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1. ACESSO AO SISTEMA 

Para acessar o sistema, digite sei.rb.gov.br/sei na barra de endereço do seu navegador e dê 

enter: 

 

Digite seu usuário (e-mail) e senha (a mesma utilizada para logar no computador) e clique em 

“acessar”: 

 

Observação: Caso queira que seu usuário e senha fiquem memorizados, marque a caixa 

“Lembrar” antes de clicar em “acessar”. 

  

4º 

1º 

2º 

3º (opcional) 
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2. TELA INICIAL 

Ao acessar o sistema, esta é a tela inicial que se apresentará: 

 

 

Na coluna cinza localizada no lado esquerdo da tela, você encontrará um menu com funções 

que oferecem informações e ações complementares relativas aos processos. Cada item do menu, 

ao ser selecionado, terá suas funções exibidas no corpo principal da tela. O primeiro item é o 

“Controle de Processos” e será sempre exibido quando o sistema for iniciado e todas as vezes 

que você retornar para a página inicial do sistema. Saiba mais sobre o “Controle de processos” e 

demais funções em MENU. 

Na barra de ferramentas localizada no topo da página, você encontrará as seguintes 

funcionalidades:  

a)  - Apresenta um índice de vídeos explicativos sobre ações específicas dentro do 

SEI. Estes vídeos são adicionados pelos desenvolvedores do sistema. 

 

Corpo principal da tela 

Barra de ferramentas 

Menu 
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b)  - Exibe/oculta o menu à esquerda da tela em qualquer tela que você esteja utilizando. 

 

c)  - Pesquisa um processo e/ou documento dentro do sistema por meio 

de números e/ou palavras. É um atalho para o item "pesquisa" do menu. 
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d)  - Caixa seletora de unidade - Exibe a unidade do usuário logado. 

e)  - Controle de processos - Atalho para exibição do “Controle de processos”. 

f)  - Novidades - Atalho para exibição de “Novidades” que permite que o usuário se 

mantenha informado sobre as novidades relativas ao SEI. 

g)  - Nome do usuário logado - Identifica o usuário logado no sistema. 

h)  - Configurações do sistema - Configurações do sistema que permitem ao usuário a 

alteração das cores do sistema. 

i)  - Sair do sistema – permite ao usuário sair do sistema com segurança. 
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3. PROCESSOS 

3.1. INICIAR UM PROCESSO 

Para iniciar um processo no sistema, você deverá preencher o formulário disponível na intranet. 

Ao “enviar solicitação”, um e-mail será disparado para o SAHI, que iniciará o processo no 

sistema para você.  

 

No formulário, você deverá indicar: 

a) setor solicitante da abertura do processo; 

b) responsável pelo processo – quando o SAHI criar o processo já irá atribuí-lo à pessoa 

designada no formulário. Caso você não informe a pessoa responsável no formulário, o 

processo será gerado e enviado para a unidade solicitante e o chefe dessa unidade deverá 

atribuir o processo a um responsável. Veja como em ATRIBUIR PROCESSO. Segue abaixo 

um exemplo de processo atribuído ao usuário “cicilia.maia”. 
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c) objeto do processo; 

d) interessado – será a própria FCRB quando não for possível identificar antecipadamente a 

pessoa (física ou jurídica) referenciada no processo. Entretanto, no caso de uma contratação 

por inexigibilidade, contratação de bolsista ou processo relativo ao próprio servidor, por 

exemplo, o interessado poderá ser especificado na abertura do processo.  

e) descrição do objeto – este campo deverá ser preenchido com a maior quantidade possível 

de informação, pois o SAHI depende disso para fazer a classificação por assunto do 

processo. Caso as informações enviadas não sejam suficientes, o SAHI retornará o e-mail 

solicitando mais detalhes. 

f) anexo – caso queira que o SAHI, ao iniciar o processo, inclua algum documento, faça o 

upload do mesmo neste campo. Entretanto, o SAHI não incluirá documentos que devam ser 

gerados no próprio SEI, como Solicitação de Serviço, Projeto Básico etc. 

3.2. CONSULTAR PROCESSO 

Após o processo ter sido iniciado, ele aparecerá no seu Controle de Processos. Para consultá-lo, 

basta clicar em cima do número do processo, que será aberto conforme tela abaixo.  

 

O número do processo aparecerá na coluna à esquerda, denominada árvore de documentos do 

processo, que, inicialmente, apresentará apenas o documento “FCRB – Guia para Formação de 

Processos”, inserido pelo SAHI, e documento complementar que porventura tenha sido anexado 

no formulário de solicitação de abertura de processo. 

No corpo principal da tela serão exibidos ícones que permitirão a realização de ações 

relacionadas ao processo em questão. Veja abaixo o que é e para que serve cada um desses 

ícones. 
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ÍCONE NOME FINALIDADE 

 

Incluir documento Incluir um novo documento no processo. 

 

Consultar processo Consultar informações de cadastro do processo 

incluídas pelo SAHI. 

 

Acompanhamento especial Permitir o acompanhamento de um processo até 

mesmo depois de ele ter sido concluído em sua 

unidade. 

 

Ciência Dar ciência ao remetente do processo de que o 

mesmo foi visualizado. 

 

Enviar processo Enviar o processo para outra unidade. 

 

Atualizar andamento Atualizar o andamento do processo e informar o 

motivo do envio do processo para outra unidade. 

 

Enviar correspondência 

eletrônica 

Enviar correspondência eletrônica relativa ao 

processo. 

 

Incluir em bloco Incluir um ou mais processos em um bloco interno 

ou em um bloco de reunião. 

 

Ordenar árvore do 

processo 

Ordenar os documentos dentro da árvore de 

documentos do processo. 

 

Anotações Inserir anotações no processo. 

 

Concluir processo Concluir um processo quando não houver mais 

nenhuma ação a ser realizada em sua unidade. 

 

Gerar Arquivo PDF do 

processo 

Gerar Arquivo PDF do processo. 

 

Gerar Arquivo ZIP do 

processo 

Gerar Arquivo ZIP do processo. 

 

Gerenciar marcador Organizar os processos por meio de etiquetas 

coloridas. 

 

Controle de processos Exibir a tela inicial do sistema. 

 

Pesquisar no processo Pesquisar informações (número, palavra e/ou 

expressão) no processo. 

 

Observação: O ícone “Ordenar árvore do processo” somente aparecerá quando houver mais de 

um documento no processo. 

3.3. INCLUIR DOCUMENTOS NO PROCESSO 

Para iniciar a instrução processual, na tela “Controle de Processo”, marque a caixa de seleção 

ao lado do número do processo e clique em “Incluir Documento” ( ). 
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Ou clique sobre o número do processo e após em “Incluir documento” ( ).  

