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Videoaula – Material complementar 

Unidades Escolares, partes 1 e 2 

Definir Marcador e Alertas 

Para que seus documentos sejam apresentados na seção “Alertas”, da Mesa Virtual, você 

deve utilizar a funcionalidade “Definir Marcador”. Para isso: 

• clique no documento que precisa de mais atenção; 

• clique na funcionalidade “Definir Marcador”; 

 

• selecione a opção de marcador que melhor convém ao seu documento: “Urgente”, “Idoso”, 

“Prioritário” ou com “Restrição de Acesso”; 

 

• clique em “Voltar”; 

• em “Situação do Documento”, você verá a marcação realizada. 
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Ao voltar em sua Mesa Virtual, o documento estará no bloco “Alertas”, com uma etiqueta 

correspondente à marcação que você fez. 

 

Caso ainda tenha dúvidas, não deixe de consultar o Manual Básico de Operação, disponível 

tanto no Ambiente Oficial quanto no Ambiente de Simulação. Você pode assistir ao tutorial 

“Definir Marcador”, que está disponível no curso “Tutoriais de Navegação”, no serviço 

“Capacitação”, no AVA, e nos ambientes de Simulação e Oficial. 

Acompanhar e visualizar documento 

Você pode acessar todos os documentos que foram tramitados para você e para a sua 

unidade. Esses documentos estão disponíveis em sua Caixa de Entrada e também por meio 

das funcionalidades “Pesquisa Avançada” e “Número de Documentos”, localizadas na Mesa 

Virtual.  

Para saber como utilizar essas duas funcionalidades, consulte o Manual Básico de Operação, 

disponível tanto no Ambiente Oficial quanto no Ambiente de Simulação. Você pode assistir 

aos tutoriais “Definir Acompanhamento”, “Pesquisar” e “Menu”, que estão disponíveis no 

curso “Tutoriais de navegação”, no serviço “Capacitação”, no AVA, e nos ambientes de 

Simulação e Oficial. 

Mesa Virtual 

O item “Tempo”, à esquerda de cada bloco da Mesa Virtual, indica a duração de determinada 

ação naquele documento. Caso tenha dúvidas sobre os itens da Mesa Virtual, consulte o 
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Manual Básico de Operação, disponível tanto no Ambiente Oficial quanto no Ambiente de 

Simulação. Você pode assistir ao tutorial “Mesa Virtual”, disponível no curso “Tutoriais de 

navegação”, no serviço “Capacitação”, no AVA, e nos ambientes de Simulação e Oficial. 

Fluxo de Interrupção de Exercício 

Para o “Fluxo de Interrupção de Exercício”, utilize o modelo “Memorando” nas comunicações 

internas; o modelo “Ofício” deve ser utilizado em comunicações externas ao órgão ou 

entidade. Caso tenha dúvidas sobre o correto modelo a ser utilizado para a produção de um 

documento, entre em contato com um representante da CADA (Comissão de Avaliação de 

Documentos e Acesso) ou da Sub-CADA do seu órgão ou entidade. 

Tabela 

Atualmente, o sistema Documentos Digitais permite o uso de tabelas, desde que elas sejam 

copiadas. Assim, os seguintes passos devem ser realizados:  

• monte sua tabela em editor de texto ou de planilha de sua preferência; 

• selecione a tabela ou trecho dela que deseje copiar para o sistema Documentos Digitais; 

• clique com o botão direito do mouse e escolha a opção “Copiar”; 

• no editor de textos do serviço Documentos Digitais, clique com o botão direito do mouse e 

escolha a opção “Colar”. 

Outros Órgãos e Entidades 

Os fluxos apresentados nessas videoaulas são de uso exclusivo da Secretaria da Educação, 

considerando sua realidade interna. Se você não for um servidor dessa Secretaria, procure a 

CADA ou Sub-CADA para saber como devem ser realizados esses e outros fluxos dentro de 

seu órgão ou entidade. Caso você seja representante da CADA e tenha dúvidas sobre o correto 

fluxo ou produção de um documento, entre em contato com o Arquivo Público do Estado de 

São Paulo, via ITSM da Prodesp. 

 

 


