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1. Novo fluxo de navegação
 

● Os itens do menu principal agora foram categorizados em “Institucional”,          
“Serviços”, “Notícias”, “Jurisprudência”, “Transparência”, “Legislação”,     
“Ouvidoria” e “Contato” e foram alocados no menu superior. 

 

● Foi adicionado a tela principal um sistema de consulta processual a fim de facilitar a               
navegação. 

 

● Os serviços fornecidos ao trabalhador e aos advogados foram identificados e           
agrupados em menu de acesso rápido na lateral direita da página principal do Novo              
Portal. Assim como também um campo de pesquisa no conteúdo do site. 
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2. Autenticação e Gestão de Conteúdo
 

● Para a edição de conteúdo é necessária a autenticação por meio do endereço             
https://cms.trt21.jus.br/user/login. Observação para quem está em teletrabalho: o        
link só estará disponível se o usuário estiver conectado pela VPN ou acessando o              
browser do gabinete virtual. 

● Existem duas formas de fazer login. No botão azul, temos o login para             
Servidores/Magistrados e logo mais abaixo temos o login para estagiários, com os            
campos Usuário e Senha. 

 

● Para Servidores/Magistrados, o usuário e senha são os mesmos utilizados para           
autenticar no computador. 

● Para o cadastro de novos estagiários, entrar em contato com a equipe de TI para               
criação do usuário e senha. 

● Após a autenticação com sucesso, identifique o       
menu “Ferramentas” na lateral direita do site. 

● Por meio da opção “Adicionar conteúdo” o       
usuário autenticado pode consultar as áreas      
que possui permissão para editar/criar o      
conteúdo. 
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● Em uma primeira autenticação ou no caso de não possuir permissões para área             
desejada, o servidor deverá entrar em contato com o gestor responsável da área que              
por sua vez poderá realizar a solicitação à SETIC. 

 

3. Criação de Conteúdo - Notícia
 

● Para criar conteúdo, clique no item específico em “Adicionar conteúdo”. 

 
 

● Selecione o tipo de conteúdo que deseja criar e basta preencher os campos             
conforme forem especificados. 

● Publicando um conteúdo - Notícia. 
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● Defina o título, o conteúdo e a formatação do texto 

 
● Sobre a formatação de texto: 

 
 

1. Negrito: para deixar seu texto assim. 
2. Itálico: para deixar seu texto assim. 
3. Sublinhado: para deixar seu texto assim. 
4. Link: Marque o texto desejado e aperte no ícone para criar um redirecionamento para              

outra página através do seu endereço web. 
5. Criação de lista não ordenada. 
6. Criação de lista ordenada. 
7. Citação 
8. Inserir uma imagem ao corpo do texto. 
9. Inserir arquivos ao corpo do texto. (Podem ser linkados a uma palavra, basta             

selecionar a palavra, logo após clicar no ícone e escolher o arquivo desejado). 
 

● Para linkar o arquivo a um texto, selecione o texto na caixa de conteúdo e clique                
no ícone de referência 9. 

4/16 



Manual de Publicação de Conteúdo 
no Novo Portal Corporativo do TRT21 

 

 
 
Ao clicar no ícone abrirá a seguinte janela. 
Para adicionar o arquivo ao File Manager clique em Upload e selecione o arquivo              
desejado. 

 
 
Feito o upload, basta marcar o arquivo desejado e apertar em selecionar. 
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10.  Inserir diversos tipos de formatação de texto. 
 
 
 

● Conteúdos estruturados podem ser solicitados à SETIC, pelos gestores responsáveis          
pelas áreas, para atender a publicações periódicas, como arquivos mensais ou           
sequenciais (súmulas, provimentos, etc). 

● Para editar conteúdo, navegue até a página desejada e clique em “Editar” no topo da               
página do conteúdo. 

● Para apagar conteúdo, clique em “Apagar”. 
● O menu destacado abaixo somente aparecerá para páginas que o usuário possua            

permissão para editar, apagar e converter revisões. Usuários que não fizeram login,            
não possuem permissão para alterar. 

 
 

● Algumas telas não são possíveis de editar, pois representam um tipo diferente de             
conteúdo e nelas somente é possível editar os documentos agrupados na tela.            
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Certifique-se de possuir as permissões necessárias para edição e estar logado usando            
o link https://cms.trt21.jus.br/ 

 
 
 

● Revisões. Revisões são como o histórico de mudança da página, você pode            
acessar e visualizar quando e quem realizou mudanças na página. 
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● Revertendo revisões. Revertendo uma revisão o conteúdo da página voltará a           
apresentar as mudanças ocorridas naquela revisão.  

● Current revision. Estado atual da página.  

 
 
 

3.1 Criação de Conteúdo - Documento Transparência Gestão de 
Pessoas 

 
 

● Grupo: Ao selecionar o grupo estará definindo a que tipo de documento deseja             
referenciar. 
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● Campos de escolha com periodicidade anual. (O ano relativo ao seu documento) 

 
 

● Campos de escolha com periodicidade mensal. (O mês relativo ao seu documento) 

 
 

● Anexando arquivos a sua publicação ou documento. 
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Clique em Browse e uma janela para selecionar o arquivo abrirá. 

 
● Selecione o arquivo desejado - que estará salvo em sua máquina - e logo após clique 

em abrir.

 
 

 

3.2 Criação de Conteúdo - Publicador Institucional - Expediente  
● Certifique-se de que possui as permissões para publicar um expediente, basta clicar no 

campo destacado “Adicionar conteúdo”. 
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● O seguinte menu abrirá com suas respectivas permissões.  

 
 

● Ao clicar na opção desejada a tela para criação de conteúdo aparecerá. 
● Defina um título e o tipo de expediente que deseja publicar. 

 
 
 

● Caso se encaixe em algum assunto listado, basta selecionar.  
Campo não obrigatório. 
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● Defina a Ementa, Preâmbulo e a Data do Expediente.  

  
● Terminando a publicação. 

Preencha todos os campos conforme especificados anteriormente e depois clique em 
salvar. 
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● Função Preview permite ter uma ideia de como sua publicação irá ficar antes de ser 
publicada. 

 
 

4. Conteúdo Estruturado  
● As publicações periódicas de arquivos não devem ser realizadas em novas           

criações de páginas, mas pela criação de uma área própria com campos            
estruturados. 
  

● Os gestores de área podem demandar à SETIC estruturação da informação em lista,             
tabela ou acordeão. 
  

● Há vantagens significativas, como tipos de dados padronizados (campos), nomes de           
arquivos padronizados, ordenação específica e filtros específicos; 

 
 

● Tabelas com campos e filtros. 

 
 

● Campos de escolha com periodicidade anual. (O ano relativo ao seu documento) 
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● Campos de escolha com periodicidade mensal. (O mês relativo ao seu documento) 

 
 
 

● Edição de conteúdo. 
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● Adição/Edição de conteúdo estruturado. 

 
 
 

● Ao clicar em “Salvar” o conteúdo será adicionado à respectiva lista, tabela ou acordeão. 
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