 

 

Ao aparecer a tela “Gerar documento”, escolha o tipo de documento que você deseja inserir no 

processo. O documento pode ser escolhido dentre um pré-cadastrado no sistema, que podemos 

chamar de documento interno, ou pode ser feito o upload de um documento externo (Ex.: 

SICAF). Caso o documento interno desejado não esteja aparecendo na listagem inicial, clique 

em “Exibir todos os tipos” ( ) para exibir a lista completa.  

3.3.1. DOCUMENTO INTERNO 

No exemplo abaixo foi escolhido o documento pré-cadastrado “Solicitação de compra”. 

1º 

1º 

2º 

2º 
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Após selecionar o documento, será aberta a tela “Gerar Documento”: 

 

Você deverá selecionar no campo “Texto Inicial” o tipo de texto que deseja que seja incluído 

no documento. Por padrão, o campo virá com o tipo “Nenhum” selecionado, significando que 

você utilizará o texto pré-cadastrado no sistema para este tipo de documento. 
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Caso opte por utilizar algum texto padrão pessoal, marque a caixa de seleção “Texto Padrão”. 

Para que esta opção funcione, você deverá ter cadastrado o texto previamente. Saiba como 

realizar cadastro em TEXTOS PADRÃO. 

 

A opção “Documento Modelo” foi desabilitada pela equipe de implantação do SEI na FCRB. 

Portanto, caso você tente utilizar esta opção, ela apresentará uma mensagem de erro, conforme 

tela abaixo. 

 

O preenchimento dos campos “descrição”, “interessados”, “destinatários”, “classificação por 

assuntos” e “observações da unidade” é opcional. Caso opte por preenchê-los, o campo 

“classificação por assuntos” deverá ser igual ao do processo. Para consultar a classificação por 

assuntos do processo, clique no ícone “Consultar processo”. Para saber como, veja 

CONSULTAR PROCESSO. 

Por último, será necessário escolher o “Nível de Acesso” do documento. Apesar de haver três 

opções disponíveis, “Sigiloso”, “Restrito” e “Público”, todos os processos da FCRB serão do 

tipo “Público”, com algumas exceções no âmbito de processos da área de Recursos Humanos.  

 

Clique em “Confirmar Dados”. O seu documento aparecerá na árvore de documentos do 

processo e também aberto no corpo principal da tela. Dependendo da configuração de seu 

navegador, o documento aparecerá aberto em uma janela separada para edição do conteúdo. 

Caso queira, já poderá editar o documento. Para saber como editar um documento, veja 

EDITAR CONTEÚDO. Caso não queira editar o documento nesse momento, basta fechar o 

browser do navegador. 
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Note que cada documento inserido no processo recebe um número. Esse número é precedido 

pela sigla da unidade que o inseriu no processo. A numeração também permite referenciar o 

documento em outros documentos. 

3.3.2. DOCUMENTO EXTERNO 

Para inserir um documento externo, escolha a opção de documento “Externo”. 

 

Será apresentada a tela abaixo onde será necessário escolher o “Tipo do Documento” a ser 

inserido, a “Data do Documento”, o “Formato”, o “Nível de Acesso” e o arquivo a ser anexado. 

Os demais campos não são obrigatórios, entretanto, a regra para preenchimento do campo 

“classificação por assuntos”, caso queira preenchê-lo, é a mesma descrita na inclusão de um 

documento interno. 
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O formato do documento poderá ser “Nato-digital” ou “Digitalizado nesta Unidade”. O primeiro 

caso refere-se a documento gerado/confeccionado por sistema ou software. O segundo caso 

refere-se a documento no formato papel que foi digitalizado com o objetivo de ser inserido no 

sistema. Nesse último caso, o documento deverá ser classificado no sistema de acordo com o 

“Tipo de Conferência” da integridade do documento, ou seja, se o documento apresentado em 

papel era: 

a) Cópia autenticada administrativamente - cópia conferida como original por servidor público; 

b) Cópia autenticada por cartório; 

c) Cópia simples; 

d) Documento original.  
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Após inserir as informações, clique em “Confirmar Dados” e o documento externo será inserido 

na árvore de documentos do processo. 

 

Para conhecer as ações que podem ser realizadas em/com documentos, consulte a seção 

documentos NÃO ASSINADOS, ASSINADOS e EXTERNOS. 

3.4. CONSULTAR PROCESSO 

O ícone “Consultar Processo” permite que você acesse informações sobre o processo que foram 

inseridas quando o mesmo foi iniciado pelo SAHI. Para consultar as informações do processo, 

clique no número do processo e depois em “Consultar/Alterar Processo” ( ). 
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Será aberta uma tela com todas as informações do processo, como protocolo, data da autuação, 

tipo, especificação, classificação por assuntos, etc. 

 

1º 

2º 
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3.5. ACOMPANHAMENTO ESPECIAL 

O Acompanhamento Especial permite que um processo público ou restrito permaneça sempre 

visível para a unidade por onde tramitou, possibilitando a verificação de trâmites posteriores e 

atualizações. Para acompanhar um processo, clique sobre o número do processo e depois em 

“Acompanhamento Especial” ( ).  

 

 

Será apresentada a tela “Novo Acompanhamento Especial”: 

 

Selecione na caixa de rolagem “Grupo” o grupo de acompanhamento desejado. Caso não exista 

grupo cadastrado, crie um clicando em “Novo Grupo”, acrescente alguma observação e clique 

em “Salvar”. 

1º 

2º 
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O processo será sinalizado com o ícone  na árvore de documentos do processo. 

 

O processo passará a integrar o quadro de acompanhamento especial no menu. Para saber como 

acompanhar os processos inseridos em “Acompanhamento Especial” e gerenciar os grupos de 

acompanhamento, consulte MENU - ACOMPANHAMENTO ESPECIAL .  

3.6. CIÊNCIA 

A ciência indica que o processo foi visualizado pelo destinatário. Para dar ciência no processo, 

clique no número do processo e depois na opção “Ciência” ( ).  

2º 

1º 

3º 

4º 

5º 
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O processo ficará sinalizado na árvore de documentos do processo com o símbolo  e será 

exibida uma lista de ciências informando os usuários que tomaram ciência do processo, quando 

e em qual horário. 

 

Sempre que quiser acessar a lista de ciências, clique em cima do símbolo ao lado do número 

do processo. É necessário tomar cuidado para não dar ciência em processos equivocadamente. 

O sistema não permite cancelar ou anular a ciência. 

3.7. ENVIAR PROCESSO 

Para efetuar o envio de um ou mais processos para outra unidade, marque a caixa de seleção ao 

lado do(s) número(s) do(s) processo(s) e clique em “Enviar Processo” ( ).   

