

TUTORIAL 1 (Para Cadastro de Usuário e Inclusão de Processo no eProtocolo CIDADÃO)



TUTORIAL 2 (Para Inclusão de Processo no eProtocolo por usuários com vínculo com
Órgãos do Estado)

TUTORIAL 1
PARA CADASTRO DE USUÁRIO E INCLUSÃO DE PROCESSO NO ePROTOCOLO

Cadastro de Usuário
Acesse https://eprotocolo.pr.gov.br/ e clique em Ainda não sou cadastrado.

Preencha todos os dados solicitados.

Após cadastrado, o usuário será automaticamente vinculado para protocolar e acompanhar suas
solicitações particulares.
Login
Acesse https://eprotocolo.pr.gov.br/ e clique em Central de Segurança.

Preencha seu e-mail ou CPF e sua senha. Clique em Entrar.

Inclusão de Processo
Após o login no sistema, localize o menu superior e clique em Protocolo Geral → Protocolar
Solicitação.

Na página Protocolar Solicitação preencha as informações de país, estado e cidade na seção
Dados de Cadastro.

Na seção Solicitação selecione o Assunto UEL - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
e preencha a descrição da sua solicitação.
A Descrição deverá conter o número do Edital e o nome da área/subárea para a qual você está
se inscrevendo.

Na seção Interessados preencha seu CPF no campo Nº da identificação e seu nome no campo
Nome interessado.
Clique em Incluir Interessado.

Na seção Arquivos selecione um a um todos os arquivos que deseja protocolar.
Atenção:
1. Os documentos deverão ser anexados na ordem constante no Item 5.2 do Edital, alíneas
a) a d).
2. Após a conclusão da solicitação o candidato não poderá alterar o seu pedido de inscrição,
acrescendo novos documentos ou enviar novo pedido de inscrição para a mesma
área/subárea.
3. Todos os documentos devem ser incluídos no formato PDF, conforme indicado no edital.
Há diversas opções para converter imagens em PDF.

4. O tamanho máximo para os arquivos é 10Mb. Caso seus arquivos ultrapassem o limite
permitido, a Adobe disponibiliza uma ferramenta online para comprimir e reduzir o
tamanho de arquivos PDF. Após a compressão certifique-se se o arquivo continua legível.

Após a inclusão de todos os arquivos, confira o preenchimento de todos os campos e clique no
botão Concluir solicitação localizado no final da página.

Canais de atendimento ATI
Em caso de dúvidas, entre em contato com nossos canais de atendimento.

ati.atendimento@uel.br

Horário: das 8 às 12 e das 14 às 18h

TUTORIAL 2
PARA INCLUSÃO DE PROCESSO NO ePROTOCOLO POR USUÁRIOS COM
VÍNCULO COM ÓRGÃOS DO ESTADO
Login
Acesse https://eprotocolo.pr.gov.br/ e clique em Central de Segurança.

Preencha seu e-mail ou CPF e sua senha. Clique em Entrar.

Inclusão de Processo
Após o login no sistema, localize o menu superior e clique em Protocolo Geral → Manutenção
de Processos →Incluir Processo.

Na página Incluir Processo, preencha os campos Espécie de Documento, Assunto e PalavraChave 1 conforme imagem abaixo. O campo Órgão de Cadastro pode ser selecionado como
CIDADAO - PARANÁ INGELIGÊNCIA ARTIFICIAL - PIÁ, se essa opção estiver disponível, ou o
próprio órgão a que você está vinculado.

Preencha suas informações de país, estado e cidade:

Preencha os campos de Local De e Local Para (Órgão e Local) do processo conforme imagem
abaixo. É de extrema importância que o destino esteja definido como UEL/PTG - PROTOCOLO
GERAL para que seu processo seja encaminhado ao local correto.
OBS: O campo Local De pode ser selecionado como CIDADAO - PARANÁ INGELIGÊNCIA
ARTIFICIAL - PIÁ, se essa opção estiver disponível, ou o próprio órgão a que você está
vinculado.

Na seção Interessado, selecione o tipo PESSOA FÍSICA, preencha seu CPF e nome completo.
Clique em Incluir Interessado.

Na seção Detalhamento preencha a descrição da sua solicitação.
A Descrição deverá conter o número do Edital e o nome da área/subárea para a qual você está
se inscrevendo.

Na seção Dados do Requerente, preencha novamente seu nome, seu e-mail e telefone de
contato.

Ao final da página clique em Próximo.

Na nova página, revise todos os dados preenchidos e procure a seção Incluir Documento,
Informação ou Despacho.
Clique em ESCOLHER ARQUIVOS e selecione um a um os arquivos que deseja protocolar
(documentos constantes no item 5.1 do Edital, alíneas a) a d).
Após, clique em ATUALIZAR VOLUME.

Atenção:
1. Os documentos deverão ser anexados na ordem constante no Item 5.1 do Edital, alíneas
a) a d).
2. Após a conclusão da solicitação o candidato não poderá alterar o seu pedido de inscrição,
acrescendo novos documentos ou enviar novo pedido de inscrição para a mesma
área/subárea.
3. Todos os documentos devem ser incluídos no formato PDF, conforme indicado no edital.
Há diversas opções para converter imagens em PDF.
4. O tamanho máximo para os arquivos é 100Mb. Caso seus arquivos ultrapassem o limite
permitido, a Adobe disponibiliza uma ferramenta online para comprimir e reduzir o
tamanho de arquivos PDF. Após a compressão certifique-se se o arquivo continua legível.

Após a inclusão de todos os arquivos, confira o preenchimento de todos os campos e clique no
botão Concluir e Encaminhar localizado no final da página.

Canais de atendimento ATI
Em caso de dúvidas, entre em contato com nossos canais de atendimento.

ati.atendimento@uel.br

Horário: das 8 às 12 e das 14 às 18h

