
Tutorial de utilização do Relatório de Emissão de Portarias

Para abrir o relatório no Data Studio e ter acesso a todas as suas funcionalidades, utilize o link
(https://datastudio.google.com/u/0/reporting/07007f14-4fc6-4085-9401-2ede45165119/page/p
_6vcjl4qeyc), ou clique em “Google Data Studio”:

Para colocar o relatório em tela cheia, utilize a opção “Apresentar” dentro do menu de opções
superior direito:

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/07007f14-4fc6-4085-9401-2ede45165119/page/p_6vcjl4qeyc
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/07007f14-4fc6-4085-9401-2ede45165119/page/p_6vcjl4qeyc


Para sair do modo de tela cheia, utilize o botão ESC do teclado.

Para utilizar um filtro na planilha de visão geral, clique sobre o nome da coluna desejada. Por
exemplo, para ordenar as portarias por data de expedição:

Uma vez que o filtro seja aplicado, é possível ver um triângulo invertido ao lado da coluna
escolhida. É possível alternar entre ordenação crescente e decrescente ao clicar novamente
sobre o nome da coluna (as datas mais recentes serão exibidas por padrão).



É possível limpar todos os filtros aplicados sobre a planilha ao clicar na opção “Redefinir”:

Para utilizar um filtro que terá efeito em todo o relatório, clique na caixa correspondente à
informação desejada na parte superior da página. Por exemplo:



Em seguida, utilize a barra de pesquisa para auxiliar a procura pela informação desejada:

É possível ver a descrição completa de cada Destinação ao posicionar o ponteiro do mouse
sobre cada opção:



Uma vez que a opção desejada seja encontrada, pressione o botão “SOMENTE”, à direita da
opção desejada:

Uma vez escolhido um filtro, é possível visualizar algumas de suas opções mais importantes
dentro da aba superior “Detalhes” (caso essa opção não apareça, encerre o modo de tela cheia
utilizando a tecla ESC).



Dentro da aba superior Dashboard existem gráficos que se atualizam de acordo com os filtros
selecionados nas abas superiores. Por exemplo, é possível ver informações sobre todas as
portarias relacionadas a uma pessoa:

Para limpar a seleção atual de filtros, utilize o botão “Redefinir” na parte superior direita da
página (caso essa opção não apareça, encerre o modo de tela cheia utilizando a tecla ESC).



Ao selecionar essa opção, a seleção de filtros será desfeita automaticamente em todo o
documento:

Para exportar a tabela do relatório para uma planilha em CSV, clique com o botão direito
sobre a tabela, e escolha a opção “Exportar”.



Em seguida, escolha a opção de exportação desejada. Se estiver na dúvida, a opção “CSV
(Excel)” deve ser compatível para quem utiliza sistema Windows:


