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FUNÇÃO DA TESTEMUNHA

?

Aﬁnal,
qual a
função da
testemunha
A testemunha está
comprometida com a
verdade dos fatos.
Assim, precisa ter
trabalhado com o(a)
reclamante e deve
depor sobre os fatos
que presenciou, que
efetivamente viu.
A testemunha não
pode mentir em
audiência.

Fique ligado

É importante que você
deixe claro ao advogado
da empresa se possui
algum tipo de amizade
ou até inimizade com
o(a) reclamante, isso
pode ser um
impedimento para seu
depoimento.
É preciso portar um
documento de
identiﬁcação oﬁcial com
foto (RG, CNH ou CTPS).

ORIENTAÇÕES GERAIS

?

Quais
os cuidados
que devo tomar
ao participar de
uma audiência
virtual

VESTIMENTAS
É preciso vestir-se
adequadamente, assim
como ocorre em uma
audiência presencial. Não
é permitido o uso de
regatas, bonés ou óculos
de sol.

INTERNET
Veriﬁque a sua conexão
com a internet. É mais
seguro que você esteja
conectado a uma rede
wi-ﬁ.

PONTUALIDADE
É importante que você
esteja preparado para
participar da audiência
até uma hora antes do
horário marcado e o
acesso à sala virtual deve
ser feito com 20 minutos
antes do horário da
sessão.

CELULAR E BATERIA
Caso você opte por
participar da audiência
pelo celular, veriﬁque a
bateria para evitar
problemas durante a
audiência.

AMBIENTE SILENCIOSO
Certiﬁque-se de que o
ambiente está silencioso
e tranquilo. Organize-se
para que não haja sons
naturais de animais
domésticos ou de
crianças.

MICROFONE E CÂMERA
Habilite o áudio e a câmera
do seu computador ou
celular. Depois de
habilitado, o microfone
deve ser desligado para
evitar ruídos. Somente
deverá ser ligado se você
precisar falar algo.

APLICATIVOS MAIS UTILIZADOS

?

Quais
os principais
aplicativos
para participar
de audiências
virtuais

CISCO WEBEX

GOOGLE MEET

Os aplicativos acima são os
mais utilizados para realização
de audiências virtuais.
A plataforma Microsoft Teams
pode ser acessada
exclusivamente pelo
computador ou notebook. Já
as plataformas do Cisco Webex
e Google Meet podem ser
acessadas pelo computador,
notebook e celular.

MICROSOFT TEAMS

Fique ligado
Ao utilizar o Cisco Webex
ou Google Meet,
recomendamos o acesso a
tais plataformas por meio
de aplicativo no celular
(smartphone), por ser mais
prático e para evitar
qualquer
incompatibilidade.

WEBEX - PASSO A PASSO

CISCO WEBEX
Baixe o aplicativo Cisco Webex Meeting na loja
de aplicativos do seu celular. Não se preocupe,
a instalação será automática e é gratuita.
CLIQUE PARA BAIXAR:

Acesso pelo notebook
A plataforma não funcionará
no navegador Internet
Explorer. Assim, o acesso deve
se dar por meio do Google
Chrome ou Mozilla Firefox.
Clique no link que foi enviado
para o seu e-mail e conﬁrme o
seu nome e e-mail.

Acesso pelo celular
Após a instalação do app, é só
clicar no link que foi enviado
para o seu e-mail.
Responda as informações
solicitadas e aguarde
autorização para entrar na sala
de audiência virtual.

FICOU COM DÚVIDAS?
Para um passo a passo mais
detalhado, escaneie o
QRcode ao lado ou clique no
botão para assistir ao vídeo
tutorial.
Acesse o vídeo

GOOGLE MEET - PASSO A PASSO

GOOGLE MEET
Baixe o aplicativo Google Meet na loja de
aplicativos do seu celular. Não se preocupe, a
instalação será automática e é gratuita.
CLIQUE PARA BAIXAR:

Acesso pelo notebook
Preferencialmente, utilize o
Google Chrome. Você poderá
copiar o link na página de seu
navegador ou poderá clicar
direto no link enviado para o
seu e-mail.
Em seguida, é só aguardar
autorização para participar da
audiência virtual.

Acesso pelo celular
Após instalação do app, é só
clicar no link que foi enviado
para o seu e-mail.
Responda às informações
solicitadas e aguarde
autorização para entrar na sala
de audiência virtual.

FICOU COM DÚVIDAS?
Para um passo a passo mais
detalhado, escaneie o
QRcode ao lado ou clique no
botão para assistir ao vídeo
tutorial.
Acesse o vídeo

TEAMS - PASSO A PASSO

MICROSOFT TEAMS
O Microsoft Teams será usado exclusivamente nas ações
trabalhistas que correm no estado do Espírito Santo. Este
aplicativo não oferece a opção de acesso via smartphone. O
acesso apenas será permitido via computador ou notebook
e, para isso, é necessário baixar e instalar o aplicativo
Miscrosoft Teams. Para isso, basta clicar no botão abaixo:

Fazer Download

Acesso pelo notebook
Ao ﬁm da instalação, caso
ainda não tenha o cadastro no
TRT 17, é preciso fazê-lo pelo
link.

Observe a data da audiência,
o número do processo e nome
das partes.

Caso já tenha cadastro, realize
seu login pelo mesmo link.

Ao identiﬁcar a sala de
audiência, clique em “Entrar
na sala de Audiência Virtual”

Em seguida, identiﬁque a sala
de audiência que você
participará.

Após, é só aguardar
autorização para participar da
audiência virtual.

FICOU COM DÚVIDAS?
Para um passo a passo mais
detalhado, escaneie o
QRcode ao lado ou clique no
botão para assistir ao vídeo
tutorial.
Acesse o vídeo
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