
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME 
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL 
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 



 
Diretor(a) de Escola: primeiro acesso e autuação de Processos  

https://sei.prefeitura.sp.gov.br     
Coloque o login e a senha:  

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/


a. Nível de Acesso: RESTRITO  
Hipótese Legal: INFOMAÇÃO PESSOAL  

Estágio Probatório  



•  

   
   

O diretor iniciará o processo com o documento interno:  

Formulário de identificação do servidor com nível de acesso PÚBLICO. 

 

•Em seguida, deverá inserir o documento interno:  

•FORMULÁRIO 1 com o nível de acesso PÚBLICO.  

 

•Caso necessite colocar algum documento EXTERNO, destacamos a 

necessidade de referenciarem um documento interno  

(EX. Informação ou Encaminhamento). 

 





Hipótese legal: “Informação Pessoal” - Lei 12527/2011  
 
(...) Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de 
forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e 
imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.  
 
§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, 
relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:  
I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de 
sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de 
produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que 
elas se referirem; e  
 
II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros 
diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a 
que elas se referirem.  
 
§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este 
artigo será responsabilizado por seu uso indevido.  
(...)  
§ 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e 
imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar 
processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações 
estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de 
fatos históricos de maior relevância.  



Processo de Estágio Probatório 

  

Nome do tipo de processo no SEI: GESTÃO DE PESSOAS: ESTÁGIO PROBATÓRIO   

Especificação: (NOME COMPLETO E RF DO SERVIDOR QUE SERÁ AVALIADO)   

Nível de acesso: RESTRITO   

Hipótese Legal:  INFORMAÇÃO PESSOAL    

Todos os modelos de documentos do Estágio Probatório estão como documentos 

internos com os seguintes nomes e descrições: 

FORMULÁRIO de identificação do servidor - DADOS DO(A) SERVIDOR(A)  

FORMULÁRIO 1 - DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES, ATIVIDADES E EQUIPAMENTOS  (ANEXO III) 

FORMULÁRIO 2 - AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO  (ANEXO IV) 

FORMULÁRIO 3 - CONSIDERAÇÕES DO MEMBRO RELATOR  (ANEXO V) 

FORMULÁRIO 4 - DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – CEEP  (ANEXO VI) 

FORMULÁRIO 5 - CIÊNCIA DO SERVIDOR  (ANEXO VII) 



Como inserir um documento no SEI  

1. Clique sempre no número do processo antes de inserir novo documento. Ao fazer isso, 
o menu do SEI trará a seguinte configuração:  



INCLUSÃO DE DOCUMENTOS  

 Há duas classificações possíveis para a 
inclusão de documentos no processo eletrônico: 
Documento Interno e Documento Externo. Os 
documentos internos são aqueles gerados pelo SEI, 
contendo no editor de texto do sistema e assinados 
com assinatura eletrônica, já os documentos 
externos são aqueles gerados fora do sistema (como 
planilhas do Excel e arquivos PDF).  





Todos os modelos de documentos do Processo de Estágio Probatório estão 
como documentos internos com os seguintes nomes e descrições: 

  

• FORMULÁRIO 1 - DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES, ATIVIDADES E 

EQUIPAMENTOS; 

• FORMULÁRIO 2 - AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO; 

• FORMULÁRIO 3 - CONSIDERAÇÕES DO MEMBRO RELATOR;  

• FORMULÁRIO 4 - DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTÁGIO 

PROBATÓRIO – CEEP;  

• FORMULÁRIO 5 - CIÊNCIA DO SERVIDOR;  

• Formulário de identificação do servidor - DADOS DO(A) SERVIDOR(A). 

 
 



 
 Ao criar o documento interno, de forma semelhante à 
autuação do processo, é preciso preencher o campo “Nível de Acesso”, 
os demais são opcionais.  
 
 Documentos com informações pessoais de servidores devem 

sempre ter nível de acesso RESTRITO  

 

 Após confirmar os dados de inclusão do documento 

interno, o navegador abrirá uma segunda janela, à parte, com o 

documento para ser editado conforme modelo pré-formatado. O seu 

processo continuará aberto na janela original, e será atualizado 

quando você salvar e fechar a edição do documento.  





 
 Sempre salve o documento antes de assinar.  

 

 Ao finalizar, clique no símbolo para ASSINAR o documento.  

 Um documento interno do SEI sem assinatura não possui validade e não poderá ser 

visualizado por outras unidades após a tramitação do processo:  



 Agora que já vimos como autuar um processo e incluir 
documentos internos, vamos aos documentos EXTERNOS:  
 
 
1. Clique sempre no número do processo antes de inserir novo 
documento. Ao fazer isso, o menu do SEI trará a seguinte configuração:  





 Em todo processo SEI, sempre que uma área inclui um ou mais 
documentos externos, ou mesmo internos (Relatórios e formulários, por 
exemplo), deve realizar procedimento para referenciá-los um a um em um 
documento que organize a informação antes de enviá-la à outra unidade.  







 
Caso necessite que algum servidor que não está no SEI assine algum documento do processo, 
como por exemplo o servidor avaliado que está no Estágio Probatório, siga as instruções 
abaixo:  
 
1. Servidor deverá se cadastrar no SEI Usuário Externo:  
IMPORTANTE: Preencher o cadastro com os dados cadastrados no EOL:  

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/credenciamento  

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/credenciamento




 

 Informar ao Administrador do SEI na DRE para que ele faça 
a liberação do acesso externo (PORTARIA Nº 5.050, DE 19 DE 
JUNHO DE 2019).  
 
 No e-mail deverá ter as seguintes informações:  
Nome completo do servidor,  
RF,  
 cargo,  
 Lotação/Exercício:  
 e-mail e  
motivo do cadastro.  





PRÓXIMA ETAPA: ACESSO AO SEI  

  

I. Diretor(a) de Escola, JÁ PERMISSIONADO 

 

 

• Diretor(a) da Unidade Escolar: 

• Os membros da CEEP terão acesso à Unidade da instituição. 

 

• Definir dois destes como pontos focais do SEI na Unidade, 

responsáveis pelo acompanhamento, apoio das atividades a serem 

executadas em meio eletrônico e comunicação acerca de processos 

vinculados a Unidade. 

 

• Encaminhar memorando modelo com assinatura do(a) diretor(a) e 

supervisor(a). 



https://correioweb.prefeitura.sp.gov.br/CookieAuth.dll?GetLogon?curl=Z2Fexchange&reason=0&formdir=2 

Rede\d + 6 dígitos do RF 
Senha antiga  

https://correioweb.prefeitura.sp.gov.br/CookieAuth.dll?GetLogon?curl=Z2Fexchange&reason=0&formdir=2


Senha antiga  
Nova senha 
Nova senha 




