
Passo a passo para publicação de Portarias no Portal do CNMP 

 

1. Acessar o endereço de administração do Portal no Joomla: 

www.cnmp.mp.br/portal/administrator/?consmp=portal 
 

Usuário: adenilsonchaves 

Senha: cnmp@2018 

 

2. Acessar menu Componentes  Atos e Normas 

3. Filtrar pela Categoria: Portarias da Corregedoria 

4. Clicar no botão Novo (em verde) 

5. Abrir o arquivo que será publicado (formato word) para copiar o título e a descrição. 

6. Copiar o título da portaria e colar no campo Título do portal: 

a. COLOCAR EM CAIXA ALTA (DICA: SHIFT + F3 NO WORD) 

b. Aqui, deve-se colocar o número com 3 algarismos (XXX/ANO), exemplo: 

016/2019. 

 

 

7. Copiar a descrição e colar no campo descrição do portal, conforme exemplo abaixo: 

 

 
a. Quando copiar a descrição, para garantir que o texto não esteja em negrito, 

selecionar o texto e clicar no botão Borracha (remover formatação), conforme 

abaixo: 

 

http://www.cnmp.mp.br/portal/administrator/?consmp=portal


 

 

8. Data (Ordenação)  

a. Data descrita na própria portaria. 

9. Data de Publicação 

a. Data que foi publicada no Diário (consultar planilha de controle ou o próprio 

Diário) 

10. Local: Caderno Administrativo 

11. Status: Vigente 

12. Categoria 

a. Portarias da Corregedoria 

13. Temas (procurar na listagem o(s) tema(s) adequado(s), por exemplo: 

a. Designação  

b. Encontros Regionais 

14. Número 

a. Número sem o zero à esquerda 

15. Ano 

a. Ano com 4 dígitos 

 

Após esse preenchimento, veja exemplo de como deve ficar: 

 



 

16. Clicar no botão Salvar. Depois disso, o Joomla abrirá a opção Documentos Vinculados: 

 

 
17. Clicar em Documentos Vinculados 

18. Clicar em Selecionar 

19. Navegar na pasta da Corregedoria, dentro do sistema Joomla: 

a. Corregedoria  Portarias_2019   

20. Clicar em Escolher Arquivos 

 

 

21. Navegar pelas pastas na rede da Corregedoria e escolher o arquivo que será feito o 

upload.  

a. W:\CORREGEDORIA\3. CIEE\Portarias 

22. Clicar em Iniciar Envio 

 

23. Verificar se a mensagem de confirmação do upload apareceu: 

 

24. Procurar pela portaria que acabou de enviar para o Joomla e clicar nela. 

 



25. Após selecionar a portaria, clicar no botão Inserir: 

 

 

26. Colocar o título do Documento Vinculado: copiar o título da portaria (lembrando que o 

número deve ter 3 dígitos). Exemplo: 

PORTARIA CNMP-CN Nº 047, DE 13 DE MARÇO DE 2019. 
 

27. Colocar a data da publicação (dia atual) no formato: dd/mm/aaaa, como exemplo: 

26/07/2019. 

 

28. Para finalizar a publicação, deve-se clicar no botão Salvar & Fechar. 

(Obrigatório esse procedimento, porque caso contrário o Joomla fica bloqueado para 

outros usuários editarem) 

 

29. Após a publicação fechar a página de administração do Joomla. 

 

 


