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Parte I 

Visão Geral 



1 Visão Geral 
 
1.1 O que é o SEI? 

O Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), é um sistema de gestão de 
processos e documentos arquivísticos eletrônicos, com interface amigável e 
práticas inovadoras de trabalho. Uma das suas principais características é a 
libertação do papel como suporte físico para documentos institucionais e o 
compartilhamento do conhecimento com atualização e comunicação de novos 
eventos em tempo real. 

O  é uma ferramenta que permite a produção, edição, assinatura 
e trâmite de documentos dentro do próprio sistema, proporcionando a 
virtualização de processos e documentos, permitindo atuação simultânea de 
várias unidades ao mesmo tempo em um mesmo processo, ainda que distantes 
fisicamente, reduzindo o tempo de realização das atividades. 

Com a publicação do Decreto 55.838, de 15 de janeiro de 2015 a 
implantação do Sistema Eletrônico de Informações foi oficializada, tornando sua 
utilização obrigatória para todas as secretarias e demais órgãos da 
administração pública municipal direta e indireta. Desde então, o projeto 
passou por diversas fases, que podem ser compreendidas através de alguns 
indicadores. Esta seção de Indicadores do Sistema Eletrônico de Informações é 
produzida pela Equipe do Processo Eletrônico e tem intuito de realizar análises 
através do acompanhamento de dados importantes para o monitoramento e 
avaliação de uso do SEI. 

 

 
 Principais facilidades do : 

 Portabilidade: 100% Web e pode ser acessado por 
meio dos principais navegadores do mercado: Internet 
Explorer, Firefox e Google Chrome; 

 Acesso Remoto: em razão da portabilidade já 
mencionada, pode ser acessado remotamente por 
diversos tipos de equipamentos, como 
microcomputadores, notebooks, tablets e smartphones 
de vários sistemas operacionais (Windows, Linux, IOS da 
Apple e Android do Google). Isto possibilita que os 
usuários trabalhem a distância; 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=16012015D%20558380000


 
 

 Acesso de usuários externos: gerencia o acesso de usuários 
externos aos expedientes administrativos que lhes digam 
respeito, permitindo que tomem conhecimento do teor do 
processo e, por exemplo, assinem remotamente contratos e 
outros tipos de documentos; 

 Controle de nível de acesso: gerencia a criação e o trâmite de 
processos e documentos restritos e sigilosos, conferindo o 
acesso somente às unidades envolvidas ou a usuários 
específicos; 

 Tramitação em múltiplas unidades: incorpora novo conceito de 
processo eletrônico, que rompe com a tradicional tramitação 
linear, inerente à limitação física do papel. Deste modo, várias 
unidades podem ser demandadas simultaneamente a tomar 
providências e manifestar-se no mesmo expediente 
administrativo, sempre que os atos sejam autônomos entre si; 

 Funcionalidades específicas: controle de prazos, ouvidoria, 
estatísticas da unidade, tempo do processo, base de 
conhecimento, pesquisa em todo teor, acompanhamento 
especial, modelos de documentos, textos padrão, 
sobrestamento de processos, assinatura em bloco, organização 
de processos em bloco, acesso externo, entre outros; 

 Sistema intuitivo: estruturado com boa navegabilidade e 
usabilidade. 

 
1.2 Gestão por processos e por desempenho? 
 

Um dos principais conceitos do sistema é a gestão por processo. 
Assim, para se criar um documento deve-se antes iniciar o Tipo de Processo 
correspondente ou inserir o documento em um processo já existente. Isso 
viabiliza os relatórios de Estatísticas da Unidade e Desempenho de Processos no 

 , o que inclui o tempo médio de cada Tipo de Processo no Órgão e o tempo 
médio de tramitação do Tipo de Processo em cada Unidade.  

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 Respeitar as etapas do processo e o fluxo de informações:  
 

O SEI proporciona instrumentos para medição e monitoramento dos 
processos. Também proporciona meios de manter um processo ou conjuntos de 
processos em permanente acompanhamento, sem que isso interfira nos fluxos 
de atividades e andamentos. Por isso, é importante cumprir cada etapa de 
maneira eficiente para a correta medição de desempenho dos processos, assim 
como deve ser feito uso de funcionalidades de pesquisa e acompanhamento 
para consulta a informações.  

Um exemplo de boa prática é a conclusão do processo ou seu envio para 
outra unidade tão logo as atividades pertinentes na unidade sejam finalizadas, 
sem mantê-lo desnecessariamente aberto na unidade atual (para saber mais 
sobre pesquisa, acompanhamento e medições, consulte: Métodos de Pesquisa, 
Acompanhamento Especial, Blocos Internos e Medições de Desempenho).  

 
 

1.3 Boas práticas de utilização do sistema 
 
 

 Números do SEI na Prefeitura 
 
 

Fonte: www.processoeletronico.prefeitura.sp.gov.br 



 
 
 

 Processo Eletrônico X Processo Físico 
 

 Não há mais diferença entre processo e expediente: todo documento é 
parte de um processo. 

 Não há mais necessidade de enviar documentos ao setor de autuação para 
iniciar um processo – ele é “iniciado” pela própria unidade. 

 Atividades de tramitação e encerramento são mais fáceis: tramitar é como 
enviar um e-mail e o término de um processo não requer mais envio ao 
Arquivo.  

 A produção de documentos não precisa mais de editor de texto externo 
(Word), sendo feita no próprio SEI (documentos internos) 

 Qualquer processo que tramitou por sua unidade pode ser consultado a 
qualquer momento.  

 
1.4 Histórico SEI 

 
 



 
 

1.5 Acesso/Informações SEI 
 
 

 Portal do Processo Eletrônico da PMSP 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/processoeletronico  

 SME - COCIN 

smecocin@prefeitura.sp.gov.br  

 Acesso pela internet 

 Utiliza o mesmo nome de usuário e senha da rede da Prefeitura 

 Ambiente de treinamento – utilizado para se familiarizar com o sistema  

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

 Ambiente de produção – onde o trabalho acontece! 

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

http://www.prefeitura.sp.gov.br/processoeletronico
mailto:seisuporte@prefeitura.sp.gov.br
https://sei.treinamento.prefeitura.sp.gov.br/
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/


  

 

 

 

Parte II 

Iniciando 
Operações no SEI! 



2 Iniciando Operações no SEI 
 

2.1 Acesso ao Sistema 

Para acessar o , o usuário deve utilizar seu login e senha do 
Outlook! 

 

 
 

2.2 Barra de Ferramentas 

O  possui uma barra de ferramentas no topo da página: 
 

 

Segue abaixo a descrição de cada item da Barra: 
 
 

 

Item Descrição 

Para saber +: disponibiliza lista de vídeos com o  
passo a passo de várias funcionalidades do . 

Menu: Permite ocultar ou mostrar o menu 

principal. 

Pesquisa: Possibilita uma busca rápida com 

diversos parâmetros sobre o processo ou 

documento. 

Caixa de seleção de Unidade: Informa ao 
usuário em qual unidade ele está logado e 
possibilita navegar pelas unidades para as quais 

tenha permissão. 



