
USANDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO - PROAD PARA REQUERER O 

ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. 

 

Para requerer a concessão do adicional de qualificação por ação de treinamento, o interessado 

deve acessar, por meio da intranet/extranet o link “Gestação de Pessoas”, “Qualificação”, “Cursos 

e Evento”, “Nova Ação!” e proceder ao cadastramento do curso, seminário, palestra, etc., conforme 

seja o caso. 

 

Esse cadastramento é indispensável para que a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas 

possa analisar as ações de treinamento a serem validadas para pagamento do adicional de 

qualificação. 

 

Neste material, vamos falar sobre o uso do PROAD para requerimento à Administração dos diversos 

adicionais de qualificação. 

 

Antes de usar o PROAD, é necessário atentar para quatro requisitos básicos: 

 

• O usuário deve possuir senha de rede, portanto, apenas servidores e magistrados possuem 

acesso ao sistema; 

• O navegador a ser utilizado é o Mozilla Firefox; 

• O usuário deve possuir assinatura eletrônica para uso no PROAD; 

• Os documentos a serem anexados ao processo devem ser digitalizados em PDF-A. 

 

O Processo Administrativo Eletrônico – PROAD é um sistema de gestão virtual de documentos e 

processos administrativos, regulamentado, no TRT5, pelo Ato nº 302/2015. 

 

Por força desse Ato todos os expedientes e processos administrativos criados a partir de 06 de julho 

de 2015 passaram a tramitar de forma eletrônica e os processos que, àquela data, tramitavam em 

meio físico foram obrigatoriamente digitalizados e convertidos para o meio eletrônico até 30 de junho 

de 2016. 

 

Assim, o registro, tramitação e consulta de processos, a juntada de petições e documentos, os 

requerimentos administrativos, a instrução processual, as decisões administrativas, as intimações 

e o arquivamento dos processos administrativos passaram a ocorrer em um sistema eletrônico 

especialmente desenvolvido para esse fim. 

 

 

 



ACESSANDO O PROAD. 

 

Para acessar o sistema PROAD o servidor pode usar o link direito disponível na intranet, na aba 

serviços ou fazer uso do hiperlink https://proad.trt5.jus.br/proad. O sistema solicitará o nome do 

usuário e a senha. Informe os mesmos dados utilizados para acesso à rede e clique em entrar. 

 

Observe que, à esquerda da tela será exibido um menu vertical que dá acesso 

às diversas funcionalidades do sistema. 

 

CRIANDO, RECUPERANDO OU ALTERANDO SENHA DE ASSINATURA 

ELETRÔNICA. 

 

Caso seja o seu primeiro acesso, vá até a aba Ferramentas e clique em “Criar 

ou alterar assinatura eletrônica” para criar sua  assinatura pessoal a ser usada, 

exclusivamente, em documentos produzidos no sistema PROAD. A sugestão é 

que essa assinatura seja composta por letras e números. Para evitar 

esquecimento, você pode utilizar a mesma senha de rede. 

 

No menu “Ferramentas”, clique sobre “Criar ou alterar assinatura eletrônica para 

dar início à operação. Caso surja uma mensagem de erro, feche-a e repita a 

operação. O sistema voltará a funcionar. 

O procedimento é muito simples. O sistema exibirá uma “popup” solicitando “Senha Antiga”, “Senha” 

e “Confirmação da Senha”. 

 

Por se tratar do primeiro acesso, ignore a opção “Senha Antiga”, informe a senha que deseja utilizar, 

digitando-a no campo “senha”. Em seguida, repita-a no espaço “Confirme a Senha" e clique em 

confirmar. Pronto. Agora você possui assinatura eletrônica para uso no PROAD. 

 

 

 

Caso já possua assinatura eletrônica, mas tenha esquecido dela basta clicar sobre a informação 

“Esqueci Minha Senha” e o sistema gerará uma nova, encaminhando-a, automaticamente para o 

seu e-mail funcional. Nestes casos, é importante alterar a senha gerada para uma senha pessoal, 
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valendo aqui, também, a sugestão de utilização de senha idêntica à de rede, para evitar 

esquecimento. 

 

PROTOCOLANDO UM PROCESSO DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. 

 

A Abertura de um processo no PROAD é muito simplificada e intuitiva. São apenas cinco passos a 

serem seguido. 

 

Passo 1: No menu lateral esquerdo selecione a opção “Protocolar Novo Processo”. 

 

 

Passo 2: Pesquise o assunto correspondente ao processo que deseja abrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o adicional de qualificação, há cinco opções disponíveis: 

 

• Adicional: Qualificação decorrente de cursos de pós-graduação 

• Adicional: Qualificação decorrente de graduação em curso superior/Técnico Judiciário 

• Adicional: Qualificação por ação de treinamento 

• Adicional: Qualificação: Certidões 

 

 



• Adicional: Qualificação: consulta área de interesse (pós-graduação, mestrado e doutorado) 

 

Ao digitar a palavra “Adicional” no campo específico para pesquisa do assunto todas as opções 

referentes a esse tópico serão listadas, bastando ao interessado clicar sobre aquela que lhe convém, 

para selecioná-la. 

 

Para mais clareza sobre cada um dos assuntos cadastrados, o sistema traz uma descrição 

informando quais as situações em que determinado assunto deve ser utilizado. Para visualizar a 

descrição, basta posicionar o cursor sobre qualquer dos assuntos listados e a descrição se 

apresentará. Veja a figura exemplificativa: 

 

 

Passo 3: Informe o seu nome como participante do processo e clique em próximo para dar 

continuidade, selecionando por quem está sendo protocolado o processo. 