 

1º 

2º 
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Ou clique sobre o número do processo e após em “Enviar processo” ( ). Esta opção permite o 

envio de um único processo por vez. 

 

 

Na tela seguinte, denominada “Enviar Processo”, você deverá informar a(s) Unidade(s) de 

destino do processo. Você poderá optar por: 

a) digitar o nome da unidade desejada: 

1º 

1º 

2º 

2º 
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b) escolher uma unidade por onde o processo já tenha tramitado clicando em “Mostrar 

unidades por onde tramitou”, marcando a caixa de seleção ao lado da unidade e depois clicando 

em “Transportar”: 

 

1º 
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c)  procurar a unidade clicando no ícone “Selecionar Unidades” ( ): 

 

 

2º 

3º 4º 

1º 

2º 

3º 4º 
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d) escolher um grupo de unidades pré-cadastradas como “Grupos de envio”. Para isso, 

basta clicar no ícone “Selecionar grupos de envio” ( ). Na tela que se abrirá, selecione a caixa 

“Unidade”, clique no campo “Grupo”, escolha o grupo desejado, marque/desmarque as unidades 

do grupo de envio para as quais deseja/não deseja enviar o processo, clique em “Transportar” e 

depois em “Fechar”.  

 

 

As unidades selecionadas serão exibidas no campo “Unidades” conforme tela abaixo: 

 

 

 

2º
1º 

6º
3º 

3º
2º 

4º 

5º
3º 

1º 
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Se preferir, pesquise o grupo de envio digitando seu nome ou parte dele na caixa “Palavras-

chave para pesquisa” e depois em “Pesquisar”. 

Caso não haja grupo de envio cadastrado, você poderá criar um grupo de envio. Para saber 

como, veja em MENU – GRUPOS – ENVIO.  

Para remover uma unidade/grupo selecionado, clique na unidade ou grupo e depois em 

“Remover Unidades Selecionadas” ( ). 

 

Após escolher as unidades de destino do(s) processo(s), há ainda as seguintes opções 

relacionadas ao envio:  

e)  “Manter processo aberto na unidade atual” – mantém o processo na “Tela de Controle” 

da unidade remetente. Quando um processo é enviado sem ser mantido aberto na unidade 

remetente, deixa de ser visualizado na sua tela “Controle de Processos”. 

f) “Remover anotação” - permite remover a(s) anotação(ões) quando o processo for 

devolvido ao setor remetente. 

g) “Enviar e-mail de notificação” – esta funcionalidade não estará disponível na FCRB. 

h) “Retorno programado” - permite atribuir uma data em que o processo deve ser devolvido 

ao remetente. Pode ser definida uma data certa ou uma quantidade de dias (corridos ou úteis) 

para o retorno. Quando este item é marcado o número do processo fica acompanhado do ícone 

“Retorno programado” ( ). Quando a data de retorno for atingida e o processo não tiver sido 

devolvido, o ícone ficará na cor vermelha ( ). 

Após a seleção das opções, clique em “Enviar”. Uma mensagem será exibida no corpo do 

processo enviado informando em quais unidades o processo está aberto. 

 

3.8. ATUALIZAR ANDAMENTO 

A opção “Atualizar Andamento” é alimentada automaticamente a cada ação efetuada no 

sistema. Entretanto, também pode ser utilizada para acrescentar informações manualmente sobre 

o andamento do processo.  

A atualização pode ser realizada selecionando o processo na tela de Controle de Processos e 

depois clicando no ícone “Atualizar Andamento” ( ): 

1º 2º 
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Ou clicando no número do processo e depois em “Atualizar Andamento” ( ): 

 

 

Ou clicando no número do processo, “Consultar Andamento” e depois em “Atualizar 

Andamento”:  

1º 

2º 

1º 

2º 
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A partir de qualquer uma das opções acima, será aberta a tela abaixo. Descreva o andamento e 

clique em “Salvar”. 

 

1º 

2º 

1º 

2º 

3º 
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O andamento aparecerá na lista de andamentos do processo:  

 

3.9. ENVIAR CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA 

Para enviar e-mails pelo sistema, clique no número do processo desejado e depois em “Enviar 

Correspondência Eletrônica” ( ).  

 

 

Será aberta uma janela denominada “Enviar Correspondência Eletrônica”, conforme tela abaixo. 

Preencha as informações necessárias: 

a) “De” - selecione seu e-mail neste campo.  

1º 

2º 
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b) “Para” – este campo é de livre preenchimento e deve receber um endereço válido de e-mail.  

c) “Mensagem” – preencha este campo com texto de livre digitação ou selecione um texto 

padrão na caixa de rolagem.  

d) “Lista de documentos” – caso haja algum documento do processo disponível para envio o 

mesmo será exibido na lista de documentos. Caso queira enviá-lo, marque a caixa de seleção 

ao lado do mesmo. Observação: somente é possível enviar documentos externos ou 

documentos internos assinados digitalmente.  

e) “Arquivo” – caso queira, escolha um arquivo de seu computador para enviar juntamente 

com a mensagem. 

f) “Enviar” – clique em enviar para finalizar a ação. 

 

O sistema emitirá uma mensagem de conclusão do envio do e-mail. Clique em “OK”. 
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O e-mail passará a integrar a árvore de documentos do processo. 

 

Os anexos do e-mail podem ser acessados ao clicar sobre os links que passam a compor o corpo 

do e-mail. 

Os e-mails enviados não podem ser cancelados e nem excluídos do processo.  
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Para encaminhar/reenviar o e-mail, basta clicar em “Encaminhar/Reenviar Corespondência 

Eletrônica” ( ).  

Uma outra maneira de enviar um e-mail é clicando diretamente no documento que se deseja 

enviar por e-mail e clicar no ícone “Enviar Correspondência Eletrônica” ( ). A mesma janela 

será aberta, sendo que o documento já virá selecionado na lista de documentos. 

O sistema também permite enviar e-mails para grupos de e-mail pré-cadastrados. Para isso, 

basta clicar no ícone “Selecionar Grupos de E-mail” ( ). Para saber como cadastrar grupos de 

e-mails veja o item MENU – GRUPO – E-MAIL.  

O destinatário receberá o e-mail com os anexos conforme tela abaixo. 

 

 

3.10. INCLUIR EM BLOCO 

Você poderá incluir um processo em dois tipos de blocos: Interno e de Reunião. Os blocos 

internos servem para organizar conjuntos de processos que possuam alguma ligação entre si.  É 

uma organização interna somente visível pela unidade. Os blocos de reunião possibilitam que 

uma unidade disponibilize processos para conhecimento de outras unidades, sem a necessidade 

de que estas unidades tenham uma atuação formal sobre o processo, para serem discutidos em 

reuniões ou decisão colegiada. É também uma forma de visualizar minutas de documentos em 

unidades diferentes da geradora. 

a) Bloco Interno 

Para inserir um processo em um bloco interno, clique sobre o número do processo e depois em 

“Incluir em Bloco” ( ).  Na janela que se abrirá, você poderá incluir novo bloco interno ou 
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escolher um bloco já existente. Para incluir Novo Bloco Interno, clique em “Novo Bloco 

Interno”, insira a descrição do bloco e depois clique em “Salvar”. 