 
 

 
 

2.3 Menu Principal 

É a barra cinza localizada na lateral esquerda da tela, que 
disponibiliza um conjunto de funcionalidades, podendo ser distintas a depender 
do perfil do usuário ou do tipo de unidade. O perfil básico apresenta as seguintes 
opções: 

 

 

Controle de Processos: permite ao usuário 

voltar à página inicial. 

Novidades: permite ao usuário manter-se 

informado sobre novas funcionalidades 

adicionadas ao      . 

Usuário: identifica o usuário que está logado. 

Configurações do Sistema: permite ao usuário 

alterar o esquema de cores. 

Sair do Sistema: permite ao usuário sair com 

segurança do sistema. 



 
 

2.4 Tela Controle de Processos 

É a tela principal do , onde são visualizados todos os processos 
que estão abertos na unidade. Os processos estão separados em dois grupos: 

processos recebidos de outra unidade  e processos gerados pela própria 

unidade do usuário logado : 
 

 

Esta tela ainda apresenta um grupo de ícones  com 
funcionalidades que possibilitam efetuar operações para um conjunto de 
processos (operações em lote). Basta marcar a caixa de seleção ao lado do 
número de cada processo e, então, selecionar o ícone correspondente à ação 
desejada: 

 

 

Segue a descrição detalhada das funcionalidades destes ícones: 
 

Item Descrição 

 Enviar Processo: utilizado para tramitar processos para outra 
unidade. Conclui o processo na unidade remetente, a menos que, 
no momento do envio, seja marcada a opção “Manter processo 
aberto na unidade atual”. 



 
 

 O processo desaparecerá da tela do Controle de Processos, mas 
poderá ser recuperado na Pesquisa ou Acompanhamento 
Especial. 

 Atualizar Andamento: utilizado para incluir uma 
informação/despacho de andamento ao(s) processo(s) 
selecionado(s). Serve para registros meramente interlocutórios e 
explicações de situações. 

 Atribuição de Processos: utilizado para distribuir os processos. 
Informa que o processo está sob a responsabilidade de um 
usuário da unidade. 

 Incluir em Bloco: utilizado para organizar os processos dentro 
do sistema. Esse ícone permite incluir o processo em um Bloco 
Interno ou em um Bloco de Reunião. 

 Sobrestar Processo: utilizado quando o processo precisa 
aguardar alguma providência antes de ter prosseguimento. 

 

Concluir Processo nesta Unidade: utilizado para fechar o 
processo na unidade, quando não há mais nenhuma ação a ser 
tomada pela unidade. 
 
O processo desaparecerá da tela do Controle de Processos, mas 
poderá ser recuperado na pesquisa. 

 Anotações: utilizado para inserir informações adicionais que 
não devem constar dos autos do processo, geralmente 
orientações internas de trabalho da equipe. 

 Processos com Credencial de Acesso nesta Unidade: utilizado 
para controlar os processos sigilosos (reservado, secreto, 
ultrassecreto) em que o usuário possui credencial. Visível apenas 
para usuários que possuam credencial de acesso a processos 
sigilosos. 

 

A tela  Controle  de  Processos também  apresenta  símbolos  e 
orientações visuais para facilitar a identificação da situação de cada processo 

dentro dos grupos e : 
 

 
Item Descrição 



 
 

Apresenta apenas os processos atribuídos ao 
usuário logado. Para voltar à tela anterior, basta 
clicar em Ver todos os processos. 

Login entre parêntese: informação do usuário a 
quem o processo foi atribuído na unidade. 

Processos com número em preto: processos 
com nível de acesso público ou restrito já 
acessados por algum usuário da unidade. 

Processos com número em vermelho: 
processos remetidos à unidade ainda não 
acessados. 

Processos com número em azul: processos 
acessados e/ou que sofreram alguma ação pelo 
usuário por login/sessão. 

Processos com fundo preto: processos com 
nível de acesso sigiloso já acessados por algum 
usuário da unidade. Somente são visíveis para 
usuários com credencial de acesso ao processo 
sigiloso. 

Processos com fundo vermelho: processos 
sigilosos que ainda não foram 
recebidos/acessados. 

Processos com fundo azul: processos sigilosos 
acessados e/ou que sofreram alguma ação pelo 
usuário por login/sessão. 

Alerta que o processo remetido para a unidade 
do usuário tem prazo de retorno programado a 
vencer. 

Alerta que o processo remetido para unidade 
está com prazo de retorno programado 
expirado (atrasado). 

Um documento do processo foi publicado. 
 
 

Alerta que indica  a inclusão de um novo 
documento no processo ou indica que um 
documento (externo ou interno) foi assinado. 



 
 

 
 

 

Ao passar o cursor sobre o número do processo (sem clicar), é 
mostrada a informação do Tipo de Processo e a Especificação͟ (ambas são 
registradas no momento da abertura de um processo). 

 

 

Para acessar o conteúdo de um processo, basta clicar sobre o 
respectivo número. 

 

2.5 Tela do Processo 

 
Ao clicar em um dos processos listados na tela de “Controle de Processos” 

será apresentada uma nova tela que possibilitará ao usuário 

visualizar seu conteúdo, conforme figura abaixo. O lado esquerdo  mostra o 
número do processo e a respectiva relação de documentos organizados por 
ordem de autuação. A seguir é mostrada a opção de “Consultar Andamento”. Em 
seguida, são mostrados os “Processos Relacionados”, se houver.  

À direita  são mostrados todos os ícones de operações possíveis 
para o processo e, logo após, são mostradas as unidades nas quais o processo 
está aberto: 

Anotação simples. 

Anotação com prioridade. 

 
 
 
 
 
 

Alerta que existe um documento sigiloso (com 

credencial) para ser assinado. 



 
 

 
 

Há situações em que o processo não possui andamentos abertos, 
está sobrestado ou foi anexado a outro processo. Nestes casos, apenas os ícones 
com operações pertinentes, assim como o status do processo são exibidos. 

 

 

A tela do processo apresenta os mesmos ícones da tela Controle 
de Processos (com operações possíveis para grupos de processos), além de 
outros ícones com funcionalidades que permitem atuação sobre o processo em 
questão: 

 

 



 
 

 
 

1.  Apenas nos processos sigilosos serão visualizados os ícones: 
 

 
 

 
  
Segue abaixo descrição detalhada das funcionalidades dos ícones da 

tela do processo (para verificar a descrição dos ícones da tela do processo que 
também estão na tela “Controle de Processos”, consulte Tela “Controle de 
Processos”). 
 

Item Descrição 

 Incluir Documento: utilizado para criar um novo documento ou 
inserir (arquivos definidos como: “externos”) no processo. 

 Ciência: utilizado principalmente para que as unidades informem 
ao remetente que tiveram ciência do processo, dispensando a 
necessidade de se criar um novo documento para este fim. 

 Consultar/alterar processo: utilizado para consultar ou alterar 
os dados de cadastro do processo, tais como: descrição, 
interessado, destinatário e nível de acesso. 

 Duplicar processo: utilizado para duplicar os documentos 
integrantes de um processo. 

