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1. Acesso ao Central de Agendamento - Externo
O acesso ao Central de Agendamento área externa é feito através do link:
http://www7.tjba.jus.br/centralagendamento/cidadao/pesquisar_solicitante.wsp

1.1. Tela Inicial
Para realizar um agendamento, informe o CPF do solicitante e clique em ‘Avançar’.

Imagem 1 - Tela login
Caso o CPF não esteja cadastrado, será exibida a mensagem ‘Usuário não cadastrado, deseja
cadastrar?’. Clique em ‘OK’.

Imagem 2 - Tela inicial - Novo usuário

2. Agendamento
Logo em seguida, a tela de dados do solicitante será exibida para preenchimento dos dados cadastrais.

Imagem 3 - Cadastro solicitante

•
•
•
•
•
•
•

Nome: informar o nome completo do titular do CPF;
Endereço: local onde o solicitante reside;
Telefone: número de telefone ativo para contato com o solicitante;
Celular: número de telefone celular ativo para contato com o solicitante (Campo opcional);
E-mail: e-mail do solicitante;
Senha: essa senha será necessária para os próximos acessos;
Confirmar Senha: informar o mesmo que foi preenchido no campo senha.

Após o preenchimento do formulário clique em ‘Avançar’.
O sistema exibirá as orientações para o agendamento. Clique em ‘Agendar
atendimento ou desmarcar agendamento’.

Imagem 4 - Orientações do agendamento

A próxima página exibida possibilitará a marcação do agendamento.

Imagem 5 -Tela de marcação de agendamento – visão inicial

•
•

Informe os campos:
Serviços Disponíveis: selecionar o serviço desejado;
Unidade(s) Disponível(is): selecionar a unidade;

Após selecionar a Unidade, o sistema habilitará os demais campos:

Imagem 6 -Tela de marcação de agendamento

•
•
•

Informe o número dos processos: o campo será habilitado para digitar código dos processos;
Calendário: informar a data de agendamento;
Atendimento normal: marcar o horário desejado.

O sistema exibirá o comprovante do agendamento.

Imagem 7 – Comprovante do agendamento

