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Apresentação

Este manual foi elaborado pela Coordenadoria Operacional de Tecnologia da Informação do Conselho 
Nacional do Ministério Público – COTEC/STI/CNMP com o objetivo de prover orientações básicas aos usuários 
de notebooks para o acesso à rede do CNMP, correio eletrônico e Internet.

O manual foi organizado para atender a dois propósitos distintos: uso do notebook na rede do CNMP e 
uso do notebook fora das dependências do CNMP. Para cada um dos casos, foi criado um tópico onde serão 
tratadas as orientações específicas para o login, uso de correio eletrônico e acesso à Internet.

Uma cópia digital deste manual do usuário ou de uma nova versão que venha a ser disponibilizada 
pode ser encontrada no drive “T” da rede, na pasta “Documentos STI”.

Finalmente, destacamos que as figuras apresentadas neste manual são ilustrativas e podem não ser  
exatamente iguais às que serão mostradas no notebook do usuário.

Atenciosamente,

Equipe da COTEC/STI
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Uso e Segurança de Recursos de Tecnologia da Informação

A Portaria CNMP-PRESI nº 030, de 07 de abril de 2010, dispõe sobre critérios de uso e segurança dos 
recursos de Tecnologia da Informação do CNMP. Ela estabelece que os recursos de TI do CNMP, dentre eles os 
computadores portáteis, são destinados ao desempenho de atividades funcionais relacionadas ao Conselho 
Nacional  do Ministério  Público.  Além disso,  a  Portaria  fixa  direitos  e  responsabilidades dos usuários e  da 
Secretaria de Tecnologia da Informação (STI).

A  referida  Portaria  pode  ser  encontrada  no  Boletim  de  Serviço  nº  7,  no  endereço: 
http://www.cnmp.gov.br/boletins. Uma cópia da Portaria também está disponível no drive “T” da rede, na pasta 
“Documentos STI”.

Embora os servidores do CNMP devam conhecer todo o conteúdo da Portaria, destacamos a seguir 
algumas informações da Portaria aplicáveis ao dia a dia dos usuários de recursos de TI.

Contas de Acesso e Senhas
As contas  de  acesso  e  respectivas  senhas  são  de  uso  individual  e  intransferíveis,  sendo  vedado 

compartilhá-las com terceiros. Além disso, o usuário é responsável por qualquer atividade desenvolvida por 
meio do uso destas, desde o momento em que recebê-las, devendo alterar imediatamente as senhas iniciais 
fornecidas pela STI.

Suporte Técnico
É direito do usuário solicitar e receber suporte técnico da STI quando necessário para a realização de 

atividades funcionais  relacionadas aos  serviços  de interesse  do  CNMP.  As  solicitações  de serviços  ou  de 
suporte técnico devem ser registradas por meio de sistema informatizado disponibilizado pela STI no endereço 
http://helpdesk.cnmp.gov.br.

Armazenamento de Arquivos
Os arquivos  que guardam relação com atividades do CNMP devem ser armazenados nos  drives de 

rede,  de  forma  a  protegê-los  contra  falhas  em computadores.  Além disso,  é  proibido  armazenar  arquivos 
pessoais em drives de rede.

Arquivos armazenados localmente em computadores podem ser perdidos caso seja necessária alguma 
manutenção no equipamento. Dessa forma, o usuário deve efetuar cópias de segurança periódicas de arquivos 
pessoais armazenados nos computadores que utiliza.

Direitos Autorais, Propriedade Intelectual e Softwares Autorizados
É proibido utilizar  utilizar os recursos de Tecnologia da Informação do CNMP para armazenar, copiar, 

emprestar, transferir, exibir, ou executar qualquer tipo de arquivo digital do qual o servidor não seja usuário 
autorizado, que não tenha adquirido legalmente ou que incorra em violação de direitos autorais ou propriedade 
intelectual;

Usar, instalar, executar, copiar ou armazenar aplicativos e programas cuja utilização não seja autorizada 
pela STI, pode prejudicar o desempenho do computador e da rede de dados do CNMP e, portanto, essas 
práticas não são permitidas.

Utilização da Internet e do Correio Eletrônico
É vedado  utilizar o acesso a Internet e o correio eletrônico para finalidade alheia aos interesses da 

Instituição  e de  forma que  degrade  o  seu  desempenho como  download e  envio/recebimento  de  músicas, 
vídeos, imagens, softwares, streamings de vídeo ou áudio, e outros similares;

Ainda, de forma a proteger a confidencialidade das informações do CNMP, é vedado enviar senhas,  
informações sensíveis, confidenciais ou sigilosas da Instituição por correio eletrônico.
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Utilização do Notebook na Rede Interna do CNMP

Login

O login na rede interna do CNMP deve ser efetuado com a opção “Somente estação de trabalho” 
desmarcada, conforme figura abaixo. Dessa forma, será possível acessar informações disponíveis nos drives 
de rede (J:, K:, G:, etc), sistemas da Intranet e outros recursos informatizados, como impressoras e Internet.