 

 

O novo bloco aparecerá em uma lista de blocos. Clique em “Escolher este Bloco” ( ) para 

incluir o processo nele. Você pode alterar o bloco clicando em “Alterar Bloco” ( ). 

 

Após incluir o processo, o bloco será aberto e mostrará todos os processos inseridos nele. Você 

poderá inserir anotações no bloco clicando em “Anotações” ( ).  Para remover o processo do 

bloco clique em “Retirar Processo/Documento do Bloco” ( ). 

1º 

2º 

3º 

1º 

2º 
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Para saber como consultar todos os seus blocos internos, veja o item MENU – BLOCOS 

INTERNOS. 

Também é possível inserir processos em bloco interno diretamente pelo menu “Controle de 

Processos”, clicando na caixa de seleção ao lado do(s) número(s) dos processo(s) que serão 

incluídos em bloco e depois em “Incluir em Bloco” ( ) . 

b) Bloco de reunião 

Para inserir um processo em um bloco de reunião, clique no número do processo e depois em 

“Incluir em Bloco” ( ).  Na janela que se abrirá, você poderá incluir novo bloco de reunião ou 

escolher um bloco já existente. Para incluir Novo Bloco de reunião, clique em “Novo Bloco de 

Reunião”, insira a descrição do bloco, escolha as unidades para as quais você deseja 

disponibilizar o processo e depois clique em “Salvar”. 

 

 

2º 

1º 

3º 

4º 
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O novo bloco aparecerá em uma lista de blocos. Clique em “Escolher este Bloco” ( ) para 

incluir o processo nele. Você pode alterar o bloco clicando em “Alterar Bloco” ( ). 

 

Após incluir o processo em um bloco, o mesmo será aberto e mostrará todos os processos 

inseridos nele. Você poderá inserir anotações no bloco clicando em “Anotações” ( ).  Para 

remover o processo do bloco clique em “Retirar Processo/Documento do Bloco” ( ). 

 

Para saber como consultar todos os seus blocos de reunião, veja o item MENU – BLOCOS DE 

REUNIÃO. 

Também é possível inserir processos em bloco de reunião diretamente pelo menu “Controle de 

Processos”, clicando na caixa de seleção ao lado do(s) número(s) do(s) processo(s) que serão 

incluídos em bloco e depois em “Incluir em Bloco” ( ) . 

3.11. ORDENAR ÁRVORE DO PROCESSO 

Quando um processo possuir mais de um documento em sua árvore, será possível modificar a 

ordem em que os mesmos aparecem na mesma. Para isso entre no processo e clique em 

“Ordenar Árvore do Processo” ( ). 

 

1º 
2º 
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Na tela que se abrirá, selecione o documento que deseja mover e depois o conduza por meio das 
setas laterais para a posição em que deseja que o mesmo fique na árvore. Clique em “Salvar”. 

 

 

A árvore de documentos do processo aparecerá com a nova organização escolhida. 

 

3.12. ANOTAÇÕES 

As anotações são a versão virtual dos “post–it” que eram colados nos processo físicos com 

alguma anotação ou lembrete. Para inseri-las, basta marcar a caixa de seleção ao lado do número 

do processo na tela de controle de processos e depois em “Anotações” ( ).   

 

Ou clique no número do processo e depois em “Anotações” ( ).   

1º 

2º 

1º 
2º 

3º 
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Na tela que se abrirá, escreva o texto e clique em “Salvar”. 

 

Ao voltar para a tela de “Controle de Processos”, sua anotação estará ao lado do número do 

processo na forma do ícone . Ao parar o mouse em cima da imagem, será possível 

visualizar a anotação e também é possível clicar para ler o conteúdo inteiro. 

 

1º 

2º 

1º 

2º 
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Também é possível mudar o nível de prioridade da anotação por meio do ícone “Prioridade” e a 

cor do símbolo de anotação ficará em vermelho. 

 

 

Uma mesma anotação pode ser inserida em vários processos ao mesmo tempo.  Basta selecionar 

os processos na tela “Controle de Processos” e clicar em “Anotações” ( ). 

 

1º 

2º 
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A anotação só é visível para a unidade que a criou.  Isso significa que quando um processo é 

enviado, de uma unidade para a outra, ela não fica visível até que o processo seja devolvido. 

Caso não queira que ela volte a aparecer quando o processo retornar, é necessário selecionar a 

opção “Remover Anotação” na tela “Enviar Processo”. 

3.13. CONCLUIR PROCESSO 

Um processo poderá ser concluído quando não houver mais nenhuma ação a ser realizada nele 

por parte da unidade. Entretanto, recomendamos que esta funcionalidade não seja utilizada, 

pois ao concluir o processo, o mesmo deixa de existir em sua tela de Controle de Processos e 

somente poderá ser recuperado pelo campo “Pesquisa” (caso saiba o número completo do 

processo incluindo o dígito), pelo “Acompanhamento especial” ou “Blocos Internos” (caso 

tenha utilizado estas opções), pelo menu “Estatísticas” ou se o processo estiver aberto em outra 

unidade que seja de seu conhecimento, neste caso, peça para a unidade tramitar o processo para 

você novamente. 

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

“Concluir processo” ( ). 

 

A lista de ícones disponíveis no corpo do processo reduzirá bastante e aparecerá um novo ícone 

denominado “Reabrir Processo” ( ). Para reabri-lo, basta clicar neste ícone.  
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Observações: 

1. A conclusão do processo em uma unidade não acarreta a conclusão nas demais unidades nas 

quais esteja aberto.  

2. Também é possível concluir mais de um processo ao mesmo tempo, mancando a caixa de 

seleção dos processos desejados na tela “Controle de Processos” e clicando no ícone 

“Concluir Processo Nesta Unidade” ( ). 

3. 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. 

4. Não é possível concluir processo que tenha solicitação de retorno programado de outra 

unidade. Primeiro devolva o processo e depois o conclua (o que somente será possível se ao 

enviar o processo você tiver marcado a opção “manter aberto na unidade”). 

3.14. GERAR ARQUIVO PDF DO PROCESSO 

Por meio do ícone “Gerar Arquivo PDF do Processo” ( ) é possível converter um processo em 

um arquivo em formato PDF.  Ao clicar no ícone, o usuário tem a opção de gerar o PDF de 

todos os documentos ou de selecionar os documentos que deseja converter. Por padrão, todos os 

documentos estarão selecionados. Desmarque os documentos que não deseja incluir no PDF e 

clique em “Gerar”. 

