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O Sistema Eletrônico de Informações – SEI, desenvolvido pelo 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), é uma plataforma 
que engloba um conjunto de módulos e funcionalidades que 
promovem a eficiência administrativa. Trata-se também de um 
sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos, com 
interface amigável e práticas inovadoras de trabalho, tendo como 
principais características a libertação do paradigma do papel como 
suporte físico para documentos institucionais e o compartilhamento 
do conhecimento com atualização e comunicação de novos eventos 
em tempo real.1

A implantação do Sistema Eletrônico de Informações no Ministério da Saúde 
(SEI-MS) vem da necessidade de modernização da gestão de documentos e dos fluxos de 
trabalho, garantindo economia, agilidade e maior transparência.

O Manual do Sistema Eletrônico de Informações SEI – Ministério da Saúde, primeira 
versão, é voltado ao perfil de usuário básico. Trata-se de uma adaptação do Manual do 
Usuário SEI versão 3.0, elaborado pelo TRF4 com alguns órgãos que fazem parte do PEN. 
Tem como objetivo principal orientar o aprendizado do usuário na operacionalização do 
SEI-MS, além de proporcionar o desenvolvimento de habilidades essenciais para o bom 
funcionamento do sistema no Ministério. Este guia prático poderá ser utilizado com a 
plataforma de treinamento disponibilizada por meio do link <http://eadsei.saude.gov.
br>, do Ministério da Saúde.

Além deste Manual, a Coordenação de Arquivo e Gestão de Documentos 
(ARQUIVO/CGDI/SAA/SE/MS) disponibiliza a página do SEI no IntegraMS, na qual 
podem ser encontradas informações e dicas sobre o sistema.

Para mais informações acesse a página do SEI no IntegraMS: <https://integrams.
saude.gov.br/internal/#/institutionalSpace/1555>, ou envie um e-mail para <suportesei@
saude.gov.br>.

1 BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Sobre o SEI. 2015. Disponível em: <https://softwarepublico.gov.br/
social/sei/sobre-o-sei>. Acesso em: 20 fev. 2018.
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1.1 O que é o SEI

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

Principais facilidades do SEI:

Portabilidade: 100% web e pode ser acessado por meio dos principais navegadores 
do mercado: Firefox e Google Chrome.

Acesso Remoto: em razão da portabilidade já mencionada, o SEI-MS 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). Isso possibilita que os usuários trabalhem a distância; 
permite 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: permite a criação e o trâmite de processos e 
documentos públicos e restritos, conferindo o acesso somente às unidades envolvidas.

Tramitação em múltiplas unidades: incorpora novo conceito de processo 
eletrônico, que rompe com a tradicional tramitação linear, inerente à limitação física do 
papel. Desse 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.
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1.2 Gestão por processo 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 SEI, 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 (para saber mais sobre estatísticas, consulte: Estatísticas).

1.3 Boas práticas de utilização do Sistema

Para garantir melhor aproveitamento dos recursos do sistema no decorrer do 
tempo e o alcance dos resultados pretendidos de maneira eficaz, são aconselháveis algumas 
práticas:

Padronizar procedimentos: por ser uma solução bastante flexível, o SEI 
proporciona formas variadas de utilização de suas funcionalidades, assim como permite 
a adaptação a diferentes realidades. Por isso, é importante que órgãos e instituições 
padronizem procedimentos em diversos níveis, tanto por meio da implementação de 
normas de utilização do sistema quanto pela padronização de processos de trabalho 
em cada unidade. A instituição de normas e procedimentos proporciona segurança da 
informação e a organização do trabalho. Padronizações no âmbito das unidades (tais como 
tipos de documentos, tabelas de temporalidade, metodologias e nomenclaturas comuns) 
facilitam a utilização de recursos que o sistema oferece, tais como pesquisa e medição 
de desempenho dos processos (para saber mais sobre pesquisa e estatísticas, consulte:  
6.4 Pesquisa e 6.15 Estatísticas).

Acesso como regra e o sigilo como exceção: a transparência é um 
instrumento de controle social que proporciona meios para garantir a correta atuação do 
Estado. O SEI adota a filosofia da transparência administrativa, ainda que permita atribuir 
restrição de acesso a processos e documentos em casos específicos. O sistema tem como 
princípio a transparência do fluxo de informações e o trabalho colaborativo.

O ideal é que se facilite e priorize a publicidade como forma de garantir o 
funcionamento eficiente do sistema.

Respeitar as etapas do processo e o fluxo de informações: o SEI-MS 
proporciona instrumentos para medição e monitoramento dos processos. Também 
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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).

Dar preferência ao editor do SEI: embora o sistema permita importar alguns 
formatos de arquivo (Documento Externo), os documentos formais do órgão devem ser 
redigidos no próprio sistema (Documento Interno). Os tipos de documentos internos 
estão de acordo com padrões e formatação estabelecidos por instrumentos legais, tais 
como o Manual de Redação da Presidência da República.

Outras vantagens do uso de Documentos Internos são seus formatos padronizados 
e automatizados (data, numeração, endereço da unidade, processo de referência e número 
SEI), além da possibilidade dos documentos que exigirem publicação oficial serem 
publicados diretamente no SEI em Veículo de Publicação interno (por ex.: Boletim de 
Serviço) ou externo (Portal).



INICIANDO 
OPERAÇÕES 
NO SEI

2
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2.1 Acesso ao Sistema

2.1.1 Como acesso o Sistema?

Acesse o site: <https://sei.saude.gov.br>

Será exibida a tela de login. Digite seu nome de usuário (o mesmo para acesso à 
rede e ao e-mail, sem o @saude.gov.br), senha de acesso a rede do MS e escolha seu órgão/
unidade: MS para as unidades em Brasília, e os demais de acordo com sua lotação, em 
seguida clique no botão .
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Será exibida a tela inicial do sistema.

2.1.2 Caso eu ainda não tenha usuário e senha,  
como devo proceder?

Para ter acesso ao SEI-MS, é preciso que o trabalhador tenha feito capacitação, 
seja presencial ou a distância. Dessa forma, aqueles que ainda não fizeram o curso 
devem visitar a página do SEI-MS na IntegraMS e verificar as opções de curso a 
distância disponíveis.

Ao finalizar o curso, o usuário deverá solicitar ao chefe do setor que encaminhe o 
certificado de conclusão para o e-mail: <treinamentoarquivo@saude.gov.br>, informando 
nome completo, e-mail institucional, telefone, sigla de acesso e vínculo com o Ministério 
(servidor, terceirizado, consultor, bolsista, conveniado) para que o acesso seja liberado.