Parece estranho, mas não é. O servidor pode protocolar um processo em seu próprio nome ou em 

nome de outro servidor, bem como em nome da vara, do gabinete ou do setor em que se encontrar 

lotado. Em seguida, informe o subscritor e clique em próximo. Tratando-se de Adicional de 

Qualificação o subscritor será o próprio servidor ou o colega para o qual ele está abrindo o processo. 

 

 



 

Passo 4: Preencha o documento modelo de abertura do processo. 

 

Verifique se há algum lembrete ou observação, chamando-lhe à atenção para determinado aspecto 

a ser observado. Por exemplo, nos processos para requerimento de adicional de qualificação por 

ação de treinamento, há uma observação informando da necessidade do cadastramento prévio das 

ações. 

 

Neste passo você deve informar os seus dados pessoais (nome, matrícula, cargo/área e lotação), 

além da data. 

 

Veja, a seguir, como a página se apresenta a partir do momento em que você seleciona o subscritor 

do processo e clica em próximo: 

 

 

 

Passo 5: Anexe os documentos necessários à instrução e conclua o processo. No caso de AQ os 

certificados de conclusão dos cursos e eventos, certidões emitidas pelos Tribunais de origem para 

servidores redistribuídos e outros documentos indispensáveis à validação das ações de qualificação 

apresentadas. Para tanto, esses documentos devem ser previamente digitalizados em PDF-A. 

 

 

 



Inicialmente, informe no campo específico um resumo do processo. 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, clique em novo documento. 

 

Será apresentada uma tela para inserção do novo documento. Siga os seguintes passos: 

 

1. Descreva o documento: Ex. “Certificado do curso X” 

2. Selecione a opção “Incluir documento PDF do meu computador” 

3. Clique em “Selecionar arquivo” e busque o arquivo do documento que você deseja anexar 

4. Informe o seu nome no espaço referente aos “Autores Pesquisar participantes” 

5. Clique em “Salvar e Incluir” 

6. Informe sua assinatura eletrônica para concluir a juntada do documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digite um resumo do processo. 

Ex: Apresenta certificado de curso para 

computo do adicional de qualificação 
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Para concluir a juntada do documento, informe a sua assinatura eletrônica no PROAD e clique em 

assinar. 

 

 

Quando possui diversos certificados a apresentar, é comum o usuário abrir um processo para cada 

um desses documentos. Isso não é necessário. Em um único processo podem ser apresentados, 

de uma única vez, tantos certificados quantos sejam os eventos que o interessado deseje validar. 

Portanto, por uma questão de economia e celeridade, deve-se evitar a abertura de inúmeros 

processos quando se deseja apresentar mais de um certificado por vez. 

 

Assim, se há a necessidade de validação de 15 ações de treinamento, cadastra-se cada uma delas 

na intranet/extranet e abre-se um único PROAD, ao qual devem ser anexados os 15 certificados de 

participação, lembrando-se que, para cada documento a ser anexado, os passos de 1 a 6 devem 

ser repetidos. 

 

Por outro lado, havendo um PROAD já arquivado em definitivo, é desaconselhável desarquivá-lo 

para, fazer requerimento de validação de uma nova ação de treinamento. 

Por último, conclua o processo clicando no campo específico. 

 

Será gerado o protocolo de abertura do PROAD com a informação do número e dos dados 

correspondentes. 

 

 

 

 

Digite aqui a 

sua assinatura 

 

Clique aqui para 
concluir a distribuição 
do processo. 



 

 

FAZENDO UM PEDIDO COMPLEMENTAR. 

 

Por vezes é necessário fazer um pedido complementar em um processo já aberto. 

Por exemplo, quando se apresenta por meio de um PROAD, o pedido de validação de três cursos 

para cômputo do adicional de qualificação por ação de treinamento, por lógico, o processo deve ser 

instruído com os três certificados correspondentes. 

Caso um dos certificados não seja anexado, faz-se necessária a sua juntada posterior. Para tanto, 

o interessado deverá fazer um pedido complementar no processo. 

 

Para tanto, acesse o sistema PROAD. 

No menu lateral esquerdo selecione a opção “Fazer pedido complementar” 

 

Passo 2: Informe o número processo e clique em próximo para dar continuidade, selecionando por 

a inserção do novo documento. 

 

Passo 3: Em seguida, clique em novo documento. 

Será apresentada uma tela para inserção do novo documento. Siga os seguintes passos: 

 

1. Descreva o documento: Ex. “Certificado do curso X” 

2. Selecione a opção “Incluir documento PDF do meu computador” 

3. Clique em “Selecionar arquivo” e busque o arquivo do documento que você deseja anexar 

4. Informe o seu nome no espaço referente aos “Autores Pesquisar participantes” 

5. Clique em “Salvar e Incluir” 

6. Informe sua assinatura eletrônica para concluir a juntada do documento. 
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Para concluir a juntada do documento, informe a sua assinatura eletrônica no PROAD e clique em 

assinar. 

 

Passo 4: Clique em enviar pedido. 

 

 

Material desenvolvido pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas - CDP (João Cezar 

Carneiro Ramos e Lidiane Cerqueira). 

 

 

Salvador, 13 de Março de 2020. 
 

 
Visite a página da CDP na intranet 

 

Digite aqui a 

sua assinatura 

 

https://cdp.trt5.jus.br/