 Relacionar processos: permite vincular virtualmente um 
processo a outro. 

 Enviar Correspondência Eletrônica: permite enviar e-mail 
relacionado ao processo, com ou sem anexos. 

 Gerenciar Disponibilização de Acesso Externo: utilizado para 
liberar acesso a um usuário externo. Envia e-mail com link que 
dará acesso aos documentos do processo. 

 Acompanhamento Especial: possibilita ao usuário acompanhar 
o andamento do processo mesmo que ele esteja tramitando em 
outra unidade. 

Atenção 



 
 

 

2.6 Tela do Documento 

Um documento selecionado recebe uma marcação em azul. O 
sistema abre uma tela que contém duas áreas. À esquerda mostra o número 
do processo, a respectiva relação de documentos, enfatizando o 

documento selecionado . Logo abaixo é mostrada a opção de consulta ao 

andamento do processo . À direita são mostrados todos os ícones de 

operações possíveis para documentos . Abaixo dos ícones, é mostrado o 
corpo do documento. 

 

 



Ao clicar em um dos documentos que compõem o processo 
será apresentado um novo menu com as ações que poderão ser realizadas 
no documento. No caso de documento externo será apresentada uma 
barra de menu com algumas ações diferentes das apresentadas para os 
documentos internos. 

 

2.7 Documento Interno: 
 

 
 

 Documentos GERADOS pela unidade devem ser criados, editados e 
assinados no próprio SEI. O editor de documentos do SEI é similar ao editor 
do Word, permitindo inserção de tabelas, formatação e uso de links (Link 
SEI) 

 Exemplo: Encaminhamento (Cota), Despacho, Parecer etc. 
 

Documento Interno assinado:  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

1.  O ícone é apresentado somente no caso de documento sigiloso. 
 
 

 

2.8 Documento Externo: 
 

 
 

Atenção 



 Documentos RECEBIDOS pela unidade, documento gerados por outros 
sistemas de informação e planilhas eletrônicas podem ser incluídos como 
documentos externos. No entanto, esses documentos não podem ser 
assinados eletronicamente e, por isso, devem sempre ser REFERENCIADOS 
em um documento interno do SEI.  

 Exemplo: Pesquisa de Preço feita na internet, documentação do fornecedor, 
nota de reserva, nota de empenho, documentos pessoais do servidor etc. 

 

Documento Externo assinado: 
 

 
 

Item Descrição 

 Atualizar Andamento: permite ao usuário atualizar o 
andamento da situação do processo sem a necessidade de se 
efetuar um trâmite. 

 Ciência: permite que o usuário informe à unidade que teve 
ciência do documento, sem a necessidade de se criar um novo 
documento para este fim. A ciência do documento marca, 
automaticamente, ciência do processo. 

 
 

Consultar/Alterar Documento: permite ao usuário consultar ou 
alterar os dados de cadastro do documento, tais como: descrição, 

interessado, destinatário e nível de acesso. 

 Editar Conteúdo: permite ao usuário realizar alterações no 
conteúdo de documentos gerados na unidade. 
 
 
 



 
 
     
 
 
 



2.9   Restrição de Acesso 

Ao abrir um processo ou criar um documento no , deverá ser 
indicado o nível de acesso. 

Há três níveis de acesso possíveis: sigiloso, restrito e público. Os 
níveis de restrição de acesso permitidos são configurados durante o cadastro do 
tipo de processo. Significa que só é possível abrir um processo sigiloso se essa 
opção estiver configurada como permitida para o tipo de processo escolhido. Os 
tipos de processos que podem ser sigilosos aparecem com o fundo vermelho na 
lista Escolha o Tipo do Processo. 

É desejável que a maioria dos tipos de processo não possua restrição 
de acesso. No entanto, há casos em que abrir a informação em um momento 
inoportuno pode causar danos. Para estes casos é importante restringir o acesso 
à informação, informando a hipótese legal que ampara tal situação. 

 
O campo “Hipótese Legal” deverá ser preenchido com uma das 

opções disponíveis na barra de rolagem. 

 

 
 

          Um processo sigiloso, além do campo “Hipótese legal”, apresenta a 
relação de “categorias do sigilo”, de seleção obrigatória, em conformidade com a 
Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

 

 
 

Deve ser escolhida uma das opções: “Secreto”, “Ultrassecreto” ou 
“Reservado” e salvar informações. 

 

 

1. Ao inserir um documento restrito em um processo público, o processo 
assumirá, automaticamente, o comportamento do nível de acesso deste 
documento. Também se deve levar em consideração que, ao criar um 
processo com nível de restrição de acesso, todos os documentos nele 

inseridos, independentemente de serem públicos ou não, assumirão o 
comportamento do maior nível de restrição de acesso, ou seja, o conjunto 

Dicas 



sempre assumirá as características do maior nível de restrição de acesso. De 
qualquer forma, é importante que o usuário sempre indique o nível de 
acesso documento a documento, dependendo da informação neles contida, 
evitando restringir o acesso do processo como um todo. 

 
2. Processos sigilosos não são recuperáveis pela funcionalidade de pesquisa. 

Também não são registrados nas estatísticas do sistema.  
 

3. Processos restritos podem ser recuperados pela funcionalidade de pesquisa. 
No entanto, os conteúdos de todos os documentos (mesmo assinados) são 
inacessíveis para usuários das unidades em que o processo não tenha 
tramitado.  

 
 

4. Ao realizar a pesquisa de um processo em que um documento tenha 
recebido restrição de acesso, todo o processo, ou o conteúdo de todos os 
documentos desse processo, não poderão mais ser visualizados. Somente 
serão visualizados o número do processo e a descrição de cada documento. 
 

5. Para alterar o nível de acesso de Restrito ou Público para Sigiloso, o 
processo deve estar aberto somente para a unidade que efetua a operação. 

 
 
 

6. Processos e documentos restritos são identificados por uma chave amarela 
ao lado dos respectivos números. 

 

 

7. Processos e documentos sigilosos são identificados por uma chave 
vermelha. 

 

 
 

 



 

 

 

Parte III 

Operações Básicas 
com Processos. 



3 Operações Básicas com Processos 
 

3.1  Árvore de Documentos do Processo 

Todos os documentos do processo são organizados por ordem de  

inclusão, na vertical, em um modo de visualização denominado “árvore de 
documentos do processo”: 
 

 
 

Processos que, por sua natureza, comportem grande volume de 

documentos apresentam seus conteúdos aglutinados em pastas, de modo que 

sempre fiquem visíveis os últimos documentos inseridos. Essa aglutinação não  

pode ser confundida com “Volume de Processo”, que é típico de processos em 
suporte físico, não existente em processo eletrônico. 

 
3.2 Iniciar Processo 

Para a abertura de um processo, deve ser selecionada a opção 

"Iniciar Processo" no menu principal: 

 

 
 
 
 
 



 

Na tela "Iniciar Processo" será escolhido o tipo de processo 

desejado. Os tipos mais usados ficam em destaque assim que a tela é aberta. 

Para outros tipos, deve ser selecionado o ícone  ao 
lado de "Escolha o Tipo de Processo". Já, para voltar à tela anterior deverá ser 

selecionado o ícone . 

