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INTRODUÇÃO:
Demonstraremos como criar conteúdo, do tipo Página Básica (PB). Com isso será possível para o cidadão 
visualizar conteúdo multimídia informativo.

CRIAR CONTEÚDO:
Botão disponível para criar conteúdos:
- Clique no botão Criar Conteúdo - item 01;

Na próxima tela (Informações Básicas):
- Preencha o campo de texto Título - Nesse exemplo preenchemos:  Exemplo PB - item 02;
- No campo Localização, clique no botão Selecionar - item 03;

Na tela (Selecione uma Localização):
- Selecione um dos diretórios principais - nesse exemplo selecionamos o diretório Parlamentares - item 04;
- Selecione o diretório criado (Exemplo Diretório) - item 05;
- Clique no botão Selecionar - item 06;

Parlamentares > Exemplo Diretorio

Exemplo PB
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Em seguida, no grupo (Selecione o Tipo de Conteúdo):
- Selecione o tipo Página Básica - item 07;
- Clique no botão Avançar - item 08;

Nas próximas telas, iremos ver apenas as com alguma complexidade. Itens com apenas campos de textos 
simples, não serão abordados.

Sendo assim, pularemos o grupo Informações Básicas e iremos para o grupo Imagem Principal:
-Clique no botão
   Nova Imagem - item 09;

Na tela ‘Banco de Imagens’ que se abrirá:
- Pressione Obter do Computador - item 10;

- Pressione Enviar Imagens - item 11;

- Abrirá uma janela para seleção de um arquivo de imagem, selecione seu arquivo;
- Após isso a imagem selecionada aparecerá no item Imagens Selecionadas - item 12;
- Clique no botão Selecionar Imagem - item 13;

Parlamentares > Exemplo Diretório

Exemplo PB
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A imagem deverá aparecer no quadro a esquerda - item 14;

O próximo passo será selecionar Alinhamento da Imagem:
- Nesse exemplo, selecionaremos Esquerda - item 15;

Grupo Conteúdo: Nesse grupo é possível preencher a parte textual (com funções de hipertexto*).

- É possível  usar as ferramentas de formatação de textos - item 16;
- Para inserir informação textual, digite no campo de texto, digitaremos «Exemplo de texto.» - item 17;

É recomendado, nesse ponto, salvar a página básica ates de continuarmos - item 18;

Até aqui vencemos a primeira ‘Aba’ (ou botão lateral)
Dados Básicos - item 19;

Vamos preencher as demais abas, 
a próxima será Galeria de Fotos - item 20;
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Exemplo de texto.

* hipertexto - mais informações : http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
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- Selecione a opção Exibir galeria de imagens na página - item 21;
- Preencha o nome da Galeria, nesse exemplo usaremos ‘Exemplo de Galeria da Pagina Básica’ - item 22;
- Pressione o botão Adicionar Imagens - item 23;

- Na tela Banco de Imagens, pressione o botão Obter do Computador - item 24;
- Pressione o botão Enviar Imagens - item 25;

Abrirá uma janela de diálogo para seleção das imagens.
- Selecione as imagens desejadas, nesse exemplo selecionamos as cinco primeiras de um diretório de 
imagens - item 26;
- Pressione o botão Abrir (Open) - item 27;
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- Certifique-se de todas as imagens aparecerem no campo Imagens selecionadas - item 28;
- Após todas as imagens aparecerem no campo, pressione o botão Adicionar Imagens - item 29;

Após o carregamento (Upload) das imagens, elas devem aparecer conforme figura abaixo.

- 

Estando todas as imagens desejadas, clique no botão Salvar - item 30;
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Galeria de Vídeo:
Uma observação sobre essa ferramenta, os vídeos não são armazenados no servidor do PGCV, eles são 
referenciados via youtube (preferencialmente), vimeo e outros servidores de vídeo.

