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1 Introdução 

O e-Jurisdicionado é um sistema eletrônico de dados e informações composto por um conjunto de 

módulos informatizados a ser utilizado pelas Unidades Jurisdicionadas do TCE/PA para envio eletrônico 

de dados, documentos, informações e contas públicas e foi instituído pelo Resolução N° 18.974/2017. 

Este documento contém orientações para o cadastro de usuários, liberação de acesso ao e-Jurisdicionado e 

autorização de acesso aos módulos disponibilizados pelo TCE-PA. 

1.1 Tipos de usuários 

Existem dois tipos de acesso que são: Administrador e Usuário Comum. Cada UJ (Unidade 

Jurisdicionada) deve possuir pelo menos um usuário Administrador que será responsável pela concessão 

de acesso aos Usuários Comuns, permitindo a estes o acesso aos módulos e funcionalidades dentro do 

sistema (como por exemplo o modulo de contas de gestão). Cada usuário pode realizar quaisquer 

operações dentro dos módulos que tiverem acesso. 

 Administrador 

o Este tipo de usuário precisa ser autorizado pelo TCE-PA e tem acesso a todos os módulos 

do sistema além de poder ativar e desativar o acesso de usuários comuns ao sistema e aos 

módulos. (Vide itens 2.1 sobre como solicitar este acesso do tipo Administrador) 

 Usuário Comum 

o Este tipo de usuário tem acesso somente aos módulos que foram concedidos pelo 

Administrador e é, geralmente, o responsável por alimentar o sistema com as informações 

apropriadas.  

2 Cadastro no e-Jurisdicionado 

Para acessar o e-Jurisdicionado, é necessário primeiro que o usuário se cadastre através do link [Solicitar 

Acesso] disponível na tela inicial do sistema. 

Ambos os tipos de usuário devem solicitar o acesso conforme o passo a passo abaixo. 
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2.1 Solicitar Acesso (Para Usuário comum e para Administrador) 

Clicar no link [Solicitar Acesso] 

 
Figura 1 

Preencher os dados de usuário. 

Na tela seguinte, conforme Figura 2, deverão ser preenchidos: 

1. Dados pessoais (Nome Completo e CPF); 

2. Dados profissionais (Escolher a Unidade Jurisdicionada a qual o usuário será vinculado); 

3. Contatos (E-mail e Telefone); 

4. Senha para acesso; 

5. Preencha também o campo indicado com o código gerado automaticamente na página; 

Observações: 

1. Atente para não preencher dados incorretos, principalmente o e-mail, pois uma mensagem será 

enviada ao seu e-mail para verificação. 

2. A senha deve conter de 7 a 15 caracteres compostos de ao menos três dos quatro grupos de 

caracteres a seguir: letras minúsculas, maiúsculas, algarismos e caracteres não alfabéticos. 
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Figura 2 

6. Após o preenchimento, clique no botão [Solicitar Acesso]. 

Verificar E-mail. 

Após a etapa anterior, será realizado o envio automático de um link de verificação para o e-mail 

informado (válido por 3 dias, vide item 4.1 para reenviar o código caso ele expire). O e-mail deve ser 

verificado clicando-se no link conforme indicado na figura abaixo. 
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Figura 3 

Analise e liberação de acesso. 

Após a verificação do e-mail o cadastro fica inativo, aguardando liberação pelo TCE-PA ou pelo usuário 

Administrador. 

 Caso a UJ já possua um usuário Administrador: 

o Este pode liberar e controlar os acessos dos usuários aos módulos do sistema (vide item 3 

para saber como controlar acessos dos usuários). 

 Caso a UJ ainda não possua um usuário Administrador: 

o Será necessário o envio de um Oficio direcionado ao TCE-PA com os dados (nome 

completo, CPF e e-mail preferencialmente institucional) dos usuários do(s) 

Administrador(es) da UJ.  

o Após o recebimento do Ofício, o TCE-PA realizará a análise e liberação de acesso de 

Administrador para os usuários indicados.  

3 Controle de Acesso 

Esta funcionalidade é de uso exclusivo dos Usuários Administradores e permite a autorização de acesso 

aos módulos disponíveis no e-Jurisdicionado. 

Acessar o módulo de controle de acesso  

 Acessar a listagem de usuarios da UJ, através do menu [Sistema] => [Controle de Acesso] (no 

canto superior direito da tela) 

 

 
Figura 4 

Ativar/Desativar/Controlar acesso de um usuario 

 Na listagem de usuários, clicar na opção [Controle de acesso] que fica dentro do botão lateral 

(pontilhado) de cada linha. 
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Figura 5 

 Na tela seguinte é possível ativar ou desativar o acesso do usuário no sistema, bem como escolher 

quais módulos estão liberados para o usuário em questão.  

 
Figura 6 

 

Para salvar as alterações clique no botão [Salvar]. 

4 Funcionalidades adicionais 
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4.1 Reenviar código de acesso 

Os e-mails de verificação são válidos por 3 dias, após este tempo o link expira e perde a validade. Caso o 

seu código de solicitação de acesso expire, clique no link [Reenviar Código] na tela inicial para gerar um 

novo e receber outro e-mail de verificação. Será necessário preencher seu CPF e um código gerado 

automaticamente na tela do sistema. 

 
Figura 7 

4.2 Esqueci minha senha / Alterar a senha 

Nos casos de esquecimento ou alteração de senha será necessário clicar no link [Redefinir Senha] na tela 

inicial do sistema conforme Figura 8.  Será necessário digitar o CPF, uma nova senha e o campo indicado 

com o código gerado automaticamente na página.  

 
Figura 8 
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Para solicitar a redefinição de senha é preciso clicar no botão [Solicitar Redefinição] conforme Figura 9, e 

confirmar clicando no link enviado para o e-mail cadastrado no sistema. 

 
Figura 9 


