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Setic alerta sobre para e-mail falso
Confira, na íntegra, alerta feito pela Secretaria de Tecnologia do TRT
O Setor de Segurança da Informação do TRT 13 alerta aos magistrados e
servidores sobre um e-mail falso, enviado recentemente aos usuários do
Tribunal, no qual é solicitado a atualização da conta de acesso do Web mail
institucional (em anexo).
Segundo Rodrigo Mafra, responsável pelo Setor de Segurança da Informação,
o e-mail falso foi enviado por pessoas externas ao Tribunal, com a intenção de
obter senhas de acesso ao Webmail institucional para utilizar suas caixas
postais no envio de spam (mensagens não solicitadas). Caso tenha
respondido este e-mail, altere sua senha imediatamente através do link:
https://intranet.trt13.jus.br/password/login.jsf
A SETIC não solicita aos usuários senhas e outros dados semelhantes por
e-mail, sendo responsabilidade dos magistrados e servidores a escolha e a
não divulgação das senhas pessoais, conforme disposto no ATO TRT GP Nº
264/2011. Foram implementadas na rede do Tribunal medidas visando
aumentar

a

segurança

contra

ameaças

semelhantes.

Entretanto,

é

fundamental que magistrados e servidores observem as boas práticas com
relação à escolha e utilização de senhas, conforme disposto no ATO TRT GP
Nº 511/2014.
Maiores

informações:

https://www.trt13.jus.br/institucional/seguranca-

da-informacao

CÓPIA E-MAIL FALSO
Aviso geral,
Esta é para informá-lo que há uma mudança e atualização no nosso servidor
de email, todos os clientes são obrigados a atualizar suas informações para
evitar a cessação ou suspensão da conta.
Para atualizar suas informações, clique aqui o login abaixo para atualizar
automaticamente sua conta de web mail.
Por favor, clique acima instruções para atualizar suas informações, vamos
processar o seu pedido uma vez que recebemos suas informações.
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