O próximo passo é o preenchimento de dados de cadastro do 
processo. 

 

 
 

Estão disponíveis os campos: “Protocolo”, “Especificação” 
(opcional), “Classificação por Assuntos”, “Interessados” (opcional), “Observações 
desta unidade” (opcional) e seleção do “Nível de Acesso”. 
 

Quando se tratar de um novo processo, deve se deixar marcada a opção 
“Automático”. Assim o próprio  fornecerá seu número único: 
 

 

Caso contrário, deverá ser selecionada a opção Informado. Neste caso, 
automaticamente será disponibilizado um campo para que seja inserido o número 
de processo e sua data de autuação original: 



 

 
 

 
 

Com exceção dos campos Protocolo informado e Data de Autuação, 
o sistema permite que todos os demais dados de cadastro do processo sejam 

alterados posteriormente por meio do ícone  (tela do 
processo), inclusive o Tipo de Processo. 

O campo Especificação permite a inclusão de 50 caracteres e é 
utilizado para acrescentar informações que diferenciem processos de um  mesmo 
tipo. Estas informações ficam visíveis ao passar o cursor sobre o número do 
processo na tela Controle de Processos, juntamente com o Tipo de Processo: 

 

 

O campo "Classificação por Assuntos" é automaticamente 
preenchido e não deve ser alterado sem que o fato seja informado aos 
responsáveis pela gestão documental. 

O campo Interessados deve ser preenchido com a denominação de 
pessoa física ou jurídica que tenha interesse sobre o mérito do processo. O campo 
permite a inclusão de vários interessados. 

Observações desta unidade é um campo de livre preenchimento, onde 
devem ser inseridas informações adicionais que facilitem a identificação de um 
processo e a sua recuperação. As informações desse campo só poderão ser  
recuperadas, na pesquisa, pela unidade que as inseriu. 

Seleção do Nível de Acesso é obrigatória para a abertura de um 
processo. Mesmo assim, é possível alterar o nível de acesso de um processo 

posteriormente por meio do ícone , disponível na tela do 
processo. 

 
 



 

 
 

 Embora o sistema não exija o preenchimento dos campos 
“Especificação”, “Interessados” e “Observações desta unidade”, estes 
campos são importantes para a pesquisa de documentos no sistema, 
sendo desejável a adoção de padrões de preenchimento pelas unidades. 

 O ideal é que a opção de inserção manual do número de protocolo de 
um processo seja utilizada somente para os casos de processos gerados 
fora da entidade ou processos criados antes da implantação do . 

 O processo recém-aberto é automaticamente atribuído ao usuário 
que o abriu e será mostrado no grupo de processos à direita da tela 
Controle de Processos (coluna: Gerados). 

 

 

 Só podem ser efetuadas modificações no cadastro do processo por meio do 

ícone    se o processo estiver aberto na unidade. 
Quando não aberto na unidade, o ícone é alterado automaticamente para 

 . 
 A inclusão de um novo tipo de processo deverá ser solicitada à unidade 

responsável pela gestão documental. 
 
 

 
 
 

3.3 Concluir Processos 

A conclusão do processo em uma unidade não acarreta a conclusão 
nas demais unidades nas quais esteja aberto. 

O processo pode ser concluído na unidade por dois motivos: 

a. A unidade concluiu sua etapa no processo, ou seja, não há mais 
nenhuma ação a ser tomada por parte da unidade, não obstante 
poder continuar aberto em outras unidades; 

b. O processo já alcançou o seu objetivo em todas as unidades e 
deverá ser concluído na última unidade em que estiver aberto. 

Para efetuar a conclusão, é necessário clicar no número do processo e 

selecionar o ícone e confirmar a operação. 
 



 

Também é possível concluir mais de um processo ao mesmo tempo, 
selecionando a caixa de seleção dos processos desejados na tela Controle de 
Processos e clicando no ícone Concluir Processos Nesta Unidade. 

 

 

 
 

 

1. Quando não houver mais nenhuma ação no processo por parte da unidade, 
esta deverá enviá-lo para unidade de destino ou concluí-lo. É fundamental 
que sejam fechados os processos cuja ação já foi concluída. Caso contrário, 
para fins de estatística, o tempo em que ele permanecer aberto 
desnecessariamente na unidade será computado como se o processo 
estivesse em andamento. 

 

 

1. O  envio  de  um  processo  para  outra  unidade  sem  selecionar  a  opção 

, possui o mesmo efeito da conclusão do 
processo para a unidade que efetua o envio. 

2. Um processo concluído em uma unidade pode ser recuperado a qualquer 
tempo   por   meio   da    pesquisa,   fazendo    uso   das   funcionalidades 
“Acompanhamento Especial” e/ou “Blocos Internos” ou pelo menu 
“Estatísticas”. 
Caso um processo possua anotações ao ser concluído, as anotações serão 
automaticamente recuperadas se houver a reabertura do processo na unidade 
que efetuou a conclusão.  

 
 

3.4  Excluir Processos 

Para o caso de processos abertos indevidamente, é possível a exclusão 

pela unidade geradora, por meio do ícone . Este ícone só fica visível nas 
telas de processos e de documentos quando a operação estiver habilitada. 

 

Para o caso de processos abertos indevidamente, que já tenham 
andamento em outras unidades, a funcionalidade a ser utilizada é a anexação de 

Atenção 
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processos. A exclusão de processos só é permitida, observadas as seguintes 
regras: 

 

 O processo não poderá ter andamento aberto em outra unidade além da 
geradora: o simples envio para outra unidade impossibilita a exclusão, mesmo 
que não tenha ocorrido acesso; 

 O processo não poderá ter documentos; 
 O processo possui documentos externos e/ou gerados no sistema que 

podem ser excluídos: permite que sejam efetuadas as exclusões de todos os 
documentos e, depois, a do processo. 

 
 

 
 

1. Caso um processo seja enviado para outra unidade, ainda que não tenha 
havido acesso na unidade de destino do processo, ainda que não possua 
documentos, ainda que seja mantido aberto na unidade atual e, embora o 

ícone  permaneça visível, terá a exclusão do processo impedida 
pelo sistema: 

 

 

2. Processos excluídos não são recuperados pela funcionalidade de pesquisa 
ou pelo menu Estatísticas da Unidade. 

 

 
 

 
 



 

 

4 Trabalho Colaborativo 
 

4.1 Receber Processos na Unidade 

A tela Controle de Processos organiza todos os processos abertos 
na unidade em dois grupos. O primeiro apresenta os processos recebidos e 
o segundo apresenta os processos gerados na unidade. O recebimento de 
processo ocorre quando o usuário clica sobre o registro que aparece em 
vermelho. O  registra automaticamente no andamento do processo a hora, 
a unidade e o login do usuário que recebeu o processo. 

 
4.2 Atribuir Processos a um Usuário 

É possível a atribuição do processo para um usuário específico 
dentro da unidade, ainda que isso não impeça a edição por outro usuário 
da mesma unidade. 

 

 

Os processos atribuídos a uma pessoa aparecem com o devido 
login em destaque, ao lado do número do processo. 

