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O SAPE - Residente Jurídico é o sistema elaborado para o Programa de 
Residência Jurídica do TRT 3ª Região. 

Nos próximos slides, serão apresentados os perfis de acesso e as 
funcionalidades para a indicação dos magistrados(as) orientadores(as) 
e para a solicitação dos(as) residentes jurídicos no sistema. 

O sistema está disponível 
na INTRANET, 
na aba “sistemas” 
com o nome: 
SAPE - RESIDENTE JURÍDICO.
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► O SAPE possui 2 (dois) perfis de acesso: 

Gestor e Orientador, que foram criados a partir do mapeamento dos 
papéis que serão desempenhados pelos magistrados(as)/servidores(as) 
durante as atividades da residência jurídica. 
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Perfil Descrição Quem possui acesso?

Gestor(a) Possui permissão para:
- Indicar magistrado(a) orientador(a);
- Solicitar residente;
- Solicitar desligamento de residente.

- Juízes Substitutos(as); 
- Secretários(as) das varas do 
trabalho; 
- Assessores(as) dos gabinetes; 
- Chefes dos postos avançados;
- Gestores (CJ) das unidades de apoio 
judiciário especializado.

Orientador(a) Possui permissão para:
- Enviar frequência do residente.

Todos os magistrados(as) 
orientadores(as) indicados no SAPE. 



► O SAPE possui duas etapas para que seja possível solicitar o(a) residente. 
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1º passo: Indicar o(a) magistrado(a) 
orientador(a)

2º passo: Solicitar residente

Quem pode indicar?

- Juízes Substitutos(as);
- Secretários(as) das varas do trabalho; 
- Assessores(as) dos gabinetes; 
- Chefes dos postos avançados;
- Gestores (CJ-03) das unidades de apoio 
judiciário especializado.

Quem pode solicitar?

- Juízes Substitutos(as);
- Secretários(as) das varas do trabalho; 
- Assessores(as) dos gabinetes; 
- Chefes dos postos avançados;
- Gestores das unidades (CJ-03) de apoio 
judiciário especializado.



Passo a passo: Indicação de 
magistrado(a) orientador(a)
Programa de Residência Jurídica

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região



► No MENU principal clique em 

“Indicar orientador”
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► Preencha os dados do(a) magistrado(a) orientador(a):
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► Indique o curso do(a) magistrado(a) orientador(a) disponível:

              
► Após, clicar em “solicitar”
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► Após solicitar a indicação do(a) magistrado(a) orientador(a), 
faz-se necessário aguardar a análise da indicação pela Secretaria de 
Desenvolvimento de Pessoas, que ocorrerá em até 3 (três) dias úteis,  para só 
então solicitar o(a) residente (próximo passo).
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Passo a passo: Solicitação de 
residente jurídico
Programa de Residência Jurídica

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região



► Após o deferimento da indicação do(a) magistrado(a) 

orientador(a), o próximo passo será a solicitação do(a) residente. 

► Clicar no MENU principal em“Solicitar Residente”
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● Os dados do solicitante serão os dados do juiz(a) substituto(a) ou do(a) gestor(a) 
da unidade ;

• Indique o(a) magistrado(a) orientador(a) que será responsável 
pelo(a) residente, o curso, o turno e se a modalidade poderá ser remota ou não.
Somente estará disponível o nome do magistrado(a) orientador(a) após a análise da 
indicação pela SEDP, constante do primeiro passo.
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• Selecionar o curso “Direito” e incluir o Subgrupo por área de atuação; 

• Cada unidade terá direito, inicialmente, a 1 (um) residente;

• Inserir as atividades que serão desempenhadas pelo residente no Plano de 
Atividades. Clicar no ícone “+” para inserir as atividades.
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• Selecionadas as atividades do Plano de atividades, 

clicar em “Enviar Solicitação”.  
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• O deferimento das solicitações ocorrerá de forma gradativa, 
observados os critérios estabelecidos na Ordem de Serviço DG n. 
2/2022, considerando o número de vagas autorizadas (300).

• No mês de novembro serão designados 50 (cinquenta) residentes e os 
demais até março de 2023.
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SOLICITAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DO TRT

► Qualquer dúvida estamos à disposição: 

► Secretaria de Desenvolvimento de Pessoas
► Residência Jurídica

► Tel.:       (31) 3228-7121

(31) 3228-7039

► residenciajuridica@trt3.jus.br
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