Manual SIC – Sistema de Informações
Criminais
Sistema desenvolvido pela Defensoria Pública Geral do Estado
do Ceará que contempla todo o conjunto de informações do assistido
pela defensoria, incluindo documentos, processos, inquéritos e etc.

TELA DE LOGIN DO SIC – Acessando o sistema:

1. Digite o CPF;
2. Digite a senha;
3. Clique no botão Entrar;

TELA DE RECUPERAÇÃO DE SENHA – Acessando o link de
recuperação de senha:

1. Na tela de Login clique no link Esqueceu sua senha?
2. Na tela de recuperação de senha preencha o campo Email com
o e-mail institucional cadastrado;
3. Clique no botão Enviar e aguarde alguns instantes;
4. Acesse o seu endereço institucional e verifique o recebimento
do e-mail;
5. Abra o e-mail e siga o passo-a-passo informado;

TELA INICIAL SIC – Informações da tela:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menu Ações;
Menu Administração;
Menu Relatórios;
Menu Permissões;
Ícone Notificações
Botão Avançado;
7. Botão Busca;

Botão Avançado – Acessando a busca avançada:

1. Na tela inicial clique no botão avançado;
2. Será aberto o painel Busca Avançada;
3. O usuário pode filtrar os resultados desejados preenchendo um
ou mais campos;
4. Após o preenchimento clique no botão Buscar para executar;
5. O botão Limpar deixar em branco todos os campos do painel;

Campo Procurar Assistido – Realizando pesquisas pelo nome
do assistido:

1. Na tela inicial digite o nome que deseja ser pesquisado dentro
do campo Procurar Assistido;
a. Utilize como exemplo o nome do assistido Sancho;
2. Clique no botão Buscar;
3. O sistema filtra todos os registros que contenham o nome
pesquisado dentro do nome do assistido;
4. Após realizado a filtragem o sistema retorna os resultados para
o nome pesquisados, que podem ser visualizados;
5. Para visualizar, selecione um registro e clique no botão
Visualizar Perfil;

Visualização de perfil – Verificando o cadastro do assistido:

1. Após clicar no botão Visualizar Perfil o usuário terá acesso aos
dados do assistido;
2. Na tela existe informações divididas em painéis:
2.1. Painel Assistidos

2.2. Painel Inquéritos;
2.3. Painel Processos Judiciais;
2.4. Painel Importação SEJUS;
2.5. Painel Resumo;
2.6. Painel Vínculos;
2.7. Painel Responde a;
2.8. Painel Informações;
2.9. Painel Informações Socioeconômicas;
1.1. Painel Documentos Pessoais;
1.1. Painel Documentos Extrajudiciais;
2. Botão Editar, que permite ao usuário alterar ou adicionar
informações nos painéis citados anteriormente;
3. Botão Voltar, que retorna para página anterior onde foi realizada
a última listagem de resultados;

Painel Assistido:

1. No Painel Assistido constam informações importantes do
assistido com um layout claro e objetivo para uma pesquisa
rápida;
2. O botão Editar permite que o usuário possa editar as
informações nos demais painéis;

Painel Inquéritos:

1. O botão do canto superior direito permite minimizar ou expandir
o painel;
2. No corpo do painel consta as informações básicas do inquérito
para uma visualização clara e objetiva e o botão Visualizar
detalhes do inquérito;

Painel ‘Inquérito Policial’:

1. No Painel Assistido constam informações importantes do
assistido com um layout claro e objetivo para uma pesquisa
rápida;
2. Consta o link Editar Inquérito/Adicionar Documentos, ao clicar
nesse link o usuário é enviado para uma tela Editar Inquérito
Policial onde é viável editar o inquérito selecionado ou adicionar
documentos;
3. Lista de Documentos Anexados, a tela informa ao usuário todos
os documentos anexados ao inquérito;
4. O botão Voltar retorna o usuário para a tela de visualização de
Perfil de Assistido;

Cadastrar Inquérito Policial:

1. Na painel Assistido clique no botão editar em seguida vá ao
painel Inquérito e clique no botão Adicionar Inquérito, localizado
no canto superior direito dentro do painel;
2. Na tela Cadastrar Inquérito Policial o usuário pode adicionar
Infrações e os demais dados do inquérito policial;

Painel Processos Judiciais:

1. No Painel Processos Judiciais contém informações referente aos
processos pelo qual o assistido responde, é listado quais os
processos e seus principais dados para que o usuário possa
visualizá-los de forma rápida e objetiva;
2. Dentro do painel são listado os processos e clicando no botão
Visualizar Detalhes do Processo o usuário pode consultar as
informações do processo judicial;
Visualizar Processo judicial:

1. No Painel Processos Judiciais clicando no botão Visualizar
Detalhes do Processo o usuário é enviado para a tela Processo
Judicial;
2. Na tela Processo Judicial constam as as informações registradas
do processo e os botões Voltar, Editar Processo e Adicionar
Andamento;
3. O botão Voltar, retorna o usuário a tela do perfil do assistido;
4. O botão Editar Processo leva o usuário a tela Editar Processo
Judicial onde o mesmo pode editar os dados registrados ou
excluir o processo;
5. O botão Novo Andamento leva o usuário a tela onde permite
que seja adicionado um andamento ao processo judicial;

Cadastro de Novo Processo:

1. Na painel Assistido clique no botão editar em seguida vá ao
painel Processos Judiciais e clique no botão Adicionar Processo
judicial, localizado no canto superior direito dentro do painel;
2. Na tela Cadastrar Novo Processo o usuário irá preencher os
respectivos campos com as informações necessárias;
3. Após realizado o preenchimento dos campos, o usuário clica no
botão Salvar para adicionar as informações no perfil do usuário;

Adicionar Andamento

1. Na tela do perfil do assistido desça até o painel Processos
Judiciais clique no botão Visualizar Detalhes do Processo, na tela
Processo Judicial clique no botão Adicionar Andamento;
2. Na tela novo andamento o usuário pode cadastrar os dados do
andamento do processo, anexar documentos e registrar força
tarefa;
3. Após preencher todos os campos do andamento, clique no
botão Salvar para inserir as informações no perfil do usuário e
ser redirecionado a tela Processo Judicial;

Força Tarefa:

1. Na tela Novo Andamento clique no campo Força tarefa;
2. Após marcado o campo será aberto as opções

de

preenchimento da força tarefa;
3. Clicando no botão Salvar as informações serão adicionadas aos
perfil do assistido e o usuário será enviado para a tela Processo
Judicial onde está listado todos os andamentos registrados para
o processo.

MENU AÇÕES
Adicionar Assistido:

1. Na tela inicial clique no menu Ações e selecione a opção
Adicionar Assistidos;
2. Na tela Cadastrar Novo Perfil o usuário pode cadastrar o
assistido preenchendo os campos que são divididos em
painéis;

3.

Os painéis são:
a. Painel Campo Obrigatórios;
b. Painel Informações Adicionais;
c. Painel Informações de Contatos;
d. Painel Informações Socioeconômicas;
e. Painel Observações;
3. Botão Salvar, insere as informações no sistema;
Cadastrar Assinatura:

1. Na tela inicial clique no menu Ações e selecione a opção
Cadastrar Assinatura;
2. O painel Cadastro de Assinatura Virtual permite que seja
anexado a assinatura digital do assistido que é coletada através
da digitalizadora e gerado o arquivo;
3. Clique no botão browse..., que fica dentro do campo Assinatura
e anexe o arquivo gerado;
4. Em seguida clique no botão Criar Assinatura Virtual;