- Clique na  aba lateral Galeria de vídeos - item 31;
- Selecione a opção Exibir galeria de vídeos na página - item 32;
- Preencha o campo Nome da Galeria:
 Para esse exemplo usaremos Exemplo de Galeria da Página Básica - item 33;
- Insira o endereço (URL) do vídeo desejado no campo Endereço do Youtube :
 Para esse exemplo usaremos  - item 34;https://www.youtube.com/watch?v=1KHv7ATOCCo
- Clique no botão Adicionar - item 35;

Estando o endereço (URL) correto, o vídeo será exibido conforme figura:

- clique no botão Salvar - item 36;

31

https://www.youtube.com/watch?v=1KHv7ATOCCo

32

33

34

35

36

http://camara.fecam.org.br/demonstracao/adm
https://www.youtube.com/watch?v=1KHv7ATOCCo
https://www.youtube.com/watch?v=1KHv7ATOCCo
https://www.youtube.com/watch?v=1KHv7ATOCCo


Portal das
Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores

CRIAR CONTEÚDO - 03 - PÁGINA BÁSICA
versão 1.00 - Novembro/2014 

Rua Santos Saraiva, nº 1.546, Estreito - Florianópolis - SC - Cep: 88070-101 
Fone: (48) 3221-8800 - www.ciga.sc.gov.br - ciga@ciga.sc.gov.br

Galeria de Arquivos:
- Clique na aba lateral Galeria de Arquivos - item 36;
- Clique na opção Exibir galeria de arquivos na página - item 37;
- Preencha o campo de texto Nome da Galeria:
 Nesse exemplo usaremos Exemplo de Galeria de Arquivos - item 38;
- Pressione o botão Inserir Arquivos - item 39; 

Abrirá um quadro de dialogo Abrir (Open).
- Navegue entre os diretórios e selecione o arquivo desejado:
 Nesse exemplo selecionamos o pgcv-termo-portal-2014.doc - item 40;
-Clique no botão Abrir (Open) - item 41;

Após o carregamento (Upload) 
do arquivo, ele deve aparecer 
conforme figura ao lado.
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- clique no botão Salvar - item 42;

Galeria de Áudios
- Clique na aba lateral Galeria de Áudios - item 43;
- Clique na opção Exibir galeria de áudios na página - item 44;
- Preencha o Nome da Galeria:
 Nesse tutorial usaremos Exemplo de Galeria de Áudios - item 45;
- Clique no botão Inserir Audios - item 46;

Abrirá um quadro de dialogo Abrir (Open).
- Navegue entre os diretórios e selecione o arquivo desejado:
 Nesse exemplo selecionamos os arquivos:
  - Audio PGCV 01.mp3, 
  - Audio PGCV 02.mp3, 
  - Audio PGCV 03.mp3  - item 47;

-Clique no botão Abrir (Open) - item 48;
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Após o carregamento (Upload) dos audios, eles devem aparecer conforme figura abaixo.

- clique no botão Salvar - item 49;

Mapa
- Clique na aba lateral Mapa - item 50;
- clique na opção Exibir Mapa na página - item 51;
- Preencha o campo de texto Mapa:
 Nesse exemplo usaremos o endereço Santos Saraiva, 1546, Florianópolis - item 52;

- Clique no botão Buscar no 
Mapa - item 53;

- Clique e arraste conforme 
necessidade de ajuste o ícone 
do mapa (      ) até a posição 
desejada - item 54;

-Clique no botão Salvar - item 49;
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ALGUMAS DICAS / OBSERVAÇÕES
Não será detalhado o item Formulário devidos aos seguintes motivos:
- Ferramenta em fase de implantação;
- Componentes são os mesmos usados no processo legislativo (na criação das atividades);
- Se for necessário, no futuro será provavelmente feito apenas do formulário;

Relembrando sobre vídeos:
- Os videos não são armazenados no servidor do PGCV;
- Deve-se usar um servidor de videos como youtube, vimeo, videolog, fortemente recomendado o youtube;
- Caso o vídeo seja apagado do seu servidor (no youtube por exemplo), o vídeo parará de ser exibido no 
PGCV;

Dúvidas, críticas e sugestões : camara@listas.ciga.sc.gov.br

http://camara.fecam.org.br/demonstracao/adm

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11