 

 

1º 

2º 

3º 
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O documento em pdf aparecerá automaticamente em seu computador. Caso não apareça, 

verifique se o pop-up está sendo bloqueado e desbloqueie. 

 

O sistema não converterá formatos de imagem, som, arquivos compactados, documentos 

cancelados e minutas de documentos de outras unidades. 

3.15. GERAR ARQUIVO ZIP DO PROCESSO 

Por meio do ícone “Gerar Arquivo ZIP do Processo” ( ) é possível converter um processo em 

um arquivo em formato ZIP.  Ao clicar no ícone, o usuário tem a opção de gerar o ZIP de todos 

os documentos possíveis ou de selecionar os documentos que deseja converter. Por padrão, 

todos os documentos são selecionados. Desmarque os documentos que não deseja incluir no 

PDF e clique em “Gerar”. 

 

1º 
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O documento será baixado automaticamente em seu computador no formato HTML. 

 

 

2º 

3º 
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3.16. GERENCIAR MARCADOR 

Os marcadores são etiquetas que organizam os processos por cores. Para inserir um marcador 

em um processo, selecione o processo na tela “Controle de Processos” e depois em “Gerenciar 

Marcador” ( ).  

 

Ou clique sobre o seu número e depois em “Gerenciar Marcador” ( ).

 

1º 

1º 

2º 
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Na tela que se abrirá clique em “Novo”. 

 

Escolha a cor da etiqueta na caixa “Ícone”: 

 

Dê um nome para a etiqueta e clique em “Salvar”. 

2º 

3º 

4º 
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Insira uma descrição para o marcador e clique em “Salvar”. 

 

Ao lado do número do processo na árvore de documentos do processo aparecerá o marcador 

escolhido. 

 

Na tela de “Controle de Processos” também aparecerá o marcador ao lado do número do 

processo. 

 

5º 

6º 

7º 

8º 
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Ao clicar em “Marcadores” no menu, você poderá verificar todos os marcadores criados e 

poderá alterá-los ( ), desativá-los ( )ou excluí-los ( ).  

 

Para saber mais sobre o gerenciamento de marcadores, veja o item MENU - MARCADORES. 

3.17. CONTROLE DE PROCESSOS 

Para acessar o “Controle de Processos” a partir de um processo aberto, clique em “Controle de 

Processos” ( ). Será exibida a tela principal onde são visualizados todos os processos que 

estão abertos na unidade.  

 

Para saber mais sobre essa funcionalidade, acesse MENU – CONTROLE DE PROCESSOS. 

3.18. PESQUISAR NO PROCESSO 

Para pesquisar palavras, siglas, expressões ou números em um processo, clique no número do 

processo e depois em “Pesquisar no Processo” ( ). Digite o texto desejado e clique em 

“Pesquisar”. 

1º 

2º 
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Caso apenas um documento possua o termo pesquisado ele será aberto para leitura: 

 

Caso mais de um documento possua o termo pesquisado, o resultado será mostrado em forma de 

lista. Neste caso, para abrir o documento desejado, clique no tipo do documento: 

 

A funcionalidade pesquisa no corpo dos documentos criados no próprio processo, nos 

documentos externos digitalizados com processamento de OCR (Reconhecimento Ótico de 

1º 

2º 3º 
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Caracteres), nos documentos externos de texto e nos dados cadastrais de processos e 

documentos. 

A pesquisa pode ser realizada utilizando-se dos seguintes conectores: 

E - Pesquisa por registros que contenham todas as palavras e expressões que estiverem 

separadas pelo conector “e”. Ex.: Despacho e compra; Processo e serviço; etc. 

OU - Pesquisa por registros que contenham pelo menos uma das palavras ou expressões. Ex.: 

Despacho ou compra; Processo ou serviço; etc. 

NÃO - Recupera documentos que contenham a primeira, mas não a segunda palavra ou 

expressão, isto é, exclui os documentos que contenham a palavra ou expressão seguinte ao 

conector (NÃO). Ex.: Despacho não compra; Processo não serviço; etc. 
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4. DOCUMENTOS NÃO ASSINADOS 

Ao inserir um documento em um processo, na tela do documento serão exibidos ícones que 

permitirão a realização de ações relacionadas ao documento selecionado. 

ÍCONE NOME FINALIDADE 

 

Consultar/alterar documento Consultar/alterar informações de cadastro do 

documento 

 

Acompanhamento especial Permitir o acompanhamento de um processo 

mesmo depois de ele ter sido concluído em sua 

unidade 

 

Enviar Processo Enviar o processo para outra unidade 

 

Atualizar andamento Justificar o envio do processo 

 

Editar conteúdo Editar o conteúdo de um documento 

 

Assinar documento Assinar um documento 

 

Incluir em bloco de assinatura Incluir um ou mais documentos em um bloco para 

assinatura 

 

Cancelar documento Cancelar um documento que já foi 

tramitado/visualizado por outra unidade 

 

Versões do documento Visualizar quantas vezes um documento gerado no 

sistema foi editado, quando e por quem  

 

Gerar circular Utilizar um documento como base para geração de 

documentos individuais para cada destinatário 

 

Imprimir web Imprimir o documento 

 

Concluir processo Concluir um processo quando não houver mais 

nenhuma ação a ser realizada no mesmo em sua 

unidade 

As ações de “ACOMPANHAMENTO ESPECIAL”, “ENVIAR PROCESSO”, “ATUALIZAR 

ANDAMENTO” e “CONCLUIR PROCESSO” são ações que se referem ao processo e não a 

um documento específico e já foram descritas neste manual. A seguir você encontrará a 

descrição dos demais itens relacionados a um documento não assinado. 

4.1. CONSULTAR/ALTERAR UM DOCUMENTO 

Permite que você acesse informações sobre o documento que foram cadastradas quando o 

documento foi inserido no processo. Para consultar as informações do documento, clique no 

número do processo, depois no documento e depois em “Consultar/Alterar Documento” ( ). 
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Será aberta uma tela com todas as informações do documento, como descrição, classificação por 

assuntos, etc. 

 

1º 2º 

NÃO ALTERAR! 
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Faça a alteração necessária e clique em “Confirmar dados”. Observação: a classificação por 

assuntos do documento deverá ser igual à classificação por assuntos do processo. 

Somente o usuário que inseriu as informações no documento consegue alterá-las. Quando o 

processo é tramitado para outra unidade, o usuário da unidade destino consegue apenas 

consultar o documento. 

Os documentos não assinados em um processo que foi tramitado para outra unidade não são 

acessíveis. Portanto, não há o que se falar em “Consulta/alteração” dos mesmos nessa unidade. 