Para efetuar a atribuição, deve-se, clicar na caixa de seleção ao 
lado do número do processo ou processos a serem atribuídos. Deve ser 

selecionado o ícone . Na tela seguinte, deve ser 
selecionado o nome do destinatário na barra de rolagem do campo 
Atribuir para. As informações devem ser salvas. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Ao se clicar em “Ver processos atribuídos a mim” a tela “Controle 
de Processos” apresentará apenas os processos atribuídos ao usuário logado: 

 

 

Caso não haja nenhum processo atribuído ao usuário, a tela não 
listará nenhum processo. Para voltar à tela anterior, basta clicar em “Ver todos os 
processos”: 
 

 

Para saber como está a distribuição dos processos da Unidade para 
um usuário específico, basta clicar no login do usuário na tela de “Controle de 
Processos”: 
 

 
 

Ainda nesta tela, é possível redistribuir os processos atribuídos ao 
usuário, ao selecionar a caixa de seleção ao lado dos números dos processos que 
deverão ser redistribuídos, selecionar um dos usuários disponíveis na barra de 
rolagem do campo “Atribuir para” e clicando-se no botão “salvar”. 



 

 

 

1. Embora seja possível atribuir vários processos por vez, só é possível atribuir 
o processo para um usuário de cada vez. 

2. Processos com o número em vermelho não possuem atribuição porque o 
sistema não permite que sejam atribuídos processos durante o envio de uma 
unidade para a outra, exceto, no caso de processos sigilosos. 

 
 

 
 

4.3 Enviar Processos para outra Unidade 

Um processo pode ser enviado para outra unidade e permanecer 
aberto na atual. Também pode ser enviado para várias unidades 
concomitantemente. Desse modo, é possível a edição e verificação de 
atualizações em mais de uma unidade ao mesmo tempo. 

Quando um processo é enviado sem ser mantido aberto na unidade 
atual, deixa de ser visualizado na tela Controle de Processos. 

Para efetuar o envio, é necessário clicar no número do processo ou 
na caixa de seleção ao lado do número. Deve ser selecionado o ícone 

· .  Na tela seguinte, deverão ser informadas as unidades de 
destino do processo. 

 
Esta tela também disponibiliza as opções: “Manter processo aberto na 

unidade atual”, “Remover anotação” (permite remover a anotação quando o 
processo for devolvido), “Enviar e-mail de notificação” (permite enviar um e-mail 
com texto não editável a todos os usuários cadastrados na unidade de destino do 
processo, avisando do envio) e a opção “Retorno programado” (permite atribuir 
uma data em que o processo deva ser devolvido). 
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Após a seleção das opções, deve-se clicar em enviar. 

É possível enviar vários processos para uma unidade clicando 
na caixa de seleção ao lado do número dos devidos processo tela Controle de 

Processos e selecionando o ícone  (na mesma tela). No 
entanto, o trâmite de vários processos para várias unidades só será possível 
quando todos os processos se destinarem às mesmas unidades, ou seja, 
não é possível o trâmite em bloco quando os processos selecionados 
têm destinos distintos. Nesse caso deverá ser realizado o trâmite individual, 
ou do conjunto com mesmo destino. 

 

 

1. Outras formas que possibilitam a visualização concomitante e continuada 
de processos em outras unidades sem que seja realizado seu envio são: 

Bloco de Reunião  (tela do processo), o Bloco de Assinaturas  

(tela do documento) e Acompanhamento Especial . 
2. Ao acessar a tela do processo, é exibida a informação das unidades para 

as quais o processo está aberto. 

 

3. A disponibilização de blocos de assinatura, blocos de reunião e 
acompanhamento especial não implica à abertura dos processos para 
as respectivas unidades de disponibilização.  
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Parte IV 

Operações Básicas 
com Documentos. 
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5. Operações Básicas com Documentos. 
 

5.1 Incluir Documentos 

O sistema não permite o trâmite de documentos avulsos. Todo 
documento deverá estar contido em um processo criado previamente. Há duas 
modalidades possíveis de documentos em um processo do . A primeira é o 
documento gerado a partir do editor do próprio sistema (desejável). A segunda 
alternativa é o documento externo: documentos digitalizados ou nos vários 
formatos que possam ser importados para o sistema. 

Assim como ocorre ao iniciar um processo, os documentos deverão 
ser identificados com um tipo previamente registrado no sistema. Para 
documentos gerados este enquadramento ocorrerá durante a escolha do tipo 
do documento. Para documentos externos o enquadramento ocorrerá durante 
o cadastro de dados do documento. A inclusão de documentos se dá por meio 

do ícone  na tela do processo: 
 

 

Na tela Gerar Documento será escolhido o tipo de documento 
desejado, sendo que tipos mais utilizados ficam em destaque assim que a tela é 

aberta. Para visualizar outros tipos, selecione o ícone  ao lado 
de "Escolha o Tipo do Documento". Para voltar à lista anterior, basta selecionar 

o ícone . 
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Após a operação de inclusão, o documento é inserido 
automaticamente na árvore de documentos do processo e fica disponível para 
edição ou assinatura. 

Sempre que um documento for clicado, o       irá tarjá-lo em azul e 
a visualização de seu conteúdo ficará disponível do lado direito da tela. Também 
será apresentada uma nova barra de menu com todas as ações possíveis para 
documentos. 

A cada vez que um documento for incluído ou quando um 

documento (interno ou externo) for assinado, ficará visível um alerta  para 
todas as unidades em que o processo estiver aberto, exceto para a unidade 
geradora do documento. O ícone fica visível até que o primeiro acesso ao 
processo seja realizado. A ocorrência do acesso em uma das unidades não 
impede que o alerta continue visível para as demais. 
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1. O sistema permite a alteração dos dados de cadastro de documentos para 
todas as unidades em que o processo esteja aberto, ainda que o documento 
já tenha sido assinado digitalmente. 

2. O sistema permite, inclusive, a troca do tipo do documento por qualquer 
unidade em que o processo esteja aberto. 

3. O sistema também permite que possam ser enviados e-mails que comporão 
a árvore de documentos do processo. Não é possível cancelar ou excluir  
estes e-mails. 

4. A inclusão de um documento com restrição do nível de acesso em um 
processo com menor nível de restrição faz com que todo o processo receba 
o nível de restrição do documento inserido. 

 
 
 

 
 

5.2 Documentos Gerados no Sistema 

Para a inclusão de um documento gerado no sistema, deve ser 
selecionado o tipo do documento a partir da lista apresentada na tela "Gerar 
Documento". 

Dicas 
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O próximo passo é o preenchimento dos dados de cadastro do 
documento. Estão disponíveis os campos: seleção do Texto inicial, Descrição 
(opcional); Interessados (opcional); Destinatários (opcional); Observações desta 
unidade (opcional) e seleção do Nível de Acesso. O sistema permite que esses  

dados  sejam  alterados  posteriormente  por  meio  do   
ícone  (tela do documento). Deve ser selecionado o 

nível de acesso e salvar informações. 
 

