados.   
 
5 – Filtro de serviços de uma determinada categoria 
 
Após clicar em uma categoria é possível que surjam muitos 
serviços. Para facilitar a localização basta digitar o nome ou 
parte do nome do serviço. 
 
6 – Serviços de uma determinada categoria 
 
Ao clicar no serviço desejado uma segunda tela surgirá 
exibindo todas as ofertas disponíveis.  
 
7 – Top 10 
 
O portal exibirá nesta área os 10 serviços mais solicitados 
pelos usuários bastando apenas clicar no nome do serviço 
para ir direto para a tela das ofertas disponíveis. 
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Tela das Ofertas Disponíveis do Serviço 

 

 
 

1 – Navegação estrutural 
 
A medida que o usuário vai avançando nas telas do portal 
fica aqui registrado o caminho da navegação permitindo a 
voltar ao passo anterior apenas clicando no item desejado. 
 
2 – Descrição do serviço escolhido 
 
Breve descrição do serviço. 
 
3 – Filtro das ofertas disponíveis dos serviços  
 
Para facilitar a localização da oferta é possível digitarmos o 
nome ou parte do nome de uma oferta de serviço para que 
um filtro seja aplicado, exibindo apenas os que coincidam 
com o texto digitado. 
 
4 – Ofertas disponíveis 
 
Lista das ofertas disponíveis ao serviço escolhido 
anteriormente. 
 
5 – Pré-requisitos e observações da oferta escolhida 
 
Aqui será exibido os requisitos e observações referentes a 
oferta de serviço selecionada. O total atendimento a este 
item irá proporcionar a correta abertura do seu chamado e, 
consequentemente, a viabilidade de sua resolução. 
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6 – Declaração de acordo com os pré-requisitos e 
observações da oferta 
 

 
 

É necessário marcar está opção para atestar que o usuário 
leu e atende a todos os pré-requisitos e observações 
exigidos para a oferta de serviço escolhida.  
 
Marcar a opção “Li e estou de acordo” faz surgir o botão 
que permite exibir o formulário para a abertura do chamado. 

                                     
  

7 – Como Resolver 
 
Nesta área serão exibidos alguns documentos que podem 
auxiliar o usuário a resolver problemas e entender melhor o 
serviço oferecido. 

 
Tela do Formulário da Oferta de Serviço 
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1 – Oferta de serviço escolhida 
 
Breve descrição da oferta de serviço escolhida anteriormente. 
 
2 – Pré-requisitos 
 
Aqui será exibido, mais uma vez, os Pré-requisitos e 
observações referentes a oferta de serviço escolhida. 
 
3 – Abertura de chamado em 3 Passos: 
 
1 - Formulário de Chamado 
 
Nesta etapa será apresentado o formulário com as 
perguntas personalizadas e necessárias para a abertura do 
chamado de uma determinada oferta. 
 
2 - Confirmação Dados 

 
Nesta etapa será exibido um resumo do formulário 
preenchido pelo usuário para confirmação dos dados 
digitados. 
Caso alguma informação não esteja correta pressione o 
botão voltar para corrigi-la. 
 

 
 
Pressionar o botão avançar nesta etapa abre definitivamente 
o chamado. 
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3 - Chamado Aberto 
 
Nesta etapa será exibido além do resumo o número do 
chamado gerado pelo portal. 
 
O sistema enviará automaticamente um e-mail para o 
usuário contendo todas as informações do chamado. 
 

 
 
4 – Formulário de Abertura de Chamado 
 
Nesta etapa será exibido todos os campos para 
preenchimento do usuário.  
 
Alguns campos têm seu preenchimento obrigatório, não 
sendo permitido avançar para o próximo passo sem o seu 
preenchimento. 
 
Preencha esses campos com o máximo de assertividade 
procurando escrever corretamente as informações 
solicitadas, pois, a resolução do seu chamado dependerá da 
veracidade delas. 
 
 
5 – Botão Limpar ou Avançar  
 
Pressionar o botão avançar nesta etapa avança para a tela 
de resumo dos dados digitados para confirmação. O botão 
limpar permite excluir informações digitadas anteriormente.   
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REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE CHAMADOS  
 

Para facilitar o entendimento do fluxo de chamados 
internos, a partir desta página a cartilha está dividida em 
quatro fases. São elas:  
 
1 – ABERTURA DO CHAMADO  
 

Por onde tudo começa. Nesta fase, a Central de Serviços de 
TIC tira dúvidas, colhe informações e presta o primeiro 
atendimento buscando resolver sua solicitação no primeiro 
contato.  
 
2 – ACOMPANHAMENTO DO CHAMADO  
 

Momento em que a sua solicitação está sendo atendida 
pelos grupos solucionadores. Nesta fase, você acompanha 
todas as ações através do sistema ou do telefone e pode 
também incluir novas informações ao seu chamado.  
 
3 – FECHAMENTO DO CHAMADO  
 

Momento em que o chamado é fechado. Nesta fase, é feita a 
interação com o usuário para informar a conclusão do 
atendimento, identificação do problema, solução adotada 
etc.  
 
4 – PESQUISA DE SATISFAÇÃO  
 

Momento em que sua opinião sobre o atendimento realizado 
é solicitada para que possamos melhorar ainda mais os 
serviços prestados – em breve.   
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1) ABERTURA DO CHAMADO  

 
O QUE É O CHAMADO?  

