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Office 365



Unificar as plataformas de comunicação e colaboração utilizadas pelos
(as) servidores (as).

A solução vai representar a possibilidade de uso de ferramentas e
aplicativos para integrar operações básicas de trabalho, desde edição de
texto, planilhas de cálculos e apresentações até o uso de e-mails,
calendários, chamadas de áudio e vídeo, compartilhamento de
documentos, entre outros. O Office 365 é uma versão baseada na nuvem,
ou seja, pode ser acessado de qualquer lugar, compartilhado e editado
por vários membros da mesma equipe, do pacote de aplicativos
fornecidos pela Microsoft, que inclui cerca de 25 programas, entre eles os
conhecidos Word, PowerPoint e Excel (Pacote Office).
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■ O usuário receberá uma senha do Office 365 pelo seu e-mail 
expresso;

■ Após receber seu usuário e senha acesse o portal: 
https://portal.office.com;

■ Insira seu usuário (nome-sobrenome@sjsps.rs.gov.br) e sua 
senha;

■ No seu primeiro login será solicitado informações de 
segurança para autenticação;

■ Telefone Celular (Obrigatório);

■ Adicionar Código Brasil (+55)

■ Preencha telefone celular no formato  DDD+Digítos. Exemplo: 51 99999 9999

■ Após cadastro será direcionado a troca de senha

■ Crie uma senha que contenha números, letras maiúscula, letra minúscula e caractere 

especial - mínimo 8 caracteres. Exemplo: Sjsps@2022

■ Acesse o vídeo tutorial em caso de dúvidas: 

planejamento.rs.gov.br/treinamentos
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■ Acesso às ferramentas do Office 365 como por

exemplo: Teams, OneDrive, Power Point, Excel.

■ Toda estrutura do Office 365 será utilizada online, não

sendo necessário ter o aplicativo no computador

instalado.

■ Até o dia 1º de agosto permanece sendo o acesso de

e-mails pelo expresso. Posteriormente será

comunicado a data de troca de plataforma pelo

outlook por esta DINFO.
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