
 

REGRAS E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PLANTÕES JURÍDICOS
VIRTUAIS DA ADCPII

1. Os plantões ocorrerão na plataforma de vídeo conferência ZOOM (disponibilizado

pela ADCPII). O associado deverá se certificar, previamente, se ele tem os requisitos

técnicos para o acesso da sala. 

Obs: 

(1) Veja o Tutorial Básico abaixo para a instalação do Zoom.

(2) Caso não seja possível, a reunião com a assessoria jurídica poderá ocorrer,

excepcionalmente, pelo Whatsapp.

2. Cada associado terá em torno de 20 minutos de atendimento síncrono na sala

virtual do ZOOM. Após a confirmação do agendamento, caso avalie que agilizará o

encontro, envie um e-mail, em separado, para o advogado <herasilveira@ig.com.br>

com detalhes e dúvidas. O associado poderá anexar algum documento relevante

também. Não envie documentos pessoais para o e-mail da ADCPII.

3. Durante o atendimento virtual somente ficarão na sala os advogados e o

associado. O acesso à sala será com a autorização dos advogados. 

4. A sala virtual no ZOOM, será aberta pela funcionária da ADCPII. Após a entrada

dos advogados na mesma os colocará como administradores da sala (HOST) e sairá

da sala. A partir deste momento, o ingresso na sala será autorizado, exclusivamente,

pelos advogados na ordem e horário do agendamento (com alguma tolerância

razoável). 

5. Todas as dúvidas técnicas sobre o funcionamento da sala devem ser enviadas

(previamente ao agendamento) e com tempo hábil para que possam ser respondidas

para o e-mail adcpii@gmail.com.

Informações técnicas para o uso do ZOOM.
 

1. Você precisa ter o aplicativo zoom instalado no seu computador ou no seu

dispositivo móvel (celular).

2. Você precisa se certificar se o microfone nativo do seu dispositivo capta bem o

som. Caso contrário é recomendado usar um fone/microfone externo (vendido no

comércio de rua ou em qualquer loja de artigos de informática).

3. Baixar o aplicativo ZOOM no iOS:         

 https://itunes.apple.com/us/app/id546505307.

4. Baixar o aplicativo ZOOM no Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings.

5. Baixar o aplicativo Zoom para o computador (Linux, Windows ou Mac):

https://zoom.us/download .

6. Tutorial Básico de como acessar a sala de conferência do ZOOM: (em produção).

https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://zoom.us/download