Para usuários do Rio de Janeiro (Núcleo, Hospitais e Institutos) deverá ser enviado 
um e-mail para <seate@saude.gov.br> com as mesmas informações.

2.1.3 Caso eu esqueça a minha senha de acesso,  
como devo proceder?

A senha de acesso ao SEI-MS é a mesma senha de acesso à rede, por isso, 
para recuperá-la ou alterá-la você deve acionar as Teclas “CTRL” “ALT” “DEL”, 
simultaneamente, e escolher a opção de “alterar uma senha”. Lembre-se de que você 
estará alterando a senha de acesso à rede e, consequentemente, as senhas de acesso ao 
SEI-MS, webmail e outros sistemas que possam usar a mesma senha.
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DIcAS

•	 A liberação de acesso ao SEI-MS será feita somente mediante apresentação do 
certificado de conclusão do curso.

•	 Fique atento à política de senhas imposta pelo DATASUS. Como a senha de acesso ao 
SEI-MS é a mesma de acesso à rede, sempre que a senha de rede for alterada a senha 
do SEI-MS também será alterada.

•	 Navegador recomendado. Para que todas as funcionalidades do Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI!) sejam bem aproveitadas, utilize os navegadores Firefox ou Google 
Chrome para acessá-lo.

•	 Pop up habilitado. Lembre-se: é importante deixar os pop ups sempre habilitados, pois 
recursos como o editor de textos só funcionam se tiverem permissão para abrirem 
uma nova janela. Além disso, dicas e novidades aparecem por meio de pop up ao abrir 
o SEI-MS.

2.2 Barra de ferramentas

A tela inicial do SEI-MS possui barra de ferramentas no topo da página:

Segue a descrição de cada item da Barra:

ITEM DEScRIçãO

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

“Menu”: permite ocultar ou mostrar o 
menu principal localizado à esquerda da tela.

“Pesquisa”: possibilita busca rápida com 
diversos parâmetros sobre o processo ou 
documento.
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ITEM DEScRIçãO

“Caixa de seleção de Unidade”: informa 
ao usuário em qual unidade ele está logado 
e possibilita navegar pelas unidades para as 
quais tenha permissão.

“Controle de Processos”: permite ao usuário 
voltar à página inicial.

“Novidades”: permite ao usuário manter-
se informado sobre novas funcionalidades 
adicionadas ao SEI.

“Usuário”: identifica o usuário que está 
logado no sistema.

“Configurações do Sistema”: permite ao 
usuário alterar o esquema de cores.

“Sair do Sistema”: permite ao usuário sair 
com segurança do sistema.

2.3 controle de processos

É a tela principal do SEI-MS, na qual são visualizados todos os processos que estão 
abertos na unidade. Os processos estão separados em dois grupos: processos recebidos 
de outra unidade (esquerda) e processos gerados pela própria unidade (direita) do  
usuário logado:
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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:

ÍcONE 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.

“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 os processos em um Bloco Interno ou em um 
Bloco de Reunião.

“Sobrestar Processo”: utilizado quando os processos precisam aguardar alguma 
providência antes de ter prosseguimento.

“Concluir Processo nesta Unidade”: utilizado para fechar os processos na 
unidade, quando não há mais 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.

“Incluir documento”: inclui o mesmo documento (mesmo formato e mesmo 
texto) em todos os processos selecionados.

“Gerenciar marcador”: administrado pela própria Unidade por meio do menu 
“Marcadores”. Serve para organizar os processos por etiquetas coloridas, com 
10 opções de cores.
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A tela “Controle de Processos” também apresenta símbolos e orientações visuais 
para facilitar a identificação da situação de cada processo dentro dos grupos:

ÍcONE DEScRIçãO

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

Login entre parênteses: 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  
(para recebimento).

Processos com número em azul: processos 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 do 
usuário está com prazo de retorno programado 
expirado (atrasado).

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

Anotação simples.

Anotação com prioridade.

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

2.4 Menu principal

É a barra cinza localizada na lateral esquerda da tela, que disponibiliza um 
conjunto de funcionalidades, podendo ser distinta a depender do perfil do usuário ou 
do tipo de unidade. Para saber sobre cada uma das funcionalidades do menu, consulte 
o item 6 deste Manual.



TRABALHANDO 
COM PROCESSOS

3
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3.1 Iniciando o processo

Para iniciar um processo o usuário deve clicar na opção Iniciar Processo no menu 
principal e selecionar o Tipo de Processo a ser cadastrado, conforme tela a seguir:

O tipo de processo deve ser escolhido de acordo com a função/atividade que será 
desempenhada por aquele processo.

A lista mostra os tipos mais utilizados pela unidade, e o usuário poderá clicar no 
ícone  para mostrar todos os tipos disponíveis, além de poder pesquisar pelo tipo de 
processo digitando o nome no campo, da seguinte forma:
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DIcAS

•	 Antes de registrar um novo processo, faça pesquisa no SEI-MS para verificar se já não 
existe um processo aberto com aquele mesmo assunto e interessado. Caso exista, não 
abra um novo. 

•	 Para escolher o tipo do processo se pergunte: para quê esse processo servirá ou para 
quê esse processo está sendo criado?

•	 Caso tenha dúvidas para escolher o tipo do processo, consulte a lista de tipos de 
processo acessando o disco virtual na página do SEI-MS na IntegraMS.

Após escolher o Tipo de processo desejado o usuário será levado à seguinte tela:

Nesta tela serão preenchidos os metadados referentes ao processo que está sendo 
criado. Quanto mais apuradas as informações inseridas aqui, maiores e melhores as chances 
de recuperação do processo.
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3.2 Entendendo os campos

Protocolo

O campo possui preenchimento obrigatório e apresenta duas opções: Automático 
e Informado.

A opção “Automático” será usada quando se tratar de um novo processo. Nesse 
caso será gerado um novo Número Único de Processo (NUP) para o processo.

A opção “Informado” será usada nos casos em que o processo já tenha um NUP. 
É bom lembrar que cada processo só poderá ter um NUP, assim, no caso de processos 
recebidos de outros órgãos deve-se manter o NUP original.

Ao selecionar a opção “Informado” será disponibilizado um campo para que seja 
inserido o número de processo e sua data de autuação original:

Especificação

Este campo permite a inclusão de até 100 caracteres. É utilizado para acrescentar 
informações que diferenciem processos de um mesmo tipo. Essas informações ficam 
visíveis ao passar o cursor sobre o número do processo na tela “Controle de Processos” 
com o Tipo de Processo:



Manual do SiSteMa eletrônico de inforMaçõeS – Sei

23

Classificação Por Assuntos

Para facilitar a gestão do SEI-MS, cada tipo de processo já foi previamente 
relacionado a uma classificação por assuntos no momento do registro, que nos indicará 
por quanto tempo aquele processo será mantido no banco de dados, além de auxiliar na 
categorização e na recuperação das informações.

