
Como utilizar o E-GAP
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1. Como pesquisar o n° de Patrimônio;

1.1 Acesse o site www.tjes.jus.br e clique em “Login intranet”;

 
1.2 Efetue o Login;

1.3 Clique em “Intranet” e entre em “Sistemas administrativos”;

http://www.tjes.jus.br


1.4 Procure e entre em “e-Gap”;

1.5 Efetue o Login;



1.6 Pesquise o número de patrimônio desejado;

 



2. Como Solicitar Material de Consumo e Materiais de Consumo Duráveis;

2.1 Clique em Almoxarifado;

2.2 Clique em Requisição de Materiais Consumo ou em Materiais de Consumo Duráveis;

2.3 Escolha o material e a quantidade desejada;



2.4 Clique em Adicionar/Atualizar lista de Materiais

2.5 Selecione o complemento do setor de destino;



2.6 Justifique a solicitação do material e clique em “Enviar Pedido”;



3.Como Solicitar Material de Consumo Permanente;

3.1 Clique em “Patrimônio”;

 3.2 Clique em “Requisição de Materiais”;

3.3 Escolha o material e a quantidade desejada e Justifique o pedido;



3.4 Clique em “+Adicionar Materiais”;

3.5 Selecione o complemento do setor de destino;



3.6 Selecione em “Enviar Pedido”;



4. Como acompanhar o chamado de requisição no e-GAP;

4.1 Clique em “Almoxarifado” para acompanhar os pedidos 

4.2 Clique em “Acompanhamento de Pedidos”



4.3 Pesquise o n° do seu pedido

4.4 Verifique o Status do pedido;



5. Como realizar a transferência de bens para outros setores;

5.1 Clique em Patrimônio;

5.2 Clique em Bens no Setor;

5.3 Pesquise o número de patrimônio desejado;

 



5.4 Selecione o Material que deseja transferir;

5.5 Selecione o setor, para o qual deseja transferir o material;

5.6 Selecione o Complemento;



5.7 Coloque sua senha para Confirmar a Localização;

5.8 Clique em “Transferir Bens”;

5.9 Observe se as informações estão corretas. E confirme a Transferência;



6. Como monitorar a Transferência do Material;
*** Quando ocorre o pedido de transferência é gerado um número de Termo, o qual pode ser 
utilizado para monitorar a situação da análise realizada pelo setor de Patrimônio. 

6.1. Vá em “Patrimônio”

6.2. Clique em “Movimentação de Materiais”

6.3. Pesquise pelo n° de termo



6.4. Você poderá visualizar o destino, para o qual o material foi enviado.

6.5. O destinatário deve anexar o termo de responsabilidade e assinar eletronicamente, assim 
comprovando que está de posse do material.
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