
TUTORIAL
Formulário de inscrição para  

“Conferência Municipal de 
Saúde” via 1Doc



1ª Acesse:https://juizdefora.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp&s=juizdefora

2ª Clique no opção de Cadastro no canto superior direito

https://juizdefora.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp&s=juizdefora


3ª: Digite o seu endereço de E-mail

4ª: Marque a opção “não sou um robô”



5ª: clique no botão prosseguir 
Dados suprimidos



6ª: Selecione se você é uma pessoa 
física ou jurídica

7ª: Digite o seu nome 
completo

8ª: Digite o seu CPF - só 
números 

9ª: Digite a sua Data 
de Nascimento 

10ª: Digite a sua 
Função/Cargo 11ª: Digite a sua 

Organização

12ª: Selecione a sua 
Profissão

13ª: Selecione o seu 
Sexo

14ª: Verifique se o 
seu E-mail está certo

15ª: Digite o DDD da 
sua operadora no 
quadrado menor e o 
número do seu 
telefone no quadrado 
maior

Dados suprimidos



16ª: Insira um email 
alternativo

17ª: Se tiver nome 
anterior coloque aqui

18ª: Insira o motivo da 
troca 

19ª: Se tiver mais motivo 
pressione o +



20ª: Coloque o endereço 
completo 21ª: Digite o CEP

22ª: Digite o 
complemento do seu 
endereço. Ex.: Casa 01, 
Apartamento 01 23ª: Digite o nome do 

seu bairro

24ª: Digite o nome da 
Cidade por completo



25ª: Digite a sua Senha 
de acesso.

26ª: Digite a mesma 
senha para confirmar

OBS:se Tiver com 
dificuldade de ver a 
senha aperte o botão 
para mostrar a senha

27ª: Clique na 
verificação “não sou um 
robô” 

28ª: Clique no botão 
prosseguir



29ª: Com seu cadastro 
finalizado, ver se o seu 
usuário está logado

30ª: Clique em 
Protocolos



31ª: Verifique se você 
está logado no usuário 
correto

32ª:Clique em 
prosseguir  

Dados suprimidos

Dados suprimidos

Dados suprimidos



34ª: Preencha todos os 
campos do formulário 
com o máximo de 
atenção

33ª: Digite a opção no 
campo “assunto” e 
selecione "Formulário 
para a Conferência 
Municipal de Saúde



35ª: Após 
preenchimento dos 
campos “Protocolar”



36ª: Após envio será 
gerado um número de 
protocolo e um código 
para acompanhamento.
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