As informações constantes nesse campo não devem ser alteradas.

Interessados

Quando você clica sobre o campo “Interessado”, o SEI já começa a pesquisa no 
banco de dados; conforme você digita, ele vai refinando a pesquisa. Portanto, para inserir 
o interessado, a recomendação é de que você digite parte do nome e aguarde alguns 
segundos enquanto o sistema filtra os resultados do banco de dados que coincidem com 
o que você digitou. 

A pesquisa desse campo retorna resultados de qualquer lugar do nome, não 
somente do início.

Se você digitou parte do nome, aguardou e conferiu nos resultados que o 
interessado de seu processo ou documento não consta na lista, basta terminar de digitar 
e clicar enter; nesse momento, o SEI abrirá a mensagem “Nome inexistente. Deseja 
incluir?”. Para confirmar e inserir o novo interessado no banco de dados, basta clicar OK, 
mas é muito importante verificar se o nome foi escrito corretamente, de forma completa.

A fim de padronizar o cadastro de interessados:

•	 Nomes próprios, tanto de pessoas físicas como jurídicas, devem ser escritos por 
completo, utilizando maiúsculas apenas nas iniciais. É importante se atentar 
para digitar corretamente acentos, cedilhas e outros caracteres especiais. (ex.: 
Conceição do Espírito Santo; Patinhas MacPato; Associação Comunitária 
Olhos-d’água; Mega Montagens Eireli – ME).

Observação: não há necessidade de adicionar pronomes de tratamento ou vocativos.

•	 Quando houver sigla ou abreviatura deverá vir após o nome completo por 
extenso, separada por um traço simples (–). Ex.: Congresso Brasileiro de Saúde 
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Coletiva – Abrascão; Conselho Nacional de Arquivos – Conarq; Ministério 
da Justiça – MJ.

•	 Em caso de órgãos públicos, colocar o nome por extenso com a hierarquia. 
Ex.: 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco/AC; 
Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

•	 Caso o nome contenha numerais ordinais devem ser escritos em algarismos 
arábicos, sem zeros à esquerda, com o indicador ordinal. Ex.: 1.ª Vara de 
Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília; 14.º Oficio de Registro de 
Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro).

Observação: quando a grafia mais comum estiver em algarismos romanos, não é 
necessário alterar para algarismos arábicos. Ex.: XX Congresso Brasileiro de Oncologia.

•	 Para órgãos municipais, inserir o nome do órgão, o nome da cidade e a sigla 
do estado, separada por barra. Ex.: Prefeitura Municipal de Mâncio Lima/AC; 
Câmara Municipal de Nova Andradina/MS.

•	 As siglas devem ser capituladas corretamente. Isso quer dizer que as siglas com 
mais de três letras que formam “palavras legíveis” devem ser grafadas apenas 
com a inicial maiúscula; aquelas que não podem ser lidas devem ser grafadas 
todas em maiúsculas. Ex.: Conarq; Inca; Siref; UFRJ; BVS-MS.

Atenção! Todos os usuários cadastrados no SEI, bem como todas as áreas do MS, 
já estão no banco de dados dos interessados. Não há necessidade de recadastrá-los com 
nova ortografia ou redação. Caso você encontre algum item grafado de maneira incorreta, 
entre em contato com <suportesei@saude.gov.br> para que a administração do sistema 
faça a correção.

Após clicar na opção escolhida o nome do interessado passará a constar na caixa, 
da seguinte maneira:

Caso tenha sido incluído o usuário errado, basta selecioná-lo na caixa e apertar o 
ícone de exclusão 

O campo não possui preenchimento obrigatório e permite a inclusão de  
diversos interessados.
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Observações desta unidade

O campo é de preenchimento livre e permite a inserção de 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.

O campo não possui preenchimento obrigatório.

Níveis de acesso

O campo possui preenchimento obrigatório e apresenta três opções: 

•	 Sigiloso – não está habilitado para os processos do MS devido às recomendações 
do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

•	 Restrito – deverá ser escolhido caso o processo possua informações restritas. 
Quando esse campo é selecionado é aberta uma caixa com opções para que o 
usuário escolha a legislação correspondente ao sigilo do processo.

•	 Público – que deverá ser preenchido quando o processo não possui informações 
restritas. A maior parte dos processos será de acesso público.

Preenchidas todas as informações o usuário deve clicar em  para que 
o processo seja registrado. Em seguida, será mostrada a tela do processo, com a árvore 
do processo à esquerda e o menu de opções disponíveis para processos, conforme tela  
a seguir:
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3.3 Árvore do processo

A árvore do processo, exibida no lado esquerdo da tela, mostra o NUP do processo 
gerado, bem como os documentos inseridos dentro dele. À medida que os documentos e 
os processos sofrem ações como assinaturas, autenticação, inclusão em acompanhamento 
especial, ciência etc. os ícones correspondentes passam a ser apresentados na árvore ao 
lado dos documentos, conforme figura a seguir:

Além disso, para melhor organizar as informações, a cada 20 arquivos inseridos no 
processo o SEI-MS os agrupará automaticamente em uma pasta, conforme a tela anterior.

Na árvore do processo também é exibida a funcionalidade . 
Para saber mais sobre essa funcionalidade consulte o item 5.3 deste Manual.

Segue a 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 o item 2.3 deste Manual).
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ÍcONE DEScRIçãO

“Incluir documento”: utilizado para criar novo documento, interno ou 
externo no processo. Para saber mais consulte o item 4 deste Manual.

“Iniciar processo relacionado”: utilizado para criar novo processo 
relacionado ao processo já existente. O processo relacionado deve ter o 
mesmo objeto do processo já existente. 

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

“Acompanhamento especial”: possibilita ao usuário acompanhar 
o andamento do processo, mesmo que ele esteja tramitando em outra 
unidade. Para saber mais sobre essa funcionalidade consulte o item 6.13 
deste Manual.

“Ciência”: utilizado principalmente para que as unidades informem ao 
remetente que tiveram ciência do processo, dispensando a necessidade de 
se criar novo documento para este fim. A ciência não poderá ser desfeita.

“Enviar processo”: utilizado para tramitar os processos entre as unidades. 
Para saber mais consulte o item 5 deste Manual.

“Atualizar andamento”: utilizado para inserir informações adicionais 
ao processo. As informações aqui inseridas serão visualizadas na opção 
“consultar andamento” e não são passíveis de edição. Para saber mais 
consulte o item 5.3 deste Manual.