 

Quando o documento é criado, fica visível na árvore de documentos 
do processo: 
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1. Embora o sistema não exija o preenchimento dos campos “Descrição”, 
“Interessados” e “Observações desta unidade”, estes campos são 
importantes para a pesquisa de documentos no sistema, sendo desejável a 
adoção de padrões de preenchimento pelas unidades. 
1. Documentos gerados e não assinados são considerados minutas. Estão 

abertos para edição por qualquer usuário da unidade geradora. 
Também só podem ser visualizados por usuários da unidade geradora 
do documento, ainda que o processo seja enviado para outra unidade. 

2. Só podem ser efetuadas modificações no cadastro do documento, 
se o processo estiver aberto para a unidade. As modificações são feitas 

por meio do ícone: . 
3. Quando o  processo  estiver  em  outra  unidade,  o  ícone  muda  

para  . 
4. Cada Tipo de Documento tem uma formatação que lhe é própria, 

portanto, atenção na escolha do tipo de documento que pretende 
produzir. 

5. Em regra, os documentos assumirão a temporalidade dos processos em 
que forem inseridos. No entanto, pode haver casos em que um 
documento de maior temporalidade seja inserido em um processo de 
menor temporalidade. Nestes casos, o processo deverá assumir a 
temporalidade do documento. 
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5.3 Editar Documentos 

Como regra geral é permitida a edição somente para os usuários da 
unidade geradora, mesmo que o processo esteja aberto para outras unidades no 
momento da inclusão do documento. 

Ainda, devem ser cumpridos os seguintes requisitos: 

a. Documentos gerados no editor de texto do 
b. Caso sejam produzidos por outra unidade, estarem disponíveis no 

bloco de assinatura da unidade do usuário que deseja editá-los; 
c. Não terem sido visualizado por usuário de unidades distintas da 

geradora do documento. Os documentos disponibilizados em 
blocos de assinatura poderão ser editados desde que visualizados 
apenas pelas unidades incluídas nos blocos. 

Para a edição, deve-se clicar no ícone: disponível na 
barra de menu da tela do documento. 

 

 

O sistema abrirá uma tela em que poderão ser editados os textos 
apresentados nas sessões de cor branca. O  permite, durante a edição, a 
inclusão de links e a importação de textos e formatos do Word. 
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Após realizar as alterações o usuário deverá clicar em Salvar. 

Excepcionalmente, documento já assinado eletronicamente pode 

ser editado. Basta que, enquanto a caneta ainda esteja na cor amarela , 
alguém da mesma unidade acesse o documento, realize sua edição e o assine 
novamente. Quando o documento é acessado por alguém de outra unidade, a 

caneta muda  da  cor  amarela  para  preta   e  as  edições  não  são  
mais permitidas. 

 

Utilizado o navegador Firefox (recomendado!), é possível utilizar o 
complemento “Verificador Ortográfico para português do Brasil. ͟.”. Neste caso, 
para acessar o corretor ortográfico é necessário, dentro do editor e com o cursor 
em cima da palavra, manter pressionada a tecla CTRL e clicar no botão direito do 
mouse, escolhendo então a opção “Verificar Ortografia”. 
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Após o primeiro clique em “Verificar ortografia”, abrir novamente o 
menu (CTRL + botão direito do mouse), e a opção “Idioma” estará disponível. 
Basta selecionar esta opção e em seguida selecionar “Português (Brasil)”. 

Para obter sugestões de palavras, posicionar o cursor sobre a 
palavra grifada pelo editor, abrir o menu (CTRL + botão direito do mouse) e 
escolher dentre as sugestões apresentadas. 

 

 
 

 

1. A Edição de conteúdos de documentos gerados no sistema não se confunde 
com alteração dos dados de cadastro de documentos. No primeiro caso, 
somente é permitida a edição por usuários da unidade geradora de um 
documento que ainda não recebeu assinatura eletrônica ou que, embora 
assinado, não tenha sido acessado por usuários de outras unidades. No 
segundo  caso, a edição  é permitida por  usuários  das  unidades onde  o 

Dicas 
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processo estiver aberto, ainda que o documento esteja assinado 
eletronicamente. 

2. Apesar do sistema dar suporte ao Internet Explorer (8 ou superior), é 
recomendado o uso dos navegadores Firefox (4 ou superior) ou Chrome. 
Também é recomendado manter a versão do navegador atualizada. 

3. Pode acontecer da janela do editor de texto do  ser bloqueada pelo 
Navegador (bloqueio de pop-ups). Caso isso ocorra, o usuário deve 
desabilitar o bloqueio de pop-ups do navegador. 

 
 

 

5.4 Incluir Imagens 

O editor do sistema permite a inclusão de imagens no corpo de 

documentos, por meio do ícone  da barra de ferramentas: 
 

 

Deverá ser posicionado o cursor no local em que se pretende inserir 

a imagem e clicar no ícone  Imagem.
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Será aberta uma janela informando os formatos de imagem 

permitidos para upload. Os formatos deverão ser previamente cadastrados pelo 

Administrador do sistema para que fique visível o ícone Imagem. 

 

 

Ao selecionar um arquivo com formato permitido, basta clicar em 

OK e será possível inserir a imagem no local desejado. 
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5.5 Referenciar Documentos ou Processos 

A operação de referência a documentos ou a outros processos pode 
ser simplificada por meio da inserção de um link do documento ou do processo 
(a ser referenciado) no corpo do documento em edição. Isto elimina a 
necessidade de busca do documento ou do processo no sistema. 

Para inserir um link, é necessário selecionar um documento interno 

de um processo do       , clicar no ícone . Deve ser identificado o 
espaço  onde  será  inserido  o  link  e,  então,  deve  ser  selecionado  o  ícone 

. 
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O sistema abrirá uma janela em que o campo protocolo deverá ser 
preenchido com o número  (aparece entre parênteses ao lado da 
identificação do documento a ser referenciado) na árvore do processo. Salvar 
Informações. 
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Para referenciar outros processos, basta preencher o campo 
protocolo com o número do processo a ser referenciado e clicar em salvar. 
Ao clicar novamente no documento (na árvore de documentos), o link estará 
ativo. 

 

 
 

 

1. O link permitirá que o usuário tenha acesso ao documento referenciado, 
ainda que seja um documento restrito. 

2. Não será possível criar links para documentos contidos em processos 
sigilosos, com exceção de referências para documentos do próprio processo 
sigiloso (auto referência). 
 

5.6 Textos Padrão 

Um texto padrão é um texto que seja recorrente e que possa ser 
utilizado como um conteúdo padrão para documentos e e-mails gerados no 
sistema. Cada unidade deverá produzir seus próprios textos padrão. 

 
Para a inclusão de um texto padrão é necessário selecionar a opção 

“Textos Padrão” no menu principal. O sistema abrirá a tela “Textos Padrão da 
Unidade”. Deve ser selecionada a opção “Novo”:

Dicas 
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Os campos a serem preenchidos são: Nome, Descrição e 
Conteúdo: 

 

 

Ao salvar as informações, o sistema abre uma tela mostrando a 
inclusão do novo texto padrão em um quadro com a relação de textos da 
unidade: 

 

 

Qualquer usuário da unidade pode  Alterar,  Consultar e  
Excluir um texto padrão da unidade. Basta selecionar o devido ícone na coluna 
Ações. 

