MANUAL PRÁTICO

COMO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO
REMOTA COM A FERRAMENTA ZOoM

O QUE É A VOZ DA REGIONAL?
É um projeto que promove um encontro entre
Oficiais e Oficialas de Justiça de todo o
Estado com o SINDOJUS/MG – para que o
Sindicato possa se aproximar da categoria,
conhecer a sua realidade e ouvir as opiniões
sobre assuntos pertinentes à categoria.
Os encontros são realizados às quintasfeiras de 10h às 11h. Os participantes são os
Diretores do Sindicato e seu Corpo Jurídico, o
parceiro Banco Alfa e as estrelas do evento,
os Oficiais e Oficialas de Justiça da sua
Comarca.

O QUE É o zoom?
O Zoom é um software de videoconferências
de fácil acesso e vem protagonizando vários
encontros durante a pandemia.
Disponível em todas as plataformas, essa
ferramenta torna a realização de reuniões
muito mais fácil, eficiente e segura. Seja no
seu computador, tablet ou smartphone, você
poderá ingressar rapidamente em nossa
reunião.
Depois da leitura do manual, se ainda tiver
alguma dúvida, basta entrar em contato com
o nosso setor de Comunicação!

como entrar em uma reunião
no zoom utilizando o celular?
Para entrar na reunião, você recebeu um
convite por meio de um link, disponibilizado
em seu Whatsapp.
Se você já possuir o aplicativo "Zoom"
instalado em seu dispostivo, o link te
colocará na sala de reuniões rapidamente.
Caso não tenha, ao clicar no link de convite
ele será direcionado à instalação na loja
virtual de seu sistema operacional.
O aplicativo é gratuito, e a instalação é
rápida e fácil.

Após a instalação, siga os passos a seguir:
- Toque no convite e solecione "Abrir com
Zoom";

- Efetue seu login, colocando E-mail e senha
e, toque em "Ingressar";

- Altere o "nome de exibição", inclua seu nome
completo e comarca;
- Dê a permissão para conectar o áudio e o
vídeo e, aproveite a reunião.

dicas importantes:

- Escolha um ambiente silencioso e com boa
iluminação;
- utilize fones de ouvido para preservar a
qualidade do áudio;
- Verifique a conexão de internet se está
estável, se não estiver, reinicie o roteador
ou internet móvel;
- abra o link antes do início da reunião;
- mantenha sua câmera sempre aberta e
abra seu microfone somente quando for
utilizar a palavra.

aproveite a reunião!

contamos com a sua ilustre presença.