“Atribuir processo”: utilizado para atribuir um processo para 
determinada pessoa da unidade. Ao atribuir o processo, o nome da pessoa à 
qual o processo foi atribuído ficará aparecendo entre parênteses ao lado do 
NUP na tela de Controle de Processo. 

“Duplicar processo”: utilizado para gerar novo processo com os mesmos 
documentos integrantes do processo original.

“Enviar correspondência eletrônica”: utilizado para enviar e-mail 
relacionado ao processo, com ou sem anexos. 

“Relacionar processos”: utilizado para vincular virtualmente um 
processo a outro.

“Incluir em bloco”: utilizado para incluir o processo em bloco interno 
ou bloco de reunião. Neste ícone também é possível criar os blocos. Para 
saber mais sobre blocos consulte os itens 6.9 e 6.10 deste Manual.

“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. Para saber mais consulte o item 7 deste Manual.
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ÍcONE DEScRIçãO

“Anotações”: utilizado para inserir informações adicionais que não 
devem constar dos autos do processo, geralmente orientações internas de 
trabalho da equipe. Essas anotações são visíveis apenas para a unidade de 
trabalho que as inseriu, ou seja, no momento do envio de processos as 
anotações não são enviadas para a outra unidade.

“Sobrestar processo”: utilizado quando o processo precisa aguardar 
alguma providência antes de ter prosseguimento. Para saber mais consulte 
o item 6.12 deste Manual.

“Anexar processo”: utilizado para anexar um processo de mesmo 
tipo ao principal. O processo anexado não poderá sofrer alterações após 
o procedimento, além disso, para anexar processo é necessário que todos 
estejam na mesma unidade e que possuam o mesmo Tipo de Processo.

“Concluir processo”: utilizado para concluir um processo na unidade. 
Ao concluir o processo na unidade ele desaparecerá da tela de controle de 
processos. Para saber a outra forma de concluir um processo consulte o 
item 5 deste Manual.

“Gerar arquivo do processo”: utilizado para gerar um arquivo do 
processo no formato PDF. O usuário pode escolher quais documentos ele 
deseja incluir no arquivo. 

“Gerar arquivo ZIP do processo”: utilizado para gerar um arquivo do 
processo no formato ZIP. O usuário pode escolher quais documentos ele 
deseja incluir no arquivo.

“Excluir”: utilizado para excluir um processo criado na unidade, desde que 
ele não tenha sido enviado a outras unidades. Este item só será mostrado se 
for possível excluir o processo.

“Controle de processos”: utilizado para retornar à página inicial do 
SEI-MS.

“Pesquisa no processo”: utilizado para pesquisar no processo.

“Gerenciar marcador”: utilizado para incluir o processo em um grupo 
de marcadores já criados. Permite também que sejam criados novos 
marcadores. Para saber mais consulte o item 6.14 deste Manual.
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DIcAS

•	 O Número Único de Processo (NUP) é utilizado por todos os órgãos da Administração 
Pública Federal e possui o mesmo formato.

•	 Quanto mais informações forem inseridas nos campos anteriormente mencionados, 
maior será a possibilidade de recuperação das informações.

•	 Para a Administração Pública a regra é o acesso e a exceção é o sigilo.

•	 O processo cadastrado como restrito expandirá o mesmo nível de acesso para os 
documentos nele inseridos.

•	 Somente após o registro do processo é que o usuário poderá inserir documentos  
no sistema.





TRABALHANDO 
COM DOCUMENTOS

4
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Somente após a criação do processo é que o usuário estará apto a criar documentos 
dentro do processo. Para isso, deve ser selecionado o ícone  incluir documento. 

Essa operação levará o usuário para a tela a seguir, na qual será escolhido o tipo 
de documento.

Na tela “Gerar Documento” será escolhido o tipo de documento desejado, 
sendo que os 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 

.

O tipo “externo” deve ser escolhido quando o documento a ser inserido tiver 
sido produzido fora do editor de textos do SEI-MS. Essa opção deve ser escolhida para 
documentos digitalizados ou baixados de outros sistemas.

Os demais tipos são todos internos, ou seja, serão todos produzidos dentro do 
editor de textos do SEI-MS.
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4.1 Documentos externos

Após escolher a opção “Externo”, o SEI-MS levará o usuário para a seguinte tela:

4.1.2 Entendendo os campos

Tipo de documento

O usuário deve escolher na lista apresentada qual o tipo do documento que será 
inserido (ofício, apostila, termo etc.).

Data do documento

O usuário deve preencher com a data de produção do documento, que pode ser 
diferente da data de cadastramento no SEI-MS. A data será sempre aquela que está escrita 
no documento.

Número/Nome na árvore

As informações inseridas nesse campo serão mostradas na árvore do processo, logo 
após o Tipo do documento.
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Formato

O usuário deverá escolher entre as opções “Nato-Digital” e “Digitalizado nesta 
Unidade”.

A opção “Nato-digital” será escolhida quando o documento tiver sido produzido 
em sistema eletrônico que possua meios de autenticação, como, por exemplo, documentos 
produzidos com certificação digital e assinatura digital.

Ao escolher a opção “Digitalizado nesta unidade” o sistema apresentará 3 opções 
de escolha para o tipo de conferência:

•	 Cópia autenticada administrativamente: deve ser escolhida quando o usuário 
estiver inserindo um documento que foi digitalizado a partir de um original 
(confere com original, fé pública).

•	 Cópia autenticada por cartório: deve ser escolhida quando o usuário 
estiver inserindo um documento que foi digitalizado a partir de uma cópia 
autenticada por cartório.

•	 Cópia simples: deve ser escolhida quando o usuário estiver inserindo um 
documento que foi digitalizado a partir de uma cópia simples, ou que não 
tenha havido a conferência com o original.

Remetente

O usuário deverá preencher com a identificação da pessoa, unidade ou órgão que 
remeteu/enviou o documento ao Ministério.

Interessados

Este campo permite a inclusão dos interessados no documento. Ao digitar um 
nome na barra do campo serão mostradas as opções já existentes. Caso você precise 
cadastrar novo usuário, consulte o item 3.2 “interessado” deste Manual.

Classificação por assuntos

Este campo não deve ser preenchido, já que a classificação utilizada no registro do 
processo se estende aos documentos.

Observações desta unidade

O campo é de preenchimento livre e permite a inserção de 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.
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Nível de acesso

O campo possui preenchimento obrigatório e apresenta três opções: 

•	 Sigiloso – não está habilitado para os processos do MS devido às recomendações 
do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

•	 Restrito – deverá ser escolhido caso o processo possua informações restritas. 
Quando esse campo é selecionado é aberta uma caixa com opções para que o 
usuário escolha a legislação correspondente ao sigilo do processo. 