4.2. EDITAR CONTEÚDO 

Para editar o conteúdo de um documento, clique no documento desejado e depois em “Editar 

Conteúdo” ( ). 

 

Será aberta uma tela para edição. Edite, clique em “Salvar” e feche a janela. 

 

1º 2º 

1º 

2º 

3º 
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Note que na edição de conteúdo é possível alterar cor de plano de fundo das palavras, negritar, 

sublinhar, alterar a cor da fonte, inserir imagens etc. Essas funções são ativadas por meio dos 

ícones disponíveis na barra de ferramentas do editor. São funções semelhantes às dos editores de 

texto que você já está acostumado a utilizar. Entretanto, há algumas funcionalidades específicas 

do editor do SEI que merecem destaque. São elas: 

a)  - Inserir um link para processo ou documento no SEI 

Ao editar um documento, é possível fazer menção a outro processo ou documento dentro do SEI 

por meio da inserção de um link que direcionará o leitor, sem que seja necessário que ele os 

fique procurando no sistema ou a árvore de documentos do processo, respectivamente. Para isso, 

na tela de edição do documento, clique no ícone , insira o número do documento/processo 

desejado e clique em “Ok”. 

 

O número do processo/documento aparecerá no corpo do texto. Clique em “Salvar”. 

 

O número do processo/documento aparecerá no formato de um link. 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 
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Ao clicar sobre o link, o processo/documento será aberto em uma nova guia de seu navegador. 

 

Veja um exemplo com número de processo (obs.: ao digitar o número do processo no formato 

“xxx/xxxx-xx” ele retorna o número completo do processo automaticamente): 

 

6º 

7º 

1º 



53 
 

 

 

b)  - Inserir valor por extenso 

Esta funcionalidade escreve o valor monetário por extenso para você. Basta selecionar o número 

e clicar em . 

 

2º 

1º 

2º 
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c)  - Inserir um Auto Texto 

Os textos padrões gravados na unidade estarão disponíveis para serem inseridos no documento 

por meio do ícone “Auto Texto”. Basta clicar no ícone, escolher o texto desejado na caixa de 

rolagem e clicar em “OK”. 

 

3º 

1º 
2º 

3º 
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Ao editar o documento, após algum tempo sem salvar as alterações, o botão “Salvar” começa a 

piscar na cor vermelha, para lembrá-lo de realizar a tarefa. Após salvá-lo, feche a janela no 

browser do navegador.

5º 
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Enquanto o documento não for assinado, você poderá voltar no documento quantas vezes 

desejar para continuar editando. Ou, caso tenha absoluta certeza de que o documento está 

completo, você poderá clicar em “Salvar” e logo ao lado clicar em “Assinar”. Veja em 

ASSINAR DOCUMENTO mais detalhes sobre essa funcionalidade. 

4.3. ASSINAR DOCUMENTO 

Todo documento produzido no SEI deverá ser assinado (com exceção dos documentos externos 

que não permitem tal ação). Os documentos não assinados possuem caráter de minuta de 

documento e, caso o processo seja tramitado para outra unidade, a mesma não conseguirá ler o 

conteúdo desse documento. Para assinar um documento, clique nele e depois em “Assinar 

Documento” ( ). 

 

Será aberta uma tela com o campo “Órgão” e “Assinante” preenchido. Na caixa 

“Cargo/função”, escolha seu cargo. Apenas serão exibidos cargos existentes na sua unidade. 

Digite a senha utilizada para acessar o sistema e dê enter. 

 

Na árvore de documentos do processo, ao lado do documento assinado, aparecerá o “Assinado 

por:” representado por uma caneta amarela ( ). Esse símbolo significa que o documento foi 

assinado mas que ninguém o visualizou ainda.  

1º 
2º 

1º 

2º 
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Neste momento, ainda é possível editar o documento. Basta clicar no documento e depois em 

“Editar Conteúdo” (  ). O sistema emitirá a mensagem abaixo. 

 

Caso o processo seja tramitado para outra unidade ou se outro usuário do seu setor visualizar o 

documento, o símbolo será alterado para uma caneta preta ( ). Esse símbolo significa que o 

documento não poderá mais ser editado. 

 

A assinatura poderá ser visualizada no corpo do documento juntamente com um link para a 

verificação da autenticidade do mesmo.  
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A verificação de autenticidade será válida somente quando o documento for acessado fora do 

ambiente do SEI.  
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A autenticidade também poderá ser verificada por meio do código QR-Code. Para isso, basta 

baixar um aplicativo leitor desse tipo de código no seu celular. Após ler o código, a tela abaixo 

aparecerá no seu visor: 

 

Digite o código alfa-numérico na caixa de texto e clique em pesquisar. 
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Será apresentada uma lista de assinaturas do documento. Clique em “aqui” para visualizar o 

documento. 

 

O documento aparecerá na próxima tela: 
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Também é possível assinar o documento no momento de sua edição, clicando em “Assinar” 

antes de fechar a janela. 

4.4. INCLUIR EM BLOCO DE ASSINATURA 

Um documento pode ser incluído em um bloco de assinatura quando o mesmo precisa ser 

assinado por uma ou mais pessoas ao mesmo tempo. Dessa forma, não é necessário enviar o 

processo para outra unidade para a assinatura. 

Clique no documento a ser incluído no bloco e depois em “Incluir em bloco de assinatura”. No 

exemplo abaixo, o documento já está assinado por um usuário, mas nada impede que seja 

assinado por outros. 

 

Na caixa “Bloco”, selecione o bloco desejado. O documento selecionado na árvore de 

documento do processo ficará pré-selecionado na lista de documentos disponíveis para inclusão. 

Caso deseje incluir outros documentos do processo no bloco, selecione-os também. Clique em 

“Incluir”. 

 

Caso não haja nenhum bloco disponível para inserir o documento, basta clicar em “Novo”, 

descrever o bloco, escolher as unidades para disponibilização, clicar em “Salvar” e repetir o 

processo explicado na figura acima. 

1º 

1º 

2º 

3º 

2º 
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O documento passará a fazer parte do bloco de assinatura selecionado. Você deverá clicar em 

“Ir para Blocos de Assinatura” ou em “Blocos de Assinatura” no menu para disponibilizar o 

bloco. Veja como em MENU – BLOCOS DE ASSINATURA. 

 

Nota: Quando um documento de um processo é disponibilizado para outra unidade para ser 

assinado, a unidade remetente não consegue assiná-lo. 

4.5. CANCELAR DOCUMENTO 

Esta funcionalidade deverá ser utilizada para cancelar um documento já estabilizado como 

oficial, caso tenha sido verificada sua nulidade. Representa o instituto do “Desentranhamento”. 

