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ACESSANDO O SISTEMA 

 

Para utilizar o sistema, acesse: 

 

 Pela Internet: digite na barra de endereços www.tjsp.jus.br/remocao. 

 Pela Intranet: dentro do Portal do Servidor pelo botão , disponível na 

coluna direita da tela, ou pelo endereço http://remocao.rh.tjsp.jus.br. 

 

Ao ser exibida a tela abaixo, digite seu Login e Senha e depois clique em  . 
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Na página inicial são exibidos os menus “Página Inicial”, “Processo de Remoção” e 

“Sair”, bem como a matrícula e o nome do servidor que está acessando o sistema, além dos links 

que permitirão: 

 

 Visualizar Solicitação; 

 Para desistir de “REMOÇÃO 2014” - clique aqui; 

 Demonstrativo das Vagas para as quais você está concorrendo; 

 Imprimir Último Protocolo do(a) “REMOÇÃO 2014”. 

 

 

 

Comecemos por Visualizar Solicitação. 
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VISUALIZANDO A SOLICITAÇÃO 

 

Para efeito de consulta da solicitação de remoção já efetuada, clique no link 

“Visualizar Solicitação” disponível na página inicial. Será exibida a tela abaixo. 

 

Em seguida, clique no botão com a lupa  para visualizar as comarcas/foros para 

onde solicitou a remoção. 

 

 

Para sair desta tela e visualizar outros links disponíveis, retorne à tela inicial 

clicando no menu “Página Inicial”. 
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DEMONSTRATIVO DAS VAGAS 

 

O sistema disponibiliza a relação dos servidores que estão concorrendo pela mesma 

comarca/foro para a qual foi feita sua solicitação, bem como quem desistiu da remoção. Para 

visualizar, clique no link “Demonstrativo das Vagas para as quais você está concorrendo” 

disponível na página inicial. 

O sistema já trará preenchido automaticamente o nome do evento e o nome do 

servidor. Clique então no botão Pesquisar para listar as opções. 

 

 

 
Para exibir todos os servidores que estão concorrendo para mesma comarca/foro 

clique no botão da lupa . 
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Observe que a coluna Detalhes exibe a figura de um olho  para cada servidor. 

Clique sobre cada um destes para visualizar detalhes das opções dos outros servidores 

concorrentes. 

 

Importante lembrar que esta tela exibe os nomes em ordem alfabética e, ainda, a 

ordem de opção dos candidatos (1ª, 2ª ou 3ª Opção), a matrícula e a Comarca/Foro onde 

trabalham atualmente. 

Após a visualização dos detalhes clique em Fechar para retornar à tela anterior. 

 

Para sair desta tela e cadastrar sua desistência, retorne à tela inicial clicando no 

menu “Página Inicial”. 
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DESISTÊNCIA DA REMOÇÃO 

 

O sistema permite a desistência da participação no processo de remoção. Para 

efetuar, clique no link “Para desistir de “REMOÇÃO 2014” - clique aqui” disponível na página 

inicial. 

Exibida a relação das solicitações de remoção, a coluna Desistir apresenta uma caixa 

de seleção vazia  para cada uma das opções. Clique na caixa da opção que deseja desistir e 

depois clique no botão Salvar. 

 

 

IMPORTANTE 

1) Ao optar pela desistência de uma ou mais opções, não haverá a possibilidade 

de desfazer a ação. NÃO HÁ DESISTÊNCIA DA DESISTÊNCIA. 

2) Se ao invés de clicar no botão para salvar a desistência, o servidor sair do 

sistema ou simplesmente fechar o navegador, a solicitação de remoção permanecerá ativa 

e continuará tramitando. 
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Após clicar no botão Salvar, por motivo de segurança do servidor, o sistema ainda 

exibirá uma mensagem de confirmação. Clique em OK para concluir a desistência ou Cancelar 

para não efetivar a desistência. 

 

 

 

Ao confirmar a desistência, será exibido na tela o número do protocolo. Para imprimí-

lo utilize o link de impressão de protocolo localizado na página inicial. 
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Concluído o processo de desistência, o resultado será apresentado da seguinte forma: 

 

1) A opção desistida passou para a última posição entre as opções e terá o status “Desistiu 

da Opção”; 

2) A 2ª opção passou a ser a 1ª; 

3) A 3ª opção passou a ser a 2ª. 
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Caso o servidor tenha optado por desistir de todas as opções, todas terão o status 

“Desistiu da Opção” e o servidor estará excluído do processo de remoção. 
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IMPRIMIR PROTOCOLO 

 

Na página inicial clique no link Imprimir Último Protocolo do(a) “REMOÇÃO 2014”. 

O sistema gerará um arquivo no formato PDF contendo o protocolo do último 

procedimento executado e salvo com sucesso. O servidor, então, poderá salvar o arquivo no 

computador ou abri-lo e imprimir. 
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SAIR DO SISTEMA 

 

Para sair do sistema com segurança, sempre utilize o menu Sair. 
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