Sistema de Agendamento de Advogados
Tela inicial de Login no site oabdf.sesipe.df.gov.br/oab . Para gerar a senha do advogado é
necessário que ele já esteja cadastrado no sistema de advogados do Sistema Penitenciário.

Caso seja o primeiro acesso o usuário deve clicar em “Primeiro Acesso?” para ser direcionado de
gerar a senha do sistema. Na tela abaixo basta o advogado informar o número do CPF ou da OAB
para poder gerar a senha.

É necessário que o advogado aceito os Termos de Uso que aparecem na página inicial para que os
agendamentos possam ser registrados!

Após estar logado no sistema a seguinte tela aparecerá:

O prazo máximo para agendamento será até as 23:59 horas do dia anterior ao atendimento. Na
tela de pesquisa o usuário deverá informar o nome do interno desejado para poder proceder com
o agendamento. Após a pesquisa do interno o botão “Selecionar” apenas ficará habilitado para os
internos ATIVOS no sistema. O advogado poderá agendar o interno com até 4 dias de
antecedência.

Após clicar em Selecionar o interno desejado ficará disponível na parte inferior da tela na aba
“Internos selecionados para atendimento”. Caso o advogado deseje inserir outro interno, basta
fazer nova busca e inserir o novo interno clicando novamente no botão selecionar.

Poderão ser selecionados para agendamento até 3 (três) internos por bloco de horário, caso o
advogado precise agendar mais de 3 internos os agendamentos deverão ser realizados em blocos
de horários distintos. Se algum interno for inserido de forma errônea basta o usuário clicar no
botão “Remover” para tirá-lo da lista.

Após selecionados os internos, o usuário deve clicar no botão “Próximo” para ir a página de
marcação de sala, data e horário para o atendimento. Sempre clique primeiramente na DATA
desejada para o sistema verificar os horários disponíveis.

Na tela acima o usuário marcará o interno desejado e escolherá a data no calendário, logo após,
deverá selecionar a sala para atendimento, o horário desejado e clicar no botão “Agendar”. Ao
clicar em agendar aparecerá a tela abaixo:

O usuário deve clicar em “Sim” e a seguinte tele informará o cadastramento realizado:

Os agendamentos poderão ser realizados nos finais de semana, sendo diferenciado o último
horário de marcação de atendimento das 17:30 às 18:00 horas.

Todos os agendamentos cadastrados aparecerão em Agenda Futura na tela inicial do sistema
quando o usuário fizer o login novamente. Após todos os agendamentos desejados serem
marcados o usuário será redirecionado para a seguinte tela:

Ao clicar em finalizar a sessão será encerrada com os agendamentos já cadastrados.
Para o usuário cancelar algum agendamento já realizado, ele deverá ir para a tela inicial e em
Agenda Futura ele selecionará o agendamento desejado e clicará em “Cancelar”.

Aparecerá a tela de confirmação de cancelamento onde o usuário deve novamente clicar no botão
Cancelar. O advogado poderá cancelar o atendimento até 2 horas antes do horário inicial previsto.

Os cancelamentos realizados nos últimos 90 dias ficarão disponíveis na tela inicial do sistema.

