TUTORIAL PARA PEDIDOS DE DIÁRIAS VIA SEI!

1 - Iniciando o processo
1) Clique na opção “Iniciar Processo” no menu lateral.

2) Clique no “+” verde para listar todos os processos disponíveis no SEI.

3) Selecione o tipo de processo: “Missões: Pedidos de Diárias e Passagens”.

4) No campo “Especificação” informe: Nome completo em caixa alta, exemplo: WESLEY LEANDRO SOARES DOS
SANTOS.
Marque “Nível de Acesso” como “Restrito” ou “Público”.
Clique no botão “Salvar”.

5) O processo foi iniciado/gerado e está aberto na unidade de quem o gerou.

2 - Incluindo o Pedido de Viagem
Com o processo iniciado/gerado, já se pode adicionar os documentos ao processo.
1) Clique em cima do processo e depois na opção “incluir Documento”.

2) Clique no “+” verde para listar todos os tipos de documentos disponíveis no SEI.

3) No campo de pesquisa comece a digitar a palavra “viagem” que aparecerá os documentos relacionados com
viagem. Clique na opção “Pedidos de Viagem”.

4) No campo descrição, coloque algo como: Reunião ou treinamento Reitoria 01/04/2018.
Marque o nível de acesso como “Público” ou “Restrito”. Clique no botão “Confirmar Dados”.

5) O documento foi adicionado à árvore de documentos do processo, porém só é possível editar o documento
após selecionar o documento e clicar na opção “Editar Documento”.

6) Aparecerá uma janela com o formulário disponível para edição.
Preencha o formulário, clique em “Salvar” e depois em “Assinar”.

7) Após clicar em “Assinar” aparecerá uma janela de assinatura de documento como mostrado abaixo.

8) A assinatura do usuário vai aparecer no final do documento.
Importante: Caso o documento seja alterado/editado após ter sido assinado, a assinatura se desfaz,
fazendo-se necessário a assinatura do documento novamente.

9) Observe que agora já aparece uma caneta dourada do lado direito do documento, mostrando que o
documento foi assinado

3 - Inserindo documentos externos
Os documentos externos podem ser: PDF, Imagens, Textos, Planilha entre outros.
Documentos externos são utilizados para prover mais informações ao processo como por exemplo: Documento
comprovando a necessidade da viagem.
Importante: Documentos externos não podem ser assinados via SEI.

1) Para adicionar um documento externo, clique no processo e na opção “Incluir Documento”.

2) Clique na opção “Externo”.

3) Selecione o tipo do documento com o tipo que mais se assemelha ao documento externo a ser inserido.
Importante:Caso não encontre um tipo relacionado ao documento, utilize o tipo “Anexo”.
Número / Nome na Árvore: Se tiver mais de um tipo do mesmo documento utilize este campo para
numerar ou nomear o arquivo. Exemplo: Se tiver dois arquivos do tipo “Anexo” coloque “001” no primeiro e
“002” no segundo ou “Convocação Treinamento Reitoria” ...
Data do documento: Selecione a data do dia.
Formato: Digitalizado nesta Unidade.
Tipo de Conferência: Documento Original.
Nível de Acesso: Público ou Restrito.
Anexar Arquivo: Clique e escolha o arquivo dentro do seu computador que será incorporado ao processo.
Importante: Após adicionar o arquivo externo ao documento o arquivo irá aparecer em uma tabela logo
abaixo do campo “Anexar Arquivo”. Só é possível adicionar um arquivo por vez. Caso tenha vários arquivos,
terá que incluir vários documentos externos um de cada vez.
Confira se está tudo correto e clique no botão “Confirmar Dados”.

4) Pronto! O documento externo foi adicionado a árvore do processo. Se tiver mais documentos externos,
repita os passos anteriores até adicionar todos os documentos.

4 - Atribuir Processo para assinatura da chefia
Para atribuir o processo a algum outro usuário que pertence a mesma unidade onde o processo foi gerado:
1) Clique no processo e na opção “Atribuir Processo”.

