PASSO 1:


Acesse o SEI: https://sei.ifmg.edu.br

PASSO 2:




Preencher com usuário e senha;

Os servidores que tiverem dúvida quanto ao acesso, devem consultar o e-mail enviado
em 12/03/2018 pelo comunica com o assunto: “ORIENTAÇÕES para uso do Sistema
eletrônico de Informações (SEI)”.

PASSO 3:


Selecione a opção “Iniciar Processo”;

PASSO 4:


No campo “Escolha o tipo de Processo” digite e ou escolha: Pessoal: Comprovação de
Quitação de Plano de Saúde

PASSO 5:






Preencha o formulário;
Você irá preencher apenas o campo “Especificação” colocando o seu nome completo
em MAIUSCULO. Isso ajuda a diferenciar os processos ao passar o cursor do mouse
sobre o número do processo na tela inicial “Controle de Processos”;
Em nível de Acesso, marque a opção “Restrito”;
Clique em “salvar”.

PASSO 6:





Clique sobre o número do processo;
Em seguida clique sobre o ícone “Atribuir Processo”;
Atribua o processo a você;
Clique em salvar.

Clique para Atribuir
Processo

Número do Processo

Clique sobre
o seu nome

PASSO 7:



Clique sobre o número do processo;
Selecione a opção “Incluir Documentos”;

Número do Processo
Clique para
Incluir Documentos

PASSO 8:


No campo “Escolha o tipo do Documento”, digite ou escolha: “Comprovação de
Quitação de Plano de saúde (formulário) ”;

PASSO 9:



Preencha o formulário em sua totalidade;
Clique em confirmar dados.

PASSO 10:


Assine eletronicamente o formulário preenchido;

Clique para
assinar digitalmente

PASSO 11:





Anexar a documentação comprobatória. Aqui você irá anexar os documentos (boletos,
declaração, relatório, etc) que atenda as exigências no comunicado enviado pela
Reitoria;
Clique sobre o número do processo;
Clique sobre o ícone “Incluir documento”;

Número do Processo

Clique para
Incluir Documento

PASSO 12:


No campo “Escolha o Tipo do Documento”, selecione “Externo”;

PASSO 13:








Registrar documento externo;
No campo “Tipo de documento”, selecione “Documentação Complementar”;
No campo “Data do documento”, selecione a data atual;
Preencha o formato;
Em “Nível de Acesso” escolha a opção “Restrito”;
Escolha o respectivo arquivo a ser enviado;
Para finalizar, clique em “Confirmar Dados”



ATENÇÃO: os passos são válidos para enviar apenas um arquivo. Se os seus
documentos comprobatórios estão salvos em mais de um arquivo, os passos acima
deverão ser repetidos na íntegra, para quantos arquivos queira enviar.

PASSO 14:








Enviar processo para Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Campus Bambuí;
Clique sobre o número do processo:
Clique sobre o ícone “enviar Processo”
No campo “unidades” digite: BAR-CGP
Marque a opção: “Manter processo aberto na unidade atual”;
Marque a opção: “Enviar e-mail de notificação.
Para finalizar, clique em enviar.

Número do Processo

Clique para
Enviar Processo

Digite:
BAR-CGP

PASSO 15:







Se você chegou até aqui, com certeza seu processo foi enviado.
Para saber mais sobre o SEI, inclusive sobre outros processos, não deixe de ler as
orientações enviadas por e-mail em 12/03/2018, com o Assunto: ORIENTAÇÕES para
uso do Sistema eletrônico de Informações (SEI)”. Assista aos vídeos, leia os manuais
em anexo, eles trazem todas as informações;
Para acompanhar tudo o que acontece com o seu processo, clique em “consultar
andamento”, você verá de forma resumida todos atos sofridos pelo seu processo;

Para ver de forma detalhada tudo que aconteceu com o seu processo até a data atual,
clique em “ver histórico completo”.