Em caso de falha no login, verifique se o cabo de rede está conectado e se o contexto está configurado 
corretamente. Para visualizar o contexto, clique no botão “Avançado” para que sejam mostradas as opções de 
login.

Os possíveis contextos são: “conselheiros”, “corregedoria”, “informatica”, “secretaria”, “terceirizados” e 
“transporte”. O nome do contexto deve ser seguido de um ponto e da palavra “cnmp”, como no exemplo da 
figura. E o campo servidor deve estar preenchido com “zetajones”.
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Alteração da Senha de Rede

A alteração da senha de rede só deve ser efetuada quando o  notebook estiver conectado à rede do 
CNMP e depois de efetuado o login com a opção “Somente estação de trabalho” desmarcada.

Para alterar a senha, o usuário deve apertar as teclas <Ctrl>, <Alt> e <Delete> simultaneamente. Na  
janela que aparecerá, deve clicar no botão "Mudar Senha...".

Após clicar na opção “Mudar Senha”, será aberta a janela abaixo, na qual os campos “Senha Antiga”, 
“Nova Senha” e “Confirme a Nova Senha” devem ser preenchidos para efetivar a alteração da senha.
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Acesso à Internet

No ambiente do CNMP, é necessário fazer o  login na rede para que os navegadores Internet sejam 
configurados adequadamente para acesso aos sites da Internet e da Intranet.

Acesso ao Correio Eletrônico (GroupWise)

A ferramenta  GroupWise está disponível na área de trabalho. Ao clicar no ícone do GroupWise, será 
aberta a tela abaixo, na qual deverão ser digitados o login de correio eletrônico e a respectiva senha. O login de 
correio eletrônico digitado não deve conter o complemento “@cnmp.gov.br”.

Alteração da Senha de Correio Eletrônico via GroupWise

Para  alterar  a  senha  de  correio  eletrônico,  o  usuário  deve  entrar  no  GroupWise,  clicar  no  menu 
“Ferramentas” e em seguida em “Opções” para que seja aberta a janela a seguir:

Ao clicar duas vezes em “Segurança”, será aberta uma janela para alteração da senha, conforme figura 
a seguir.  Os campos “Senha antiga”, “Nova senha” e “Confirmar nova senha” devem ser preenchidos para 
efetivar a alteração da senha.
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Observação Importante sobre o Correio Eletrônico do CNMP

Devido  a  uma  limitação  de  recursos,  as  mensagens  de  correio  eletrônico  ficam  armazenadas  no 
servidor  de rede por  60 (sessenta)  dias,  contados da data  do envio/recebimento.  Após esse período,  são 
excluídos automaticamente e de forma permanente.

Caso exista a necessidade de manter mensagens de correio eletrônico por prazo superior a 60 dias, há 
um procedimento manual que pode ser executado para o armazenamento das mensagens em um computador  
específico. Nesse caso, as mensagens armazenadas não estarão disponíveis para acesso via Internet ou para  
acesso a partir de outro computador além daquele onde foram gravadas.

Esse procedimento somente poderá ser executado quando o notebook estiver conectado à rede interna 
do CNMP, pois é realizado utilizando o aplicativo de correio eletrônico Groupwise.
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Utilização do Notebook fora das Dependências do CNMP

Login

O login no  notebook,  fora das dependências do CNMP, deve ser efetuado com a opção “Somente 
estação de trabalho” marcada, conforme figura abaixo. Caso essa opção não seja marcada, o usuário não 
conseguirá  efetuar  o  login no  Windows.  Fora  das  dependências  do  CNMP  não será  possível  acessar 
informações disponíveis nos drives de rede, sistemas da Intranet e outros recursos informatizados disponíveis 
na rede interna.

Observação Importante:

Para que o notebook seja utilizado fora das dependências do Conselho, o usuário deverá ter feito pelo 
menos um login com o notebook conectado à rede interna. Isso ocorre porque nesse login é criada uma conta 
local no equipamento, a qual permitirá o acesso ao sistema operacional fora das instalações do CNMP.

Acesso à Internet

Para  acesso  à  Internet  fora  das  dependências  do  CNMP,  poderá  ser  necessário  configurar 
manualmente informações de conexão com a Internet.

As informações sobre as configurações necessárias devem ser fornecidas pelo provedor de acesso 
(uso residencial) ou área técnica responsável pela administração da rede (uso em outro órgão público).

Em virtude  das  características  peculiares  a  configurações de acesso  à  Internet  realizada  fora  das 
dependências do CNMP, ressalta-se que o COTEC/STI/CNMP não possui os meios necessários a prestar esse 
tipo de suporte ao usuário de notebook.

