Para solicitar o agendamento para atendimento presencial no TRT, com o objetivo de retirar até três processos diários por
vara, você deverá clicar na opção “Área Restrita”, no canto superior direito do site da OAB/RJ (www.oabrj.org.br).
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Na tela abaixo, você deverá digitar o login e a senha de acesso à área restrita da OAB/RJ. Caso tenha se
esquecido do login ou da senha, basta clicar na opção “Esqueci meu login/senha” e, em seguida, digitar algumas
informações para que seja encaminhado o seu login e um link para troca de senha para o seu e-mail pessoal. Se
ainda não tiver cadastro na área restrita, você precisará clicar em “Faça seu cadastro aqui!” para criar um login e
escolher uma senha para acesso à área restrita do site da OAB/RJ. A próxima tela indicará como o cadastro na
área restrita deverá ser feito.
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Se você já tem cadastro na área restrita, pode pular esta tela. Caso contrário, deverá informar o seu número de inscrição (apenas com
números), o CPF e o número de segurança. Caso tenha dúvidas, lembramos que o número de segurança está no canto superior direito
do seu cartão de identidade profissional, conforme o retângulo exibido à esquerda da tela abaixo. Ao terminar de digitar os seus
dados, o botão “Enviar” será habilitado para que o sistema da OAB/RJ confirme que se trata de um advogado regularmente inscrito,
permitindo que seja criado um login com uma senha associada.
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Ao entrar na área restrita, a opção “Agendar atendimento no TRT” estará disponível no retângulo à
direita, com os demais convênios da OAB/RJ. Para entrar nesta opção, basta clicar no botão “Acessar”,
indicado pela seta.
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Em seguida, será aberto um termo de autorização digital, no qual o advogado poderá ou não concordar com a cessão do
telefone e do e-mail para o TRT, com a única finalidade de facilitar o contato do Tribunal com o inscrito, caso haja algum
imprevisto ou problema com os processos selecionados para carga. Mesmo que não concorde com a liberação desses dados
para o Tribunal, a solicitação de agendamento poderá ser feita pelo programa. Esse termo de autorização será exibido
apenas na primeira vez em que você usar o módulo.
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Na tela abaixo, você deverá selecionar uma das varas que serão exibidas, para escolher os processos que deseja retirar para digitalização. É
possível digitar parte do nome da vara na caixa de texto “Filtrar por nome”, para restringir a exibição das varas pelo sistema. A opção de
fazer download desse manual também está disponível, no lado direito da tela.
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Em seguida, deverá ser selecionada a data desejada para a retirada dos processos. No caso das varas com números pares,
o agendamento poderá ser efetuado às segundas e quartas-feiras. Para as varas ímpares, às terças e quintas-feiras. O
sistema exibirá apenas as datas que ainda possuem disponibilidade de horários para a vara escolhida.
Após a seleção da data, serão exibidos os horários que estão vagos naquele dia. São abertos dez horários diários,
começando às 10:30 e encerrando às 15:30, a cada 30 minutos. Depois de escolher a data e horário desejados, clique no
botão “Avançar”.
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A imagem abaixo mostra que será permitido selecionar de um até três processos, clicando em “+ Selecionar
processo...”, começando sempre pelo “1° processo”. Os círculos exibidos na tela mostram a etapa do
agendamento em que você se encontra. A qualquer momento, será permitido clicar em algum dos círculos de
etapas anteriores para modificar a vara, data, horário ou os processos selecionados.
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Nesta tela, serão exibidos todos os processos disponíveis para carga na vara que foi selecionada. No exemplo
abaixo, observe que há um processo já reservado por outro advogado, com a data em que o processo foi (ou
será) retirado. A barra no rodapé da tela permitirá navegar pela lista de todos os processos. Será permitido
efetuar a seleção de um até três processos na mesma vara, em um mesmo dia. Para restringir a busca, você pode
digitar parte do número do processo que deseja localizar. Ao visualizar o processo desejado, basta clicar em
“Selecionar”.
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No final da seleção efetuada, o sistema pedirá para você verificar a vara, a data, o horário e os processos
escolhidos. Após a confirmação das informações, será enviado um e-mail para a sua caixa postal eletrônica
cadastrada no sistema, o que confirma o sucesso do seu agendamento, servindo como protocolo da operação
realizada. É importante manter a sua caixa postal atualizada no sistema da OAB/RJ, já que esta forma de
comunicação está se tornando cada vez mais frequente.
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Caso seja necessário cancelar um ou mais agendamentos, bastará clicar no botão “Cancelar agendamento”, conforme
mostrado na tela abaixo. Com isso, apenas o agendamento selecionado será excluído e os demais serão mantidos.
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