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ENGLISH
When I create the Form, it already comes by default the PROJECTS field with the item "Choices ([Tasks] .Project)"

This is working correctly and when I submit a form (submitform) it usually creates an item in my to-do list.
I understand what the Choices function is for, I know that it refers to a SharePoint-linked search list, so I don't need to import that connected list into PoweraApps.

If I were to use this way I would have no problem.

The problem is, I don't want to use it this way. The following page explains how to use it.

PORTUGUÊS
Quando eu crio o Form já vem por 
padrão o campo PROJETOS com o 
item "Choices([Tarefas].Projeto)"

Isto está funcionando corretamente 
e quando envio um form

(submitform) ele cria normalmente 
um item na minha lista tarefas.

Entendo para que serve a função 
Choices, sei que ela remete a uma 

lista de busca vinculado ao 
SharePoint e desta maneira não 

preciso importar essa lista 
conectada no PoweraApps.

Se eu fosse usar desta meneira não 
teria problema algum.

O problema é que não quero usar 
desta forma. Segue na próxima 

página a explicação de como 
preciso utilizar.



ENGLISH
I need the combo box (highlighted, project referrer) to filter and show only those projects for which the current user is responsible (PMO). For this I changed the items 

field to the reference below:
Filter (Projects; User (). FullName in PMO.DisplayName)

This is working in the combo box, it is filtering only the projects for which the user is responsible. The problem is when I submit the form (submitform), it is inserted in 
my Tasks list, but the Project field is not being inserted, as shown on the next page.

PORTUGUÊS
Preciso que a caixa de combinação 
(destacada, referênte a projetos) 

filtre e mostre como opção 
somente os projetos no qual o 

usuário atual seja o responsável 
(PMO). Para isto mudei o campo 

itens para a referência abaixo:

Filter(Projetos; User().FullName in 
PMO.DisplayName)

Isto está funcionando na caixa de 
combinação, ela está filtrando 
apenas os projetos no qual o 

usuário é responsável. O problema 
é quando envio o formulário 

(submitform), ele é inserido na 
minha lista Tarefas, porém o campo 

Projeto não está sendo inserido, 
conforme na próxima página.



ENGLISH
It is saving the Project field only when when the items field is as it is created "Choices ([Tasks] .Project)"

When I change to the formula "Filter (Projects; User (). FullName in PMO.DisplayName)" gives the mentioned error and does not save the Project camp

PORTUGUÊS
Ele está salvando o campo Projeto 
somente quando quando o campo 

itens está conforme é criado 
"Choices([Tarefas].Projeto)"

Quando mudo para a fórmula 
"Filter(Projetos; User().FullName in 

PMO.DisplayName)" da o erro 
mencionado e não salva o camp

Projeto.
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