Para efetuar a operação, basta clicar no documento e depois no ícone “Cancelar Documento” (

).  

 

O sistema abrirá uma tela onde deverá ser informado o motivo do cancelamento. Clique em 

“Salvar”. 

1º 

2º 
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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 e nem 

desfazer o cancelamento.  

 

O 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. Assim, o ícone somente ficará visível para a unidade geradora do 

documento. 

4.6. VERSÕES DO DOCUMENTO 

O sistema permite edições sucessivas de um mesmo documento. A cada  vez  que  uma  edição  

for  salva,  o  sistema  considera  que  foi  gerada  nova versão  do  documento.  Para verificar as 

versões de um documento, clique no documento e depois em “Versões do Documento” ( ). 

 

 

1º 

2º 
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Será aberto um quadro onde será possível controlar  as  versões  de  um  documento, verificar  

os  usuários  responsáveis  pelas  modificações  e  retomar  uma  versão anterior por meio do 

ícone “Recuperar versão” ( ) . 

 

Caso não queira recuperar uma das versões anteriores do documento, mas apenas visualizá-la, 

clique no ícone “Visualizar Versão” ( ).  

Também é possível comparar versões de um documento, selecionando as versões e clicando em 

“Comparar Versões”. 

 

Será aberta uma tela com as versões do documento. 

 

1º 

2º 
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4.7. GERAR CIRCULAR 

A funcionalidade "Gerar Circular" utiliza um documento como base para geração de 

documentos individuais para cada destinatário. Os novos documentos podem ser adicionados 

em um bloco de assinatura e enviados para os emails associados com os destinatários. 

4.8. IMPRIMIR WEB 

Esta funcionalidade permite imprimir o documento (em PDF ou em papel). Para isso, clique no 

documento que deseja imprimir e depois em “Imprimir Web” ( ). 

 

 

  

1º 

2º 
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5. DOCUMENTOS ASSINADOS 

Ao inserir um documento em um processo e assiná-lo, na tela do documento serão exibidos 

ícones que permitirão a realização de ações relacionadas ao documento em questão. 

ÍCONE NOME FINALIDADE 

 

Consultar/alterar documento Consultar/alterar informações de cadastro do 

documento 

 

Acompanhamento especial Permitir o acompanhamento de um processo 

mesmo depois de ele ter sido concluído em sua 

unidade 

 

Ciência Dar ciência ao remetente do recebimento do 

processo 

 

Enviar Processo Enviar o processo para outra unidade 

 

Atualizar andamento Justificar o envio do processo 

 

Enviar documento por correio 

eletrônico 

 

 

Assinar documento Assinar um documento 

 

Incluir em bloco de assinatura Incluir um ou mais documentos em um bloco para 

assinatura 

 

Cancelar documento Cancelar um documento assinado que ainda não 

foi tramitado/visualizado por outra unidade 

 

Versões do documento Visualizar quantas vezes um documento gerado no 

sistema foi editado, quando e por quem  

 

Gerar circular  

 

Imprimir web Imprimir o documento 

 

Concluir processo Concluir um processo quando não houver mais 

nenhuma ação a ser realizada no mesmo em sua 

unidade. 

As ações de “Acompanhamento especial”, “Enviar processo”, “Atualizar andamento” e 

“Concluir processo” são ações que se referem ao processo e não a um documento específico. 

Essas ações estão descritas nos itens 3.5, 3.7, 3.8 e 3.16, respectivamente. 

As ações “Consultar/Alterar documento”, “Incluir em bloco de assinatura”, “Cancelar 

documento”, “Versões do documento”, “Gerar circular” e “Imprimir web” são idênticas às 

ações relativas a um documento não assinado e estão descritas nos itens 4.1, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8, 

respectivamente. 

5.1. CIÊNCIA 
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Para dar ciência no documento, acesse o processo e em seguida selecione o documento ao qual 

pretende dar ciência. Clique em “Ciência” ( ). Ao atribuir ciência a um documento, 

automaticamente é atribuída ciência ao respectivo processo. Somente é possível dar ciência em 

documento assinado. 

 

O documento ficará sinalizado na árvore de documentos do processo com o símbolo . Ao 

clicar sobre ele, é possível verificar os usuários que conferiram o documento: 

 

É necessário tomar cuidado para não dar ciência em documentos equivocadamente. O sistema 

não permite cancelar ou anular a ciência. 

5.2. ENVIAR DOCUMENTO POR CORREIO ELETRÔNICO 

Essa funcionalidade idêntica à funcionalidade de ENVIAR CORRESPONDÊNCIA 

ELETRÔNICA do processo. A única diferença é que o documento já vem pré-selecionado na 

lista de documentos. 

5.3. ASSINAR DOCUMENTO 

Um documento assinado somente pode ser assinado novamente pelo usuário que o criou 

enquanto ele estiver com uma caneta amarela ao lado, pois significa que o mesmo ainda não foi 

visualizado por outra unidade. Quando a caneta estiver preta, caso o usuário tente assinar 

novamente o documento, ao incluir a senha, o sistema emitirá o aviso abaixo. 

 

1º 

2º

 

1º 

2º 



69 
 

 

 

Entretanto, um documento assinado pelo usuário que o criou pode ser assinado por outras 

pessoas de outras unidades. Para isso, deverá ser inserido em um bloco de assinatura, conforme 

explicado em INCLUIR EM BLOCO DE ASSINATURA. 
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6. MENU 

No menu, você encontrará muitas funcionalidades que estão disponíveis também dentro dos 

processos e outras que estão disponíveis somente nessa sessão. Abaixo você encontrará as 

definições dos itens que compõem o menu na ordem em que se apresentam. 

6.1. CONTROLE DE PROCESSOS 

O controle de processos é a funcionalidade que apresenta todos os processos recebidos e em 

andamento pela unidade em que o usuário está logado.  

 

O grupo de ícones apresentado na parte superior possibilita efetuar operações para um processo 

ou conjunto de processos por meio da marcação da caixa de seleção ao lado do número de cada 

processo e, após, da seleção do ícone correspondente à ação desejada.  

Ao clicar em “Ver processos atribuídos a mim”, serão exibidos apenas os processos da unidade 

que estão atribuídos a você especificamente. Ao clicar em “Ver todos os processos”, a tela torna 

a exibir todos os processos da unidade. 

 

Ao clicar em “Ver por marcadores”, serão exibidos os processos de acordo com os marcadores 

definidos para cada um. Já falamos sobre marcadores no item GERENCIAR MARCADOR. 
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Ao clicar sobre o número que aparece na coluna “Processos”, são exibidos os processos 

classificados com o marcador selecionado. Para voltar a exibir todos os processos da unidade 

basta clicar em “Remover filtro pelo marcador...”( ). 