 
O chamado é toda solicitação registrada pelo usuário. Pode 
ser classificado como:  
 
Incidente: qualquer evento que tenha prejudicado ou 
interrompido o funcionamento normal dos recursos de 
tecnologia da informação (TI).  
 
Exemplo: Computador ou impressora que pararam de 
funcionar.  
 
Solicitação de serviço: qualquer solicitação do usuário para 
informações, acessos, mudança padrão ou alguma nova 
demanda.  
 
Exemplo: Instalação de um software, criação de usuário, 
solicitação de uma nova máquina.  
 
 
2) ACOMPANHAMENTO DO CHAMADO  
 
AO ABRIR UM CHAMADO SEJA O MAIS CLARO E DETALHISTA QUE PUDER. 
  

Sempre coloque o máximo de informações no seu chamado 
para facilitar o trabalho da equipe de atendimento e 
possibilitar a resolução rápida do mesmo. Nos casos de 
erros em sistemas e programas, faça uma cópia da tela de 
erro e envie a imagem anexada ao seu chamado. Caso seja 
constatada a ausência de alguma informação, a Central de 
Serviços de TIC fará até três tentativas de contato com o 
usuário para solicitar os dados complementares. Não 
havendo retorno do usuário, o chamado é encerrado. 
 
Para fazer a cópia da tela de erro já mencionada, basta clicar 
na tecla PrtScn/SysRq, depois abra o programa “Paint” e 
cole a imagem (clicando simultaneamente nas teclas CTRL + 
V). Salve como imagem PNG ou JPEG, que são os formatos 
mais indicados para serem anexados ao chamado. 
 
Outra forma de capturar o erro é usando a ferramenta nativa 
do Windows de gravação de passos para a reprodução de 
problemas. Para tanto, basta clicar no ícone “Gravar Erros” 
presente em seu Desktop e será apresentado um vídeo 
tutorial mostrando como é simples o uso deste recurso. 
 
ASSIM QUE UM CHAMADO É ABERTO, A CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC 
REALIZA O PRIMEIRO ATENDIMENTO.  
 

Neste primeiro atendimento são averiguadas a clareza e a 
objetividade do chamado. Muitas vezes, a solução do 
chamado acontece nesse momento (podendo ser através de 
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acesso remoto). Caso as informações estejam completas e 
não possam ser resolvidas no primeiro nível de 
atendimento, o chamado é encaminhado para outro nível de 
atendimento.  
 
ACESSO REMOTO.  
 

O acesso remoto é um recurso que possibilita o trabalho do 
técnico no computador do usuário, sem ter que estar 
presente fisicamente no local. Para isso, é necessário que o 
computador esteja conectado à rede do Tribunal.  
Este recurso facilita a resolução de grande parte dos 
chamados e evita o escalonamento destes para o segundo 
nível de atendimento.  
 
Qual a vantagem para o usuário?  

 
Agilidade no atendimento.  

 
O técnico do atendimento poderá acessar o computador a 
qualquer momento?  
 

Não! Durante o atendimento, tendo-se a necessidade de 
realizar o acesso remoto, o usuário será previamente 
comunicado e uma mensagem de solicitação do aceite 
para o acesso será exibida em seu computador. Somente 
após o usuário clicar no botão de aceite é que será feito o 
acesso. Caso contrário, a ação será cancelada.  

 
O acesso remoto está regulamentado pela Instrução de 
Serviço SETIC 001/2011 
 
FAÇA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DOS SEUS 
CHAMADOS – EM BREVE.  
 

A Central de Serviços de TIC do TJPE faz uso de uma 
ferramenta de gerenciamento de chamados que oferece a 
possibilidade de acompanhamento de todas as ações 
executadas em cada chamado registrado pelos usuários.  
 
Este acompanhamento poderá ser feito pelo próprio portal 
de atendimento (www.tjpe.jus.br/atendimentotic), no link 
“Meus Chamados”. 

 
Se preferir entre em contato com a Central de Serviços de 
TIC pelo telefone (81) 3181-0001 informando o nº do registro 
do chamado para agilizar a consulta.  
 
Lembre-se sempre: Ao abrir um chamado explique 
detalhadamente o seu problema. Isso facilita o atendimento 
e o seu chamado poderá ser solucionado com mais 
agilidade. E guarde sempre o nº do registro de seu 
chamado, pois, facilita o seu acompanhamento.  



 

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC  

 
3) FECHAMENTO  

 
APÓS A CONCLUSÃO DO CHAMADO, O RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO 
ENTRA EM CONTATO COM O USUÁRIO VALIDANDO A RESOLUÇÃO DO 
MESMO.  
 

Neste momento será enviado para seu email institucional a 
informação do fechamento do chamado com um resumo do 
atendimento realizado.  
 
TODO CHAMADO PODE SER REABERTO DENTRO DO PRAZO DE 72 HORAS  
CORRIDAS.  
 

Caso você constate que o seu chamado não foi 
completamente atendido ou que o problema voltou a 
acontecer dentro de 72 horas, você poderá reabrir o 
chamado mesmo após receber a confirmação de 
fechamento. Caso não haja manifestação neste período, o 
chamado é automaticamente fechado, sendo necessário um 
novo registro de chamado. 
 


