
 
 

COMUNICADO IMPORTANTE 

  

  Uma nova versão será implementada no Sistema eProtocolo. A partir dessa 
versão estão programadas diversas adequações e melhorias na tela de cadastro do 
eProtocolo que serão antecipadamente comunicadas. 

  Tais alterações não têm apenas o objetivo de facilitar o cadastro de 
protocolos, mas também corrigir diversas falhas do sistema, por isso são de grande 
importância. 

Foram realizadas as seguintes alterações: 

- Retirado o campo Quantidade de Volumes para processo Digital; 

- Retirado o campo Origem do Documento; 

- Retirado o campo Protocolo Antigo; 

- Retirado o campo Protocolo Físico; 

- Substituição na tela de inclusão de todos os combos do tipo autocomplete/combo por 
componente Chosen jQuery facilitando a pesquisa; 

- Em Assunto/Palavra-chave, ao clicar na lupa, foi excluído o campo Situação e a coluna 
Assunto foi alterada para a descrição; 

- Correção de bug na combo órgão cadastro quando o usuário possui somente um órgão; 

- Inclusão de validação para que as palavras-chave só possam ser pesquisadas após 
selecionar um órgão de cadastro, assim serão exibidos assunto/palavra-chave válidos 
daquele órgão de cadastro; 

- Correção no texto dos botões de interação com usuário quando ocorre mensagem de 
processo existente para interessado; 

- Inclusão de validação para não permitir selecionar Palavras-Chave iguais; 

- Correção de erro que fazia as combos não serem carregadas/selecionadas após ocorrer 
uma exceção; 

- Alteração do termo Complemento para Detalhamento na capa do protocolo. 

 

Atenciosamente, 

Departamento de Operações e Serviços 

Inserido ao Documento 49327 por Talita Selis Arantes em: 25/10/2019 15:38. Assinado digitalmente por: Talita Selis Arantes em: 25/10/2019 15:39. Para mais informações acesse:

https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: db856516f16549fa8485a4020fbbd092
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