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Requisitos mínimos
O sistema funciona bem nos navegadores Internet Explorar e Firefox. Em outros
navegadores não há garantia do correto funcionamento. É necessário que o javascript esteja
habilitado.

Informações Gerais
O módulo do cidadão é aberto ao público. Ele permite o envio de denúncias, sugestões,
elogios, reclamações e questionamentos.
Todas as solicitações (chamados) enviadas pelo cidadão são recebidas pelo setor
responsável pelo atendimento de chamados da ouvidoria. Ele irá responder às solicitações e o
cidadão poderá acompanhar o andamento pelo sistema, bem como será notificado via e-mail
sempre que houver alguma movimentação.

Formulário de solicitação

Nesse formulário o cidadão deve informar seu nome, título de eleitor e e-mail
obrigatoriamente. O campo telefone é opcional. O cidadão informa seu nome, mas pode optar
por preservar o sigilo de sua identidade marcando a opção “Desejo preservar o sigilo da minha
identidade”. Caso essa opção seja marcada, sua identidade será preservada pelos atendentes
da Ouvidoria e não será repassada para outros setores do Tribunal.
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Além disso, ele deve informar uma senha para que possa acompanhar o atendimento do
seu chamado. O acompanhamento é feito com a utilização do número do chamado e da senha.
O cidadão deverá informar que tipo de mensagem deseja enviar escolhendo uma das
opções: Denunciar, Elogiar, Fazer questionamento, Reclamar, Sugerir. Algumas dessas
alternativas possuem subcategorias e nesse caso, o usuário deverá selecionar uma dentre as
subcategorias exibidas.
Depois de definido o tipo de chamado, aparece o campo para digitar as informações que
serão enviadas. O cidadão também poderá também encaminhar arquivos em anexo.

Finalmente, o usuário deve preencher o código de letras aleatório exibido na imagem e
clicar em “Ok” para encaminhar a solicitação para a Ouvidoria. Assim que fizer isso, será gerado
um número de chamado para que ele possa realizar o acompanhamento:
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O cidadão também receberá em sua conta de correio eletrônico, a confirmação da
abertura do chamado, bem como o registro de toda movimentação realizada.

Página de acompanhamento
Para acompanhar a solicitação, informe o número do chamado e a senha que foi
cadastrada. Informe também o código de letras aleatório impresso na imagem. Depois clique no
botão “Ok”.

O sistema então, irá exibir a tela de acompanhamento, como mostrado na imagem a
seguir:

No acompanhamento é possível:

1. Visualizar o andamento do chamado;
2. Enviar novas informações;
3. Cancelar o chamado, caso ele não tenha sido atendido e o cidadão considere que
a solicitação não é mais necessária.
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