Primeeiro Aceesso Porrtal do SServidorr
1. Acesse o PORTAL
P
DO SERVIDOR através do link abaixo
o (o portal não abre todas
t
as
funcionalidaades pelo navegador Inteernet Explorrer, sugerimo
os abrir peloo navegador Chrome,
Firefox ou Ed
dge):
https://portald
doservidor.pb
bh.gov.br/

2. Com os dado
os de acesso
o (usuário e l ogin) em mããos o servido
or deve preenncher o campo de
usuário e senha e depoiss clicar na seeta vermelhaa :

3. Você será diirecionado a esta página :

4. É importante que o servidor habilitee o pop-up, pois
p conform
me imagem aabaixo o messmo
pode impedir a abertura
a das telas. CClique neste ponto verme
elho para apaarecer à tela
a abaixo:

5. Escolha a op
pção Sempre
e mostrar po p-ups de https://portaldoservidor.pbbh.gov.br e depois
d
clique em Co
oncluído.

6.

Caso apareçça a tela abaixo, o servid or tem que ir
i no canto superior direiito da aplicação e
escolher a opção
o
Portal do Servidorr na lista que aparece con
nforme a seggunda image
em.

7.

Feito tudo isto, o servidor deve escoolher a opção
o Perícia Médica para quue o sistema da TEG
seja aberto na outra aba
a do navegaddor.

Agen
ndamentto/Resu
ultado de Perícias Web
1. Tela de entrrada e confirmação de daados. Confirm
me e/ou com
mplete seus ddados:

olha de ação.. Escolha suaa opção de Agendamento
A
o ou Resultaddo de perícia
a
2. Tela de esco
médica:

3. Agendar Perrícia Médica

3.1. Dados do atestado médico, preencha com os dados que você tem em mãos:

3.2. Verifique as agendas disponíveis e selecione a de sua preferência:

3.3. Confirmação de agenda escolhida

3.4. Mensagem de finalização de agendamento. Conforme informado será direcionado ao seu email e telefone cadastrados seu agendamento realizado.

4. Resultado da Perícia Médica
4.1. Tela de apresentação dos resultados dos atendimentos realizados. Selecione o que você
deseja emitir.

4.2. Tela de impressão do Comunicado de Licença Médica, faça a impressão de seu resultado.