•	 Público – deverá ser preenchido quando o processo não possui informações 
restritas. A maior parte dos processos será de acesso público.

Anexar arquivo

Permite que o usuário selecione um arquivo salvo em seu computador, desde que 
o arquivo esteja em formato PDF ou XLS e possua no máximo 50MB.

4.2 Documentos internos

Após escolher qualquer opção diferente de “externo” o SEI-MS mostrará a 
seguinte tela:
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4.2.1 Entendendo os campos

Na opção texto inicial o SEI-MS possibilitará a escolha de três opções:

•	 Documento Modelo: possibilita que o usuário insira um documento com 
formatação e texto já salvos anteriormente no grupo de favoritos da unidade. 
Para aprender a cadastrar, consulte o item 6.7 deste Manual.

•	 Texto Padrão: possibilita que o usuário insira um texto padrão, sem formatação, 
já salvo anteriormente nos grupos de texto padrão na sua unidade. Para 
aprender a cadastrar, consulte o item 6.6 deste Manual.

•	 Nenhum: o usuário deverá selecionar essa opção quando não houver modelo 
de documento ou texto padrão criado em sua unidade.

Descrição

Campo de preenchimento livre que permite ao usuário inserir metadados 
inerentes ao documento.

Interessados

Este campo permite a inclusão dos interessados no documento. Ao digitar um 
nome na barra do campo serão mostradas as opções já existentes. Caso você precise 
cadastrar um novo usuário, consulte os itens 3.2 ou 6.11 deste Manual.

Classificação por assuntos

Este campo não deve ser preenchido, já que a classificação utilizada no processo 
se estende aos documentos.

Observações desta unidade

O campo é de preenchimento livre e permite a inserção de 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.

Nível de acesso

O campo possui preenchimento obrigatório e apresenta três opções: 

•	 Sigiloso, que não está habilitado para os processos do MS devido às 
recomendações do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência  
da República.
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•	 Restrito, que deverá ser escolhido caso o processo possua informações restritas. 
Quando esse campo é selecionado é aberta uma caixa com opções para que o 
usuário escolha a legislação correspondente ao sigilo do processo.

•	 Público, que deverá ser preenchido quando o processo não possui informações 
restritas. A maior parte dos processos será de acesso público.

4.3 Editor de textos do SEI-MS

Após inserir um documento no processo, o SEI-MS abrirá uma nova janela para 
que o documento criado possa ser editado, conforme tela a seguir. 

As partes em cor cinza são preenchidas automaticamente pelo sistema, de acordo 
com os metadados inseridos no momento do cadastramento do documento e não podem 
ser alteradas durante a edição do documento.

A barra de ferramentas do editor de textos será habilitada apenas quando o 
usuário clicar dentro da caixa de texto. Nela é possível encontrar várias opções, sendo as 
mais importantes as seguintes:
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ÍcONE DEScRIçãO

“Salvar”: permite que o usuário salve as informações 
inseridas na caixa de texto. 

“Assinar”: permite que o usuário assine eletronicamente 
o documento.

“Inserir um link”: permite inserir um link para 
páginas da internet.

“SEI”: permite inserir um link para um documento ou 
processo já criado no SEI-MS

“Cifrão”: escreve por extenso e em reais o  
número digitado. 

“Estilos”: permite formatar os estilos do texto  
do documento.

“Colar”: permite colar no documento algo que tenha 
sido copiado de um documento que foi gerado em 
outro programa.

“Tabela”: permite desenhar uma tabela no editor de 
textos do SEI-MS.

“Imagem”: permite inserir uma imagem  
no documento.

Após editar, salvar e fechar a janela do editor de textos, o SEI-MS mostrará o 
documento editado ao lado direito da tela, além de mostrar o documento gerado na 
árvore do processo, localizada à esquerda da tela.
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4.4 Menu de documentos

O menu de opções para os documentos será apresentado após a edição do 
documento, conforme tela anterior.

Segue a descrição detalhada das funcionalidades do menu de documentos:

ÍcONE DEScRIçãO

“Consultar/Alterar”: os metadados informações cadastradas no momento 
do registro do documento.

“Acompanhamento especial”: possibilita ao usuário acompanhar o 
andamento do processo mesmo que ele esteja tramitando em outra unidade. 
Para saber mais consulte o item 6.13 deste Manual.

“Enviar processo”: permite tramitar o processo entre unidades. Para saber 
mais sobre essa funcionalidade consulte o item 5 deste Manual.

“Atualizar andamento”: utilizado para inserir informações adicionais ao 
processo. As informações aqui inseridas serão visualizadas na opção “consultar 
andamento” e não são passíveis de edição.

Para saber mais consulte o item 5.3 deste Manual.

“Editar conteúdo”: abre a janela do editor de textos do SEI-MS e 
possibilita alterações no corpo do documento. Para saber mais consulte o 
item 4.3 deste Manual.

“Assinar documento”: permite assinar um documento eletronicamente. 
Para saber mais consulte o item 4.5 deste Manual

“Gerenciar liberações para assinatura externa”: permite liberar um 
documento para que um usuário externo assine eletronicamente. Para saber 
mais consulte o item 7.2 deste Manual.

“Incluir em Bloco de Assinatura”: permite inserir o documento em 
um Bloco de Assinatura. Para saber mais consulte o item 6.8 deste Manual.

“Cancelar”: permite cancelar um documento da árvore de processo. Ao 
cancelar o documento o registro ainda constará na árvore do processo, 
contudo, seu conteúdo ficará inacessível.

“Adicionar aos modelos favoritos”: permite incluir o texto ou o 
modelo de documento (texto e formatação) no grupo de favoritos. Utilizado 
para aqueles documentos muito frequentes. Para saber mais consulte os itens 
6.6 e 6.7 deste Manual.

“Versões do documento”: permite verificar e recuperar as versões de um 
documento.
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ÍcONE DEScRIçãO

“Imprimir web”: permite imprimir o documento selecionado.

“Excluir”: permite excluir o documento da árvore do processo, desde que 
o documento não tenha sido assinado. Essa opção só será mostrada quando 
for possível excluir o documento.

“Concluir processo”: permite concluir um processo que esteja em sua 
unidade. Ao concluir o processo ele sumirá na tela de controle de processo e 
só poderá ser recuperado por meio da pesquisa.

“Gerar circular”: permite gerar diversas vias do mesmo documento, 
podendo-se incluir destinatários variados.

“Autenticar documento”: permite que o usuário autentique uma 
cópia inserida no SEI-MS. Essa opção só será mostrada quando o usuário 
selecionar a opção de cópia autenticada administrativamente no momento 
do cadastramento dos metadados do documento externo.                         

