Manual Extranet
Saiba mais sobre a Extranet do TRT7: como criar seu perfil e
serviços disponibilizados

Sobre a Extranet

A EXTRANET, serviço disponibilizado pela Secretaria de Tecnologia da Informação
do TRT da 7ª Região, pode ser vista como uma extensão da intranet do Tribunal e
nasceu da necessidade dos usuários em obter acesso através da internet ao
conteúdo restrito ao ambiente interno do Regional. A iniciativa permitirá o acesso às
notícias e demais publicações internas do Tribunal aos servidores (ativos e
inativos), magistrados, pensionistas e usuários autorizados. A Extranet também
auxiliará servidores que estejam em regime de TELETRABALHO.
Além disso, a introdução da Extranet fortalece os serviços em relação aos requisitos
básicos da Segurança da Informação, limitando o acesso apenas aos usuários
autorizados. Ainda por questões de segurança, nem todos os serviços de uso
interno estarão disponíveis. Os servidores e magistrados poderão se “logar” na
EXTRANET com seus usuários e senha da rede do Tribunal. Os demais usuários aposentados, pensionistas, etc - deverão ser cadastrados conforme será explicado
neste manual.
O link de acesso ao novo serviço será através do “banner Extranet”, no site do
Tribunal, ou utilizando o seguinte endereço: https://extranet.trt7.jus.br.

Solicitação de Usuário

Para solicitar a criação de um usuário para acessar o ambiente da Extranet, acesse
o site institucional do TRT7 (www.trt7.jus.br), vá até o menu “Serviços”, localizado
no topo, e clique em “Cadastro para Extranet”.
Vale ressaltar que os magistrados e servidores ativos já estão previamente
autorizados para acesso à EXTRANET. Logo, não é necessário realizar esse
cadastro, apenas utilize seu login de rede.

Após realizar esse passo, preencha o formulário que irá aparecer com seus dados
para que o perfil possa ser criado. Quando finalizar o preenchimento, clique em
“Enviar”.

Credenciais de Acesso

Assim que você enviar suas informações pelo formulário, um e-mail será enviado
informando que o pedido foi aberto. Não é necessário que você responda.

Após isso, os dados inseridos por você serão automaticamente enviados e
validados pela Central de Serviços de TI do TRT7. Uma vez confirmada a veracidade
das informações, mediante confronto com o sistema de recursos humanos, um
e-mail será enviado com as duas credenciais de acesso. Vale ressaltar que a senha
recebida será provisória e você deverá alterá-la posteriormente.

Primeiro Acesso (novos usuários)

Para acessar a Extranet clique no link fornecido no email ou vá até
https://extranet.trt7.jus.br/. Após esse passo, digite seu usuário e senha.

No primeiro acesso para novos usuários, a seguinte mensagem irá surgir e você
deverá criar uma nova senha. Para isso clique em “mude sua senha aqui”.

Na nova janela que irá se abrir você deverá fornecer seu login, sua senha provisória
fornecida no e-mail de confirmação, e uma nova senha. Esta deverá ter 8 caracteres,
com pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula e um número. Não esqueça
de assinalar a opção “Não sou um robô”.

Caso sua senha tenha os itens necessários, a troca será efetuada com sucesso e
você será direcionado novamente para a tela de login. Digite seus dados, incluindo
sua nova senha.
Após efetuar o login, você será direcionado para a página principal da Extranet.

Serviços Disponíveis
A Extranet do TRT7 oferece grande parte das opções existentes na Intranet, como a
opção de visualização das Publicações Atos, Manuais, Planos, entre outros).

A diferença se encontra na quantidade de Sistemas Online que você poderá ter
acesso. Os sistemas disponíveis estão apresentados a seguir e você pode
localizá-los no menu à direita, na tela principal da Extranet. Para acessá-los basta
clicar no sistema desejado.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Serviços de TI, através
dos seguinte meios:
Por telefone: 85 3388-9204
Pelo canal: centraldeservicos.trt7.jus.br

