
Sistema Gerencial OAB Santos

SGOS



Login de Acesso ao Sistema

O login pode ser o email cadastrado ou o número de inscrição. Utilize a 
senha cadastrada no momento da inscrição.



Orientação aos Advogados - SGOS

• Nomeação
• Andamentos
• Processo
• Assistido
• Conclusão da Ação
• Certidões
• Comunicação
• Informações



Menu de Opções



Nomeação

A indicação do nome do advogado é feita automaticamente 
pelo sistema, considerando a área escolhida quando 
da inscrição. Não existe interferência do operador na escolha do próximo 
advogado na fila.

Gerada a nomeação, instantaneamente o advogado nomeado recebe um e-mail 

com os dados básicos do Assistido.

O advogado nomeado tem 7 dias após a nomeação para confirmar a ciência da 

mesma dentro do sistema e 10 dias após a nomeação para confirmar no sistema 

que o Assistido o procurou e o atendimento se iniciou.

Antes de iniciar a movimentação dessa nomeação, também é necessário 

confirmar que já houve um primeiro contato com o assistido.

Caso o assistido não faça esse primeiro contato utilize a opção de Comunicações 
e informe o CADOJ, que entrará em contato com o mesmo, e se for o caso 
cancelará a nomeação.



Nomeação
Nomeações disponíveis para o Advogado. Clique na nomeação.



Andamentos
Conforme estabelecido no Convênio, mensalmente 
deverá ser informado o andamento das nomeações.
O Andamento processual deve possuir a data do fato.
Podem ser feitos quantos lançamentos forem 
necessários para a documentação da movimentação 
processual da nomeação.
Caso não exista andamentos no mês, informe no último 
dia do mês que não houve andamentos.



Andamentos



Processo

É responsabilidade do advogado nomeado a 
informação dos dados do processo. 
A não informação desses dados impede que o 
sistema recepcione a certidão, o que retarda seu 
pagamento pelo orgão conveniado e impede a 
informação da conclusão da ação.



Processo



Assistido
A informação dos dados do assistido, são responsabilidade 
do CADOJ mas podem ser visualizados na nomeação.
Caso seja obtida nova informação de cadastro do assistido, 
utilize o link de Comunicações e informe o CADOJ.



Consulta da Ação

Na mesma área que se informa o andamento processual, existe a opção de 
conclusão da ação.
A conclusão da Ação é um procedimento que independe da entrega e 
recebimento da certidão.
As informações de conclusão da ação tem uso gerencial e estatístico e são 
importantes para a avaliação do convênio.
Uma nomeação com conclusão da ação deixa de ser verificada pelos 
alertas do sistema, que monitoram a alimentação dos dados.



Certidões

Obtida a certidão junto ao cartório, a mesma deve ser encaminhada à 
Assistência Judiciária da OAB, que encaminhará a mesma ao CADOJ, online 
em formato digital com posterior remessa física da mesma.
O CADOJ providenciará a validação e atribuição do valor a pagar conforme 
estabelecido no convênio.
Assim que a subseção receber o numerário referente as certidões e liberar 
seus valores para repasse, um e-mail é enviado para ciência do advogado 
responsável pela nomeação.
No ato da efetivação do pagamento, o sistema emite recibo documentando a 
operação.
As informações das certidões ficam disponíveis na ficha da nomeação em 
tempo real.
Uma nomeação poderá receber quantas certidões forem cabíveis à mesma.



Certidões



Comunicação

No link de Comunicações devem ser documentadas qualquer informação 
de problemas ou providências que devem ser tomadas na nomeação.
Utilize essa função para comunicar desistência do assistido, alteração de 
dados cadastrais do mesmo, etc.
As comunicações, se solicitado, podem ser enviadas via e-mail para OAB, 
para o CADOJ, para o Advogado e para o assistido (caso possua e-mail).



Comunicação



Documentos



Caso seja necessário o cancelamento de sua inscrição, entre em contato 
com o CADOJ para as devidas providências.

No cancelamento de sua inscrição, as nomeações já designadas poderão 
ficar ou não ainda sob sua responsabilidade, dependendo do motivo do 
cancelamento.

Cancelamento de Inscrição



Sua inscrição no convênio pode ser suspensa, por motivo de viagem, 
internação, etc.

Na suspensão da Inscrição, nenhuma nova nomeação será designada.

A suspenção e reativação da Inscrição devem ser solicitadas junto ao CADOJ.

Suspensão de Inscrição



Termos Disponíveis



Seus Dados Cadastrais



DÚVIDAS?

ENTRE EM CONTATO:
ASSISTENCIA.JUD@OABSANTOS.ORG.BR