Acesso ao Correio Eletrônico (Webmail)

Quando o  notebook é utilizado fora das dependências do CNMP, o acesso ao correio eletrônico só 
poderá ser feito utilizando um navegador Internet, via Webmail e, para isso, o acesso à Internet deve estar 
funcionando.
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O link para acesso ao  Webmail está no  site do CNMP (http://www.cnmp.gov.br/).  Ao abrir  a página 
inicial, pode ser vista uma imagem de um cadeado no canto superior direito, conforme figura a seguir.

Ao clicar no cadeado, o usuário será conduzido a uma área restrita do site, onde há vários itens. Um 
dos itens tem o nome “Correio Eletrônico” e, após clicar neste item, será aberta a seguinte janela: 

Para  acessar  o  Webmail  é  necessário  digitar  o  login de  correio  eletrônico (sem  o  complemento 
“@cnmp.gov.br”), a senha de correio eletrônico e clicar no botão “Login” para que seja mostrada a tela inicial da 
caixa de correio.

O Webmail também pode ser acessado diretamente no endereço: https://webaccess.pgr.mpf.gov.br.

Observação Importante:

Ao acessar o Webmail do CNMP ou alguns sites da PGR, poderá ser mostrada uma mensagem de erro  
no navegador Internet. Caso isso ocorra, consulte o seguinte tópico deste manual:  “Mensagens de Erro ao 
Acessar Sites do CNMP e da PGR”.
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Alteração da Senha de Correio Eletrônico via Webmail

Para alterar a senha, após acessar a caixa de correio via Webmail, o usuário deve clicar em “Opções”, 
no canto direito superior, conforme figura a seguir:

Na janela que será aberta (veja figura a seguir), os campos “Digitar senha antiga”, “Digitar nova senha” 
e “Confirmar” devem ser preenchidos. Após clicar na opção “Gravar”, a alteração da senha será efetivada.

Observação Importante sobre o Correio Eletrônico do CNMP

Devido  a  uma  limitação  de  recursos,  as  mensagens  de  correio  eletrônico  ficam  armazenadas  no 
servidor  de rede por  60 (sessenta)  dias,  contados da data  do envio/recebimento.  Após esse período,  são 
excluídos automaticamente e de forma permanente.

Caso exista a necessidade de manter mensagens de correio eletrônico por prazo superior a 60 dias, há 
um procedimento manual que pode ser executado para o armazenamento das mensagens num computador  
específico. Nesse caso, as mensagens armazenadas não estarão disponíveis para acesso via Internet ou 
para acesso a partir de outro computador além daquele onde foram gravadas.

Esse procedimento somente poderá ser executado quando o notebook estiver conectado à rede interna 
do CNMP, pois é realizado utilizando o aplicativo de correio eletrônico Groupwise.
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Utilização do Groupwise Messenger

Os usuários do MPU e do CNMP podem utilizar uma ferramenta corporativa para troca de mensagens 
instantâneas: o Groupwise Messenger. Essa ferramenta pode ser utilizada na rede interna do CNMP ou fora das 
dependências do CNMP, desde que haja acesso à Internet. O ícone do Groupwise Messenger está disponível  
na área de trabalho do notebook e, ao clicar nele, será apresentada a tela de login mostrada abaixo. O usuário 
deve  informar  seu  endereço  de  correio  eletrônico completo  e  sua  senha  de  rede para  iniciar  o  uso  do 
GroupWise Messenger.

O Groupwise Messenger funciona de maneira  similar  a  outros aplicativos de troca de mensagens.  
Possibilita  a  adição  de  contatos  e  troca  de  mensagens  com vários  usuários  em janelas  distintas.  Faz-se 
necessário  ressaltar  que  para  sair  do  programa  é  preciso  ir  no  menu  “Arquivo”  e  selecionar  “Sair”,  pois 
simplesmente fechar a janela fará apenas com que o aplicativo seja minimizado e o usuário continuará sendo 
mostrado como “on-line” para demais usuários.
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Mensagens de erro ao acessar sites do CNMP e da PGR

Ao acessar alguns sites pela primeira vez, podem aparecer mensagens de erro indicando problema no 
certificado de segurança do site  ou afirmando que a conexão não é confiável.  Quando essas mensagens 
aparecem  durante o acesso a sites do CNMP ou da PGR, elas podem ser ignoradas sem nenhum risco ao 
usuário do notebook, conforme descrito a seguir.

Mensagem de Erro no Internet Explorer

Clicar em “Continuar neste site (não recomendado)”, conforme figura abaixo, para efetivar o acesso a 
sites do CNMP ou da PGR:

Mensagem de Erro no Mozilla Firefox

Para acesso a sites do CNMP ou da PGR, clicar em “Entendo os riscos”:
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Na próxima janela, clique em “Adicionar exceção”:

E, finalmente, na janela seguinte, clique em “Confirmar exceção de segurança”:
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