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Os times podem ser compostos de colaboradores (usuários que estão no organograma da empresa)
ou usuários avulsos (que não estão no organograma, como terceiros, consultores ou clientes).

Novo Time

Passo 1: Acesse “ADMINISTRAÇÃO”

no menu principal e, em seguida,
clique em “Time” no sub menu para
iniciar o cadastramento dos times.

Você pode criar times para serem utilizados 
em todos os serviços da plataforma. 

Passo 2: Clique no botão “Novo

Time” para abrir a tela de cadastro.



Novo Time

Após clicar em “Novo Time” aparecerá a tela abaixo para 
incluir os dados principais que caracterizam o time.

2- Descrição:
Inclua informações sobre esse 

time, seus objetivos, etc.

1- Nome:
Adicione o nome do seu time.

3- Responsável:
Vincule um responsável pelo 

time.

4- Salvar:
Conclua esta etapa clicando 

em ”salvar”.
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*Somente usuários marcados com “Exerce Liderança”, na tela de usuário, poderão ser habilitados como responsáveis.



Novo membro:

Clique no + para adicionar

um membro ao time.

Após clicar em “Salvar”, aparecerá a tela
abaixo. Aqui, deve-se incluir os participantes

do time dentre os usuários da plataforma.

Adicionar Integrantes ao Time

Excluir membro:

Basta clicar na lixeira do respectivo membro

para que ele seja excluído do time.



2- Membros:

Selecione os usuário que deseja

vincular ao time*

1- Pesquisa:

Procure por um usuário 

específico dentro da plataforma.

3- Confirmar:

Clique no botão para vincular os

usuário como membro do time.

*O líder do time (responsável) será vinculado automaticamente.

Após clicar em + aparecerá a tela ao lado
para facilitar a inclusão de membros ao time.

1

2

3

Adicionar Integrantes ao Time
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1- Editar times já existente:

Abre os registros do time para edição.

2- Deletar times :

Elimina time (necessita desvincular time e

eliminar resultados associados a ele nos outros

serviços da plataforma. Surgirá um aviso na tela).

Editar e Excluir Times