4.5 Assinatura de documentos 

O SEI-MS possibilita que o usuário assine um documento diretamente no editor 
de textos, na tela do documento e pelo Bloco de Assinatura.

Ao selecionar os ícones  ou  o SEI-MS abrirá a seguinte janela:
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O usuário deverá conferir seu nome, escolher o seu cargo para assinatura na lista 
dos cargos disponíveis e logo após deverá digitar a senha de acesso ao SEI-MS e dar  
um “enter”.

Lembre-se de que o SEI-MS não faz crítica em relação ao cargo que está sendo 
utilizado, cabendo ao usuário zelar pela veracidade das informações inseridas no sistema.

Após assinar o documento, o SEI-MS mostrará o ícone ao lado do  
documento assinado.

DIcAS

•	 Para que o SEI-MS funcione corretamente é necessário desabilitar o bloqueador de 
pop-up do seu navegador.

•	 No caso da inserção de documento externo, a janela para edição do documento não 
será aberta e o SEI-MS mostrará a imagem do documento anexado.

•	 O SEI-MS só permite a inclusão de documentos externos em formato PDF e XLS, 
de até 50 MB.

•	 Após clicar em “salvar”, a janela do editor de textos não se fechará de forma automática.

•	 O número que aparece entre parênteses, ao lado do nome do documento na árvore 
do processo, é o número SEI.

•	 O SEI-MS apresentará na barra de menu apenas os procedimentos passíveis  
de execução.

•	 A Opção de Gerar Circular será mostrada apenas quando o tipo de documento 
escolhidos for “Memorando”, “Memorando-Circular” ou “Ofício”. Para o caso de 
Ofício-Circular, basta enviar o único documento gerado para todas as áreas necessárias.

•	 Somente a unidade que inseriu um documento poderá cancelá-lo.

•	 No SEI-MS não é possível trabalhar com documentos avulsos, eles sempre estarão 
inseridos em um processo.

•	 O documento não assinado é considerado uma minuta e, por isso, não pode ser visto 
por outras unidades, ainda que o processo tenha sido enviado.

•	 O documento que possui o ícone  ainda é passível de edição ou exclusão. O 
documento que possui o ícone  não pode ser editado e nem excluído, pois já foi 
visto por outra área.

•	 Documentos externos não podem ser assinados, devem ser autenticados caso sejam 
cópia a partir de um original, conforme orientação na página 34.





ENVIANDO 
PROCESSOS

5
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Por se tratar de sistema de processos eletrônicos, o SEI-MS permite o envio de 
processo para várias unidades concomitantemente, inclusive com a opção de deixá-lo 
aberto na própria unidade, possibilitando a edição e a verificação de atualizações em mais 
de uma unidade ao mesmo tempo.

Para efetuar o envio existem duas opções: selecionar vários processos na tela 
de controle de processo e enviá-los para uma mesma unidade ou enviar processos 
individualmente. Em ambos os casos o ícone a ser escolhido é o mesmo: 

Na tela seguinte deverão ser informadas as unidades de destino do processo, 
conforme figura a seguir:

Opções Adicionais

•	 “Manter processo aberto na unidade atual”: permite que ao enviar o processo 
para outra unidade o mesmo continue aberto na unidade que está enviando.

•	 “Remover anotação”: remove as anotações do processo, caso existam. Caso 
essa opção não seja selecionada, ao retornar para a unidade que o enviou as 
anotações voltarão a aparecer. 

•	 “Enviar e-mail de notificação”: permite enviar e-mail automático para os 
e-mails das unidades destinatárias avisando sobre a emissão do processo. 
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•	 “Retorno programado”: permite atribuir a data em que o processo deve ser 
devolvido. Para saber mais sobre retorno programado, consulte o item 5.2 
deste Manual.

Após a seleção das unidades de destino, deve-se clicar em enviar.

É possível enviar vários processos para uma unidade clicando na caixa de seleção 
ao lado do número dos devidos processos na tela “Controle de Processos” e selecionando 
o ícone  (na mesma tela). No entanto, o trâmite de processos em lote só 
será possível quando todos os processos se destinarem às mesmas unidades, ou seja, não é 
possível o trâmite em lote quando os processos selecionados têm destinos distintos. Nesse 
caso deverá ser realizado o trâmite individual.

DIcAS

•	 O SEI-MS permite a visualização concomitante e continuada de processos em outras 
unidades sem que seja realizado por meio das funcionalidades de:

i. Bloco de Reunião 

ii. Bloco de Assinatura 

iii. Acompanhamento Especial 

•	 Ao acessar a tela do processo, é exibida a informação das unidades nas quais o processo 
está aberto, conforme figura a seguir:

•	 A disponibilização de blocos de assinatura, de blocos de reunião e do acompanhamento 
especial não acarreta na abertura dos processos para as respectivas unidades de 
disponibilização.
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5.1 Grupos de envio

É facultado às unidades criarem grupos de envio de processos para unidades 
e entidades, o que viabiliza a criação de conjuntos de destinatários para posterior 
escolha no envio de processos. Os grupos são disponibilizados por meio do ícone 

 na tela “Enviar Processo”.

Para criar um grupo selecione a opção “Grupos de Envio” no menu principal e, 
na tela seguinte, selecione a opção “Novo”. Na tela “Novo Grupo de Envio” devem 
ser preenchidos os campos “Nome” e “Descrição do Grupo”. Logo abaixo há o campo 
“Unidade”. À medida que forem adicionadas as unidades no grupo, o sistema passa a 
exibir os nomes por ordem de inclusão.
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Ao clicar no botão “Salvar” o sistema retorna para a tela “Grupos de Envio”. É 
possível consultar, editar ou remover os grupos por meio das opções na coluna “Ações”:

Para enviar processos para determinado grupo basta acessar a tela “Enviar 
Processo”, selecionar o ícone correspondente ao grupo de envio, selecionar a natureza 
do grupo: “Institucional” ou “Unidade”, selecionar uma opção no campo “Grupos” e 
clicar em “Transportar”.

Essa opção é interessante para aquelas unidades que costumam enviar seus 
processos para as mesmas unidades.

5.2 controle de prazos

A funcionalidade “Retorno Programado” permite informar aos destinatários 
de que o processo que está sendo enviado possui um prazo de resposta. É muito útil para 
controlar prazos de demandas urgentes, prazos legais, regimentais ou prazos definidos por 
autoridades externas ao Órgão (por ex.: Ministério Público e Poder Judiciário).

Para utilizar essa funcionalidade basta preencher o campo “Retorno Programado” 
na tela “Enviar Processo”, conforme tela a seguir:
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O prazo pode ser dado em dias úteis ou em dias corridos.

