Estação Digital de Trabalho - Web
A Estação Digital de Trabalho Web é uma ferramenta que tem como finalidade a
assinatura de documentos de processos, permitindo:
• visualizar da lista de processos e seus documentos assinados e para assinar;
• visualizar os dados do processo;
• visualizar o andamento de cada processo, assim como visualizar os
documentos internos;
• adicionar comentários nos processos;
• assinar/remover assinaturas.
Para acessar a Estação Digital de Trabalho, o usuário deve seguir os seguintes passos:
1. Acessar o portal do TCE-GO (www.tce.go.gov.br)
2. Clicar em Estação Digital, no canto esquerdo da página inicial (figura 1).

Figura 1 Estação Digital

3. Será exibida a tela de login do sistema, basta digitar o mesmo usuário e senha
utilizados na Estação Digital – desktop (Figura 2)

Figura 2 Tela de login
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Após efetuar o login, é exibida a lista de processos com os respectivos documentos
assinados ou para serem assinados e com as opções de adicionar comentários e assinar ou
remover assinaturas (figura 3).

Figura 3 Lista de processos e documentos

Para adicionar um comentário, basta clicar no botão Comentários. Um campo de
comentários e a lista de comentários já feitos são exibidos (figura 4). Basta digitar o
comentário e clicar no botão Enviar.
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Figura 4 Adicionar Comentários

Para visualizar os dados do processo e seus andamentos, basta clicar no botão
Andamentos. Os dados serão exibidos em nova página.

Figura 5 Dados do processo e andamentos

3

Para visualizar o documento relativo a um andamento, clique no tipo de documento
(figura 5).

Figura 6 Visualização do documento de um andamento

Para assinar um documento, basta selecionar o que tiver com o ícone

e clicar no

botão Assinar. O ícone
indica que o documento está assinado (figura 5). Caso haja
necessidade de assinar todos os documentos de uma só vez, basta selecionar
“Marcar/Desmarcar todos os processos” e clicar em Assinar.

Figura 7 Assinar Documentos
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Para remover a assinatura de um documento, basta selecionar o que tiver com o ícone
e clicar no botão Remover assinatura. Caso haja necessidade de remover a assinatura de
todos os documentos de uma só vez, basta selecionar “Marcar/Desmarcar todos os processos”
e clicar em Remover Assinatura.
Para sair do sistema, clique no botão Sair.
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