Tutorial
Emissão de Cota Única e Parcelamento de anuidade
Acessar o portal da OAB-GO > “Serviços” > “Anuidade”

Ao redirecionar para tela de acesso, informar o número da OAB-GO e senha cadastrada.

*Advogados: Informar apenas o número da OAB-GO (sem ponto, letra e traço), ex.: 99999
*Estagiários: Informar o número da OAB-GO seguido da letra “E” (sem ponto e traço), ex.: 99999E

Caso não possui cadastro de senha, selecionar a opção “Gerar Senha de Acesso”, em seguida o sistema redirecionará,
para seguinte tela:

Campo: “Número Registro”: Informar o número da OAB-GO.
*Advogados: Informar apenas o número da OAB-GO (sem ponto, letra e traço), ex.: 99999
*Estagiários: Informar o número da OAB-GO seguido da letra “E” (sem ponto e traço), ex.: 99999E

Obs.: A senha será encaminhada via e-mail, caso não receba, certifique-se que não esteja no lixo eletrônico ou se seu email está atualizado junto a OAB-GO. Caso seja necessário atualizar o e-mail, favor entrar em contato com o
Departamento de Cadastro da Seccional Goiás.

Após realizado o login, o sistema redirecionará para a página principal do sistema:

Opções:
Home: Página Principal.
Meu Cadastro: Opção para realizar atualização cadastral de Endereço, Telefone, E-mail, Área de Atuação e outros.
Impressão pelo Site: Opção para realizar a emissão da Cota Única da Anuidade;
Renegociação online: Opção para realizar o parcelamento da ANUIDADE DE 2018.

Para Parcelamento:
Acessar a opção “Renegociação online” > selecionar o título, escolher o “Plano de pagamento” e a “Quantidade de
Parcelas”:

Obs.: Certifique a opção com o número de parcelas desejado antes de AVANÇAR com o parcelamento, pois o sistema
não permitirá mudança no número de parcelas após confirmação do plano.

Em seguida, clique em

Abrirá a tela contendo as informações da renegociação, em seguida após conferido e escolhida a opção clique em
“Concluir” para finalizar.

As parcelas serão geradas, em seguida selecionar todos as parcelas e clicar em “Emitir Boleto” para gerar o arquivo em
PDF.

*Os valores apresentados neste tutorial, são meramente ilustrativos para demonstração do tutorial.