 

Ao clicar em “Visualização detalhada”, serão exibidos detalhes de todos os processos da 

unidade. Para voltar a exibir o conteúdo sem detalhes, basta clicar em “Visualização resumida”. 

 

A tela “Controle de Processos” também apresenta símbolos e orientações visuais para facilitar a 

identificação da situação de cada processo dentro dos grupos, como por exemplo os símbolos 

representativos de “Anotações”, “Retorno Programado” e “Marcadores”.  
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Ainda, ao passar o cursor sobre  o  número  do  processo  (sem  clicar),  é mostrada a informação 

do  “Tipo de  Processo”  e a  “Especificação”  (ambas são registradas no momento da abertura 

de um processo).  

 

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

6.2. RETORNO PROGRAMADO 

O Retorno Programado exibe a lista de processos que você enviou para outra unidade e que foi 

marcado com data de retorno. Para visualizá-los, basta selecionar a data destacada em amarelo 

no calendário.  

 

Se a data estiver marcada em vermelho no calendário, significa que o prazo para retorno está 

vencido. Caso o processo tenha sido devolvido, a data de retorno estará informada no quadro. 

No exemplo abaixo o processo havia sido enviado para quatro setores, dos quais três 

devolveram dentro do prazo e um está atrasado em nove dias. 
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6.3. PESQUISA 

A pesquisa localizada no menu exerce a mesma função descrita na pesquisa do item 2c (páginas 

6 e 7) deste manual. 

6.4. BASE DE CONHECIMENTO 

A base de conhecimento é um repositório de informações que auxiliam a gestão dos processos 

da unidade. Ao acessá-la pela primeira vez, não haverá nenhum conteúdo disponível. O 

conteúdo será criado pelos usuários da unidade. Basta clicar em “Nova”, inserir uma 

“Descrição”, selecionar os “Tipos de Processos Associados”, fazer o upload do arquivo e clicar 

em “Salvar”. 
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6.5. TEXTOS PADRÃO 

Por meio do menu é possível salvar textos mais comumente utilizados pela unidade, os quais 

poderão ser inseridos no momento da inclusão de um novo documento no processo e também 

utilizados ao enviar correspondência eletrônica via sistema. Para inserir um texto padrão, clique 

em “Novo”, insira um “Nome”, “Descrição” e o “Conteúdo” do texto padrão. Clique em 

“Salvar”. 

 

 

O texto padrão passará a compor a lista de textos padrão interno da unidade e poderá ser 

consultado ( ), alterado ( ) ou excluído ( ). 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 
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6.6. BLOCOS DE ASSINATURA 

 

6.7. BLOCOS DE REUNIÃO 

 

6.8. BLOCOS INTERNOS 

 

6.9. CONTATOS  

 

6.10. ACOMPANHAMENTO ESPECIAL 

Ao clicar na opção “Acompanhamento Especial” ( ) no menu, será apresentado um quadro 

com a relação dos processos da unidade que estão em acompanhamento e as informações de 

controle, tais como: usuário que marcou o acompanhamento, a data, o grupo, observação e 

ainda as ações possíveis para o acompanhamento: “Alterar Acompanhamento” ou “Excluir 

Acompanhamento”.  

 

Mesmo quando o processo é concluído em todas as unidades, ainda será visualizado ao se clicar 

no link do processo no quadro de Acompanhamento Especial, sem necessidade de buscas pelo 

formulário de Pesquisa.  

Essa funcionalidade também permite a inclusão do processo em um grupo personalizado de 

acompanhamento. Para a inclusão, você deve verificar se já existe grupo de Acompanhamento 



76 
 

 

Especial com o nome pretendido. Caso já exista, basta adicionar o processo ao grupo de 

acompanhamento. Caso contrário, você deverá abrir um novo grupo.  

Para criar um novo grupo, clique no botão “Grupos”. Na tela “Grupos de Acompanhamento” 

selecione o botão “Novo”: 

 

Será apresentada a tela “Novo Grupo de Acompanhamento”. Preencha o campo "Nome" com a 

denominação desejada e, em seguida, clique no botão “Salvar”: 

 

Será apresentada nova tela com o grupo recém-criado.  

 

6.11. MARCADORES 

A opção “Marcadores” do menu lista todos os marcadores utilizados pelos usuários da unidade 

em um ou mais processos.  

 

Para alterar o nome ou a cor de um marcador, clique em “Alterar marcador” ( ), faça as 

alterações e clique em “Salvar”.  Para desativar um marcador, clique em “Desativar marcador” (

). A linha do marcador desativado ficará na cor vermelha. 
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Para reativar o marcador, clique em “Reativar marcador” ( ). Somente é possível excluir um 

marcador caso ele não esteja sendo utilizado em algum processo da unidade. Para excluir um 

marcador, clique em “Excluir marcador” ( ).  

6.12. ESTATÍSTICAS 

 

6.13. GRUPOS 

7.14.1. CONTATOS 

 

7.14.2. E-MAIL 

 

7.14.3. ENVIO 
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7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

7.1. ATRIBUIR PROCESSO 

Atribuir o processo para um usuário específico dentro da unidade, significa dizer que esse 

usuário é o responsável por aquele processo, ainda que isso não impeça a edição por outro 

usuário da mesma unidade.  

Quando a abertura de um processo for solicitada ao SAHI por meio do formulário disponível na 

Intranet, o responsável poderá ser indicado e o processo já chegará atribuído no Controle de 

Processos do setor. Os processos atribuídos a uma pessoa aparecem com o devido login em 

destaque, ao lado do número do processo. 

Caso o responsável não seja indicado, o processo chegará na tela de Controle de Processos do 

setor e somente o chefe da unidade terá perfil para atribuir processos aos usuários de sua 

unidade. Para efetuar a atribuição, o chefe deverá clicar na caixa de seleção ao lado do número 

do processo ou processos a serem atribuídos e depois em “Atribuição de Processos” ( ).   

 

Ou clique no número do processo e depois em “Atribuir Processo”. 

 

1º 

2º 

1º 
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Na tela seguinte, deverá selecionar o nome do destinatário na barra de rolagem do campo 

“Atribuir para” e clicar em “Salvar”. 

 

O processo aparecerá na tela de Controle de Processos como nome do usuário ao lado: 

 

Quando o usuário a quem foi atribuído o processo clicar em “Ver processos atribuídos a mim” 

na tela “Controle de Processos”, serão exibidos apenas os processos atribuídos ao mesmo. Caso 

não haja nenhum processo atribuído ao  usuário,  a  tela  não listará nenhum processo. Para 

voltar à tela com todos os processos, 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”: 

2º 

1º 

2º 
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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”. 

 

 

Observação: É possível atribuir vários processos de uma única vez, desde que seja para mesmo 

usuário. 

1º 

2º 

3º 