A unidade, ao receber o processo, enxergará o ícone  “Retorno Programado”. 
Ao passar o cursor sobre o ícone, será mostrada a data de retorno e a unidade que  
o definiu.

O ícone de “Retorno Programado” passará e ser vermelho  quando o prazo 
de retorno for finalizado, indicando que a unidade está atrasada em relação à resposta.

A funcionalidade não retira o acesso ao processo caso a demanda não seja atendida 
no prazo, ou seja, não trava o trabalho sobre o processo, apenas marca e controla prazos: 
quem demandou processo com prazo para unidade e quem está devendo processos com 
prazos definidos pela unidade.

Como regra geral, a unidade demandada com prazo em um processo não pode 
concluí-lo ou enviá-lo para terceiros, exceto se este for mantido aberto na unidade 
atual, podendo, neste caso, inclusive, definir outro prazo para a unidade destinatária. Ou 
seja, o SEI-MS também controla prazos “em cascata”.

É possível verificar a relação de controles programados da unidade, por meio da 
opção “Retorno Programado” no menu principal.

O sistema abrirá uma tela que apresenta um calendário e os retornos programados 
para o dia, conforme figura a seguir. No calendário estarão sinalizados os dias com 
marcação de retorno. Em amarelo estarão as datas a vencer ou quando o prazo tiver sido 
cumprido, e em vermelho estarão as datas em atraso.
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Também é possível navegar no calendário, escolhendo meses e anos. Para tanto, o 
usuário deverá clicar nas setas ao lado do ano ou mês.

Abaixo do calendário, há a opção “Ver todo o mês”, que mostra os retornos 
previstos para o mês. Ao selecionar esta opção, o SEI-MS organiza as informações em 
dois quadros:

•	 “Processos para devolver”: relação de processos enviados por outras unidades 
com marcação de prazo para a unidade. Aguardam uma ação específica e 
deverão ser devolvidos dentro do prazo determinado.

•	 “Processos aguardando retorno de outras unidades”: relação de processos 
que a unidade encaminhou com prazo de retorno para outras unidades. 
Neste quadro também é possível excluir ou prorrogar o prazo originalmente 
estabelecido para a demanda.
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Para excluir o retorno programado que sua unidade demandou, clique na lixeira 
no campo ações.

DIcAS

•	 A unidade destinatária de um processo com retorno programado somente pode:

i. Enviar o processo para a unidade demandante do retorno.

ii. Enviar o processo para terceiros, inclusive, podendo também atribuir seu 
próprio retorno programado, desde que mantenha o processo aberto na 
própria unidade. Isso possibilita o controle de prazos “em cascata”.

5.3 consultar andamento

A funcionalidade de consultar andamento permite que o usuário consulte as 
movimentações de um processo e veja as informações inseridas na função de “Atualizar 
Andamentos”. Essa funcionalidade é representada pelo ícone , localizado 
abaixo da árvore do processo.

Ao clicar no ícone, o usuário será levado a seguinte tela, que mostrará os  
principais andamentos.
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Para ter uma visão mais detalhada dos andamentos do processo, o usuário deverá 
clicar na opção “Ver Histórico Completo”.

DIcAS

•	 As informações constantes no “Consultar Andamento” são imutáveis e podem ser 
visualizadas inclusive por usuários externos por meio da pesquisa pública.

•	 Todas as informações inseridas no “Atualizar Andamentos” serão mostradas nessa 
opção, e por isso não é aconselhável despachar processos por meio desta funcionalidade.





MENU PRINCIPAL

6
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Entenda cada uma das funcionalidades do Menu Principal:

6.1 controle de processos

Mostra a tela inicial do sistema, com os processos recebidos e gerados, conforme 
explicitado no item 2.3.

6.2 Iniciar processo

Permite gerar novo processo na unidade. Para saber mais, acesse os itens 3 e 4 
deste Manual.

6.3 Retorno programado

Permite controlar os prazos de processos da unidade. Para saber mais sobre essa 
funcionalidade acesse o item 5.2 deste Manual.

6.4 Pesquisa

Esta opção permite que o usuário realize pesquisas no SEI-MS. Ao clicar na 
opção o sistema mostrará a seguinte tela:

Os parâmetros podem ser preenchidos de acordo com as informações que 
o usuário desejar. A busca será realizada nos metadados inseridos no momento de 
cadastramento dos processos e documentos, e no corpo dos documentos produzidos 
no editor de textos do SEI-MS. A busca textual em documentos externos será possível 



Manual do SiSteMa eletrônico de inforMaçõeS – Sei

55

apenas para aqueles documentos que tenham passado por processo de Reconhecimento 
Ótico de Caracteres (OCR).

Os resultados da pesquisa serão mostrados conforme a tela a seguir, e poderão 
incluir documentos com nível de acesso restrito, contudo, somente as unidades por onde 
o processo já tenha tramitado é que conseguirão visualizar o conteúdo do processo.

Para acessar o processo na íntegra clique no ícone , no canto esquerdo da 
tela. Para acessar apenas o documento, clique no nome do documento, que aparece  
entre parênteses.

DIcAS

•	 Quanto mais critérios preenchidos, maiores as chances de recuperação.

•	  As pesquisas também podem ser feitas pela barra de menu, no item 
.

•	 Para buscar ocorrências de uma determinada palavra, digite-a entre aspas duplas.

•	 Para buscar ocorrências de todas as palavras, digite o conector “E” entre as palavras a 
serem buscadas.

•	 Para buscar ocorrências que tenham ao menos uma das palavras, digite o conector 
“ou” entre as palavras a serem buscadas.

•	 Para buscar ocorrências que tenham a primeira palavra, mas não a segunda, dite o 
conector “não” entre as palavras.
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•	 O SEI-MS permite que um processo já encerrado em nossa unidade seja reaberto. 
Para isso é necessário pesquisar o processo e clicar no ícone  Reabrir processo, 
assim, o processo voltará a figurar no controle de processos e será automaticamente 
atribuído para o usuário que o reabrir.

6.5 Base de conhecimento

Ao clicar na opção Base de Conhecimento o usuário será levado para tela a seguir, 
que apresenta três possibilidades:

Pesquisar:

Permite pesquisar as bases de conhecimento já cadastradas naquela unidade.

Nova:

Permite criar uma padronização processual para os diversos tipos de processo 
disponíveis no SEI.

Para criar uma base de conhecimento a unidade descreverá as etapas de um 
determinado tipo de processo e anexará os documentos utilizados para instrução daquele 
tipo de processo. 