 

Uma vez criado, o texto padrão passa a ficar disponível para ser 
adicionado durante a criação de um documento ou um e-mail gerado no sistema. 
Ao selecionar a opção Texto Padrão, dentro do Texto Inicial, o sistema. 
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disponibiliza uma barra de rolagem onde pode ser selecionada a opção com 
o nome dado ao texto padrão: 

 

 

A mesma barra de rolagem também é mostrada como opção 
no campo "Mensagem" na tela Enviar Correspondência Eletrônica.  

 

 
 

 
 
5.8 Documentos Externos 

 
Um documento externo é um documento não produzido pelo 

editor do próprio sistema. É possível configurar o sistema para somente aceitar 
formatos de arquivo específicos, como de vídeos, sons, imagens, apresentações 
e planilhas. Porém, o formato mais indicado é o PDF com OCR, por ser 
inviolável visualizado diretamente no sistema (não precisa fazer download) e 
viabilizar a pesquisa integral no corpo do documento. 
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Para incluir um documento externo, é necessário selecionar tipo de documento 
"Externo" (sempre é a primeira opção da lista), a partir da lista apresentada na 
tela Gerar Documento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 

 

 
 

O campo Data do Documento deve ser preenchido com a data de 
emissão do documento. 
 

O campo Tipo do Documento representa um combo onde deve ser 
selecionada uma das opções de tipos que foram previamente cadastrados no 
sistema. Um documento externo deve ser enquadrado em um dos nomes desta 
lista por questões de gestão documental e temporalidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O campo Número/Nome na Árvore permite a inclusão de 50 
caracteres. As informações inseridas neste campo identificarão o documento 
na árvore do processo. Ao gerar o documento externo, o sistema combina o 

tipo do documento escolhido  com o número/nome preenchido : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O campo Tipo de Conferência será preenchido em casos de 
documentos em suporte papel digitalizados: 
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Deverá ser selecionado o nível de acesso do documento, fazer o 
upload do arquivo e confirmar os dados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cada documento externo é possível anexar somente um 
arquivo. 
 

O  permite realizar a substituição de um arquivo importado para 
o sistema como documento externo enquanto não houver acesso ao processo 
por usuário de unidade diferente da que efetuou a operação. Basta acessar a 
tela  
aterar registro de documento externo por meio do ícone  

 , clicar no ícone  a Lista de Anexos 

, confirmar dados, fazer o upload do arquivo substituto e clicar no botão  
Confirmar Dados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O campo reabrir processos nas unidades estará disponível para as 
unidades de protocolo e apenas para processos de outras unidades (se o 
processo já tramitou pela unidade de protocolo o campo não aparecerá). Este 
campo permite reabrir o processo em unidades cuja tramitação já esteja 
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concluída. Os processos serão reabertos nas unidades selecionadas, ficando no 
controle de Processos com a cor vermelha, acrescidos do ícone de exclamação. 
 

5.9 Orientações para Digitalização 
 

Com o fim de permitir que documentos em formato PDF possam 
ter o conteúdo pesquisável ao serem inseridos no sistema e, também, para 
garantir melhor desempenho do  ao longo do tempo, é importante que o 
processo de digitalização siga certos parâmetros, como por exemplo: 
 

a. Cor: monocromático;  
b. Resolução: 300 dpi; 
c. Opção de reconhecimento de texto (OCR): ativada. 

 
Há algumas configurações que podem não ser reproduzidas como 

no documento original, tais como fonte e tamanho dos caracteres; espaço 
entre os caracteres e entre as linhas; caracteres sublinhados, em negrito ou 
itálico; sobrescrito/subscrito.  
 

A qualidade de conversão em OCR depende da qualidade do 
documento original e dos parâmetros de digitalização. Não são recomendados 
para o reconhecimento de texto os documentos com layout complexo, 
constituídos por diagramas, tabelas e textos (como folhetos, revistas e jornais); 
documentos contendo tabelas sem linhas de borda e tabelas com formatos de 
células complexas; tabelas complexas com subtabelas, diagramas, gráficos; 
fotografias, textos na vertical; documentos de layout complexo que contém 
textos misturados com diagramas ou ilustrações; documentos que contém 
fotografias ou padrões configurados como plano de fundo; documentos com 
texto de cor clara em fundo escuro. 
 

Há alguns tipos de documentos que podem não ser reconhecidos 
corretamente no processamento do OCR como, por exemplo, documentos que 
possuem caracteres manuscritos; documentos com caracteres pequenos 
(menores que 10 pontos); documentos desalinhados; documentos escritos em 
idiomas diferentes do especificado; documentos com caracteres em fundo 
colorido não uniforme, tais como caracteres sombreados; documentos com 
muitos caracteres decorados, tais como caracteres com relevo ou contorno; 
documentos com caracteres em fundo padronizado, tais como caracteres 
sobrepostos em ilustrações e gráficos; documentos com muitos caracteres em 
contato com sublinhas ou bordas. 
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Os documentos impressos em fontes muito pequenas devem ser 
digitalizados com resoluções maiores e o brilho deve ser ajustado 
adequadamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Guia do Usuário do ABBYY® FineReader 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fonte: Guia do Usuário do ABBYY® FineReader 11) 
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6. Excluir Documentos 
 
É possível excluir documentos externos e documentos gerados no sistema que 

sejam desnecessários ao processo, clicando no ícone . Esta operação 
tem por fim eliminar documentos que ainda não se estabilizaram como oficiais 
e, portanto, não afetam direitos e/ou obrigações. Ainda assim, o sistema efetua 
o registro de documentos excluídos e o histórico da operação fica disponível na 
consulta ao andamento do processo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em regra, o ícone  ficará visível apenas quando o 
procedimento de exclusão for permitido. A exclusão de documentos se 
diferencia da exclusão de processos porque um processo pode estar aberto 
para várias unidades no momento da criação de um documento. Por isso, a 
exclusão obedece algumas regras: 
 

a. Documento gerado e não assinado pode ser excluído pela 
unidade elaboradora. Documento que ainda não foi assinado é 
considerado minuta e pode ser excluído, ainda que tenha sido 
incluído em bloco de reunião e, assim, visualizado por outras 
unidades;  

b. Documento gerado assinado e ainda com a caneta em amarelo 
pode ser excluído pela unidade elaboradora. A caneta de 
indicação de assinatura fica em amarelo até que o documento 
tenha seu primeiro acesso por usuário de outra unidade ou 
quando o processo é enviado para outra unidade. 
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c. Documento externo assinado e ainda com a caneta em 

amarelo pode ser excluído pela unidade que o incluiu no 
processo.  

d. Documento externo não assinado pode ser excluído pela 
unidade que o incluiu no processo, mesmo quando o processo 
já estiver aberto para múltiplas unidades ou mesmo se o 
documento já tiver sido acessado por usuários de outras 
unidades, até o envio do processo para outra unidade. Após o 
envio do processo para outra unidade, mesmo exibindo o ícone  

 no acesso ao documento, o sistema não permite sua  
exclusão avisando que o documentou externo já tramitou. 