2) Clique na seta do lado direito do campo “Atribuir para” e selecione a chefia do setor.
Importante: Caso a chefia esteja em outra unidade, pule esta etapa e vá para o próximo tópico “Incluindo em
blocos de assinatura”.

3) Verifique se selecionou corretamente e clique em “Salvar”

4) Note que o processo foi atribuído a chefia.

Não é obrigatório para o trâmite do processo, porém para melhor organização dos processos, é recomendado
que a chefia após assinar o documento atribua o processo novamente para o servidor que o gerou, caso estejam
na mesma unidade.

5 - Incluindo em blocos de assinatura
Todo documento que necessita de assinatura fora da unidade geradora deve ser incluído em bloco de assinatura e
disponibilizado para a(s) unidade(s) de destino(s).
1) Para incluir um documento em bloco de assinatura clique no documento desejado e na opção “Incluir em
Bloco de Assinatura”.

2) Clique no botão “Novo”.

3) Preencha o campo “Descrição” como desejar.
No campo “Unidades para Disponibilização” digite “BAR-GAB” e clique na opção que aparecer.
Caso a chefia não esteja na mesma unidade geradora/origem do processo, é necessário incluir a unidade a
qual a chefia faz parte no campo “Unidades para Disponibilização” também, assim a chefia poderá assinar
o documento.
Clique no botão “Salvar”.

4) No campo “Bloco” selecione o bloco de assinatura criado.
Marque na tabela abaixo do campo “bloco” os documentos que deseja disponibilizar para assinatura.
Clique no botão “Incluir”.

5) Note que a linha com o documento incluído ao bloco de assinatura ficou amarela.
Clique no link “Ir para Blocos de Assinatura”.

6) Identifique a linha com o bloco de assinatura criado, sempre vem na primeira linha da tabela.

7) Clique no botão “Disponibilizar Bloco” na linha do bloco na coluna “Ações”, Veja figuras abaixo.

8) Pronto! O documento já está disponibilizado para assinatura da unidade “BAR-GAB”. Note que a linha da
tabela ficou na cor rosa, mostrando que o documento está disponibilizado.
Importante:O documento está disponibilizado, porém ainda não foi enviado para outra(s) a(s) unidade(s)
assiná-lo. No próximo tópico aprenderemos a enviar o processo para outra unidade.

9) Clique na opção “Controle de Processos” no menu superior direito para sair da tela de blocos de assinaturas
e ir para a tela inicial do SEI.

6 - Enviando o Processo para o Gabinete (BAR-GAB)
Para chefia em outra unidade, utilize os passos abaixo para enviar o processo para a unidade a qual a chefia faz
parte trocando os trechos onde se lê “BAR-GAB” pela sigla da unidade da chefia. Informe a Chefia sobre o
processo, para que o documento possa ser assinado. Após a chefia assinar o documento, siga os passos abaixo
para enviar o processo para o “BAR-GAB”
Não é obrigatório para o trâmite do processo, porém para melhor organização dos processos, é recomendado
quando a chefia está em outra unidade, que após a chefia assinar o documento o usuário que gerou o processo
atribua o processo a si mesmo.
Só enviar o processo para o Gabinete após ter feito todos os passos anteriores e ter a certeza de que o
documento está assinado pelo servidor (solicitante da diária) e pela chefia.
1) Na tela inicial do SEI, na área dos processos gerados, clique em cima do número do processo.

2) Vai abrir a tela com o processo. Clique em cima do processo e depois na opção “Enviar Processo”.

3) No campo “Unidades” digite “BAR-GAB” e selecione a opção que aparecer.
Logo abaixo do campo “Unidades” marque as opções “Manter processo aberto na unidade atual” e “Enviar
e-mail de notificação”.
Certifique-se que está tudo “Ok” e clique no botão “Enviar”.

4) Na próxima tela ou quando clicar em cima do número do processo, note que o processo está aberto na
unidade geradora/origem e na unidade de destino para a qual foi enviado, neste caso a unidade “BAR-GAB”.