 
Dicas 

 
1. Um documento excluído deixa de aparecer na árvore de documentos do 

processo.  
2. A exclusão de um documento não anula o registro do número sequencial 

referente ao tipo de documento. Por exemplo, caso tenha sido criado e, 
logo depois, excluído um memorando de número 1, o próximo memorando 
criado no sistema possuirá o número subsequente, 2. 

 
 
 
 

6.1  Cancelar Documento 
 

O ícone  deve ser utilizado em documento já 
estabilizado como oficial e que, por alguma determinação oficial, dever ser 
cancelado. Por exemplo, caso tenha sido verificada sua nulidade. 
 

Esta é a funcionalidade do  que opera o tradicional instituto do 
Desentranhamento e, assim, exige ato formal de autoridade competente 
determinando o cancelamento do documento. 
 

Para efetuar a operação, basta clicar no documento e depois no 

ícone : 
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O sistema abrirá uma tela onde deverá ser informado o motivo do 
cancelamento. 
 

Com o cancelamento, o documento permanece indicado na árvore 
de documentos do processo, porém, com ícone próprio de cancelado, sem ser 
mais possível acessar seu conteúdo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicas 

 
1. Documento assinado, mesmo que possua assinaturas de usuários de várias 

unidades, somente pode ser cancelado pela unidade geradora, ainda que o 
processo esteja aberto em várias unidades ao mesmo tempo.  

2. Assim, o ícone  somente ficará visível para a unidade 
geradora do documento. 
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7 Assinaturas 
 
 

7.1  Assinatura de Documento Interno 
 

É possível a assinatura digital no sistema, fazendo uso de login e 
senha ou token. Para assinar deve-se clicar no documento na árvore do 

processo e selecionar o ícone ·. Um documento pode ter tantas 
assinaturas quanto forem necessárias. 

 
 A assinatura será feita selecionando-se a função na barra de 

rolagem do campo "Cargo/Função" e preenchendo-se o campo "senha" ou via 
token. A assinatura digital será exibida na parte final do documento. Também é 
possível obter informações sobre as assinaturas clicando no ícone da caneta: 
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Pode acontecer de um usuário, por força do exercício de uma função, 
necessitar assinar documentos em sua unidade, atribuindo ora seu cargo, ora 
sua função. Neste caso, bastará fazer a devida seleção na barra de rolagem do 
Campo “Cargo/Função” e assinar o documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dicas 

 
1. Quando se tratar de documento preparatório, sugere-se que este seja 

assinado somente quando aprovado em sua totalidade e por todas as 
autoridades competentes. E seja assinado primeiro pela instância 
superior, pois, em regra, ficará visível para qualquer usuário após a 
primeira assinatura.  

2. Quando for necessário efetuar mais de uma assinatura em um documento 
produzido no sistema por usuários da mesma unidade, basta atribuir o 
processo ao usuário que realizará a assinatura. 
3. Um documento gerado no sistema poderá receber assinatura digital de 

usuários de unidade diferente da elaboradora. Esta operação é realizada 
por meio da inclusão de documentos em bloco de assinatura  
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Parte V 

Fluxo de 
Processos. 



 
 
 

 
 

8. Adiantamento Bancário 
 
 

Unidade Requisitante - 1ª fase 
 

 Inicia processo (Ir para Parte III, item 3.2 – Iniciar Processo) 

 
 Tipo: Pagamentos: Adiantamentos; 

 
 Classificação por Assuntos: 3.0.01.01.14 – Processo de 

Adiantamento/Prestação de Contas 

 

 Inseri formulário de solicitação de aditamento do tipo documento 
interno (Ir para Parte II, item 2.7 – Documento Interno); 

 Enviar processo de Adiantamento pelo SEI para a unidade Diretoria 
Regional de Educação (SME-DRE-Nome da DRE-DIAF/AB) 

 

Unidade Educacional – 2ª fase Prestação de Contas  

 

 A Unidade Educacional insere no sistema SEI a documentação externa 

referente à prestação de contas; (Ir para Parte II, item 2.8 – Documento 

Externo e Parte IV, item 5.8 – Documentos Externos); 

 Notas Fiscais; 

 Impostos; 

 Declarações de impostos; 

 Cheques Emitidos; 

 Cheques cancelados; 

 Extrato bancário; 

 Justificativa de Despesas (será assinado apenas pela Diretora ou 
responsável pelo adiantamento na U.E) 

 Documento Interno - Cota de encaminhamento/Folha de informação 

referente às despesas da U.E para a DRE, fazer o referenciamento dos 

documentos externos usando o Link SEI (Ir para Parte IV. Item 5.5 – 

Referenciar documentos ou processos); 

 Enviar o processo a DRE (SME-DRE-Nome da DRE-DIAF/AB) 

 



 
 
 

 
 

Unidade Educacional – 3ª fase Encerramento  

 

 Inseri termo de encerramento – documento interno, (Ir para 

Parte II, item 2.7 – Documento Interno); 

 Concluir processo (Ir para Parte III, item 3.3 – Concluir Processo). 

 

 

9. Evolução Funcional 

 

1ª fase – Iniciar Processo 

 

 Servidor (a) inicia processo do SEI – Tipo Gestão de Pessoas: “Evolução 

Funcional” 

 Inserir documentos externos necessários de acordo com a opção de 

evolução (Ir para Parte IV, item 5.1 – Incluir Documentos); 

 Escolhe a opção jurídica que embasa o pedido pelas leis: nº 11.434/93, 

nº 14.660/07 pelas tabelas I (Tempo), II (Títulos), III (Tempo e Títulos) e 

nº 15.963/14. 

 Insere documento externo Requerimento de Evolução e fazer 

referenciamento  

 Incluir documento interno do tipo encaminhamento referenciando os 

documentos externos utilizando o Link SEI (Ir para Parte IV. Item 5.5 – 

Referenciar documentos ou processos); 

 Enviar para a unidade SME-DRE/DIAF/Evol. Func. 

 

2ª fase – Encerrar Processo 

 

 Receber o processo e informar ao servidor o resultado final; 

 Inserir o termo de encerramento e concluir o processo (Ir para Parte III, 

item 3.3 – Concluir Processo). 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

10.   Memorando 

 

1ª fase – Iniciar o Processo 

 

Tipo de Processo – Comunicações Administrativas: Memorando 

 

 Servidor (a) inicia processo do SEI – Tipo Comunicações Administrativas: 

Memorando 

 Inserir documentos externos, formato PDF, precisa ser referenciado pelo 

Link SEI em um documento interno de encaminhamento para a unidade 

SME-DRE – Nome da DRE/Setor da DRE (Ir para Parte IV, item 5.1 – 

Incluir Documentos); 

 Após enviar o processo para a Diretoria (Ir para Parte III, item 4.3 – Enviar 

processos); 

  

 

2ª fase – Encerramento 

 

 Inserir o termo de encerramento (documento interno) e concluir o 

processo (Ir para Parte III, item 3.3 – Concluir Processo). 
 

 