Ao clicar no ícone “Nova”, o usuário será levado para seguinte tela:

Nesta tela o usuário deverá preencher o campo “Descrição” para nomear aquela 
base de conhecimento, além de selecionar os tipos de processo associados com a Base 
de Conhecimento em criação. Ao procedimento, é possível anexar arquivos, tais como 
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manuais, memorandos, circulares ou diagramas de fluxo que contenham detalhes sobre o 
processo de trabalho.

Após salvar as informações, o usuário será levado para uma próxima tela, na 
qual deverá informar o conteúdo do procedimento, conforme padrão definido pelo 
Administrador do Sistema.

Ao finalizar o preenchimento, deverá ser selecionado o ícone .

Minha Base:

Permite acessar todas as bases criadas por aquela unidade. Ao clicar no ícone 
“Minha Base” o sistema abrirá um quadro com a relação das bases de conhecimento  
da unidade:

O ícone  é utilizado para visualizar o conteúdo do 
procedimento.

O ícone  é utilizado para editar o conteúdo do 
procedimento.

O ícone  permite que o usuário altere os dados de 
cadastro do procedimento (Descrição, Tipos de Processo Associados e Anexo).

Depois de finalizadas as edições, deve-se clicar no ícone  para que 
a base possa ficar disponível e finalmente ser exibida ao lado do número de protocolo dos 
Tipos de Processo correspondentes. Mas atenção, essa base ficará disponível para todos os 
usuários do MS que utilizarem o tipo de processo cadastrado nesta base, portanto, enquanto 
boa prática, de forma a garantir uniformidade e a eficiência dentro do Ministério, as bases 
de conhecimento devem ser criadas somente pela unidade com competência sobre os 
procedimentos afetos ao Tipo de Processo que atendam a todas as unidades.

O ícone  permite ao usuário excluir o procedimento.

Após liberada a primeira versão do Procedimento, somente será possível alterar 
seu cadastro e conteúdo por meio do ícone .
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Com isso, o sistema abrirá uma tela para, primeiramente, alterar o cadastro  
do Procedimento:

Após as modificações, deve-se clicar em  :

Bases de conhecimento com diversas versões apresentam o ícone 
:

O ícone abre um quadro com a lista e detalhes das versões:
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Os processos que façam parte de uma base do conhecimento serão identificados 
pelo ícone , que será mostrado ao lado do NUP do processo.

6.6 Textos padrão

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

Ao clicar nesta opção o usuário será levado para a tela a seguir, que mostrará todos 
os textos padrão já cadastrados pela unidade. Se a tela estiver em branco, significa que 
aquela unidade ainda não possui texto padrão criado.

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”, e o usuário poderá criar novos textos padrão clicando no botão “Novo”.

Nesta tela, além de incluir um novo texto padrão, é possível consultar, alterar ou 
excluir textos padrão disponíveis, basta selecionar o devido ícone na coluna “Ações”. 
Qualquer usuário da unidade pode fazer essas ações.
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DIcAS

•	 Texto padrão: evite usar o recurso de colar e dê preferência à digitação do texto no 
editor de textos de SEI-MS. Isso pode evitar problemas futuros.

•	 O texto padrão fica disponível para a unidade que o criou, então, organize-se na sua 
unidade para que não haja a criação duplicada dele.

•	 A criação de um novo grupo de texto favorito também pode ser feita no momento 
do cadastramento de um texto padrão.

6.7 Modelos favoritos

Esta funcionalidade mostra os grupos de modelo favoritos da unidade, conforme 
tela a seguir:

Nesta tela é possível cadastrar novos Grupos de Modelo, além de  “Alterar” 
ou  “Excluir” grupos já criados pela unidade.

Para salvar um modelo de documento como favorito é necessário, primeiramente, 
criar um grupo para categorizá-los. Para criar novo grupo o usuário deverá selecionar o 
ícone “Grupos”. 

Na Tela de Grupos de Modelos, deve-se clicar no botão “Novo”, conforme tela 
a seguir:
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Basta preencher o nome desejado no campo específico e salvar. 

Após a criação do grupo o usuário deverá selecionar o documento em questão 
na árvore do processo, clicar no ícone  e escolher em qual grupo o 
modelo será inserido.

Também é possível criar novos grupos após a seleção do ícone de adicionar  
aos favoritos.

6.8 Blocos de assinatura

O bloco de assinatura permite que usuários de diferentes unidades possam 
assinar um mesmo documento. Para incluir documentos em um bloco é necessário, 
primeiramente, criar o bloco, incluir os documentos, e, por último, disponibilizar o bloco 
para as unidades de destino.

No SEI-MS há duas maneiras de criar um Bloco de Assinatura:

a. Na tela do documento:

Nesta opção o usuário, além de criar o bloco, consegue incluir o documento e 
disponibilizar o bloco. Para tanto, o usuário deve selecionar o ícone  incluir em bloco 
de assinatura. Após a seleção, o sistema abrirá a seguinte janela:
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O usuário poderá selecionar um bloco já criado na lista de blocos, ou poderá criar 
novo bloco. Para criar novo, ele deverá selecionar o ícone  e preencher os 
dados para o cadastramento de um novo bloco, clicando em “salvar” ao final.

Após salvar o novo bloco, o usuário deverá selecionar os documentos que deseja 
incluir nele e clicar na opção .  

Para disponibilizar o bloco, basta que o usuário clique no número do bloco  
e depois clique no ícone .

b. No menu principal, clicando em Bloco de Assinatura:

Nesta opção o usuário consegue apenas criar e disponibilizar o bloco. Para inserir 
o documento é preciso estar na tela do documento.

Quando esta opção é selecionada, o SEI-MS mostra todos os blocos de assinatura 
criados ou disponibilizados pela unidade do usuário, conforme tela a seguir:

Nesta tela o usuário poderá pesquisar pelos blocos, bem como criar novo, concluir 
ou excluir blocos. Caso a tela seja apresentada em branco é sinal de que não existem 
blocos de assinatura criados ou disponibilizados para sua unidade.
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Para criar novo bloco o usuário deve selecionar o ícone e preencher os 
dados para o cadastramento do novo bloco, clicando em “salvar” ao final. O Novo bloco 
será mostrado na lista com o estado “Aberto”.

O menu “Ações” apresentará as possibilidades para os blocos, a explicação de cada 
um dos ícones está a seguir:

ÍcONE DEScRIçãO

“Assinar”: permite que o usuário assine todos os documentos do bloco 
de forma automática, ou seja, sem realizar a leitura prévia dos documentos  
do bloco.

“Processos/documentos do Bloco”: permite que o usuário consulte os 
documentos que foram incluídos no bloco.

“Disponibilizar Bloco”: permite disponibilizar o bloco para as unidades 
interessadas. Sem acionar esta opção, as demais unidades continuarão sem 
acesso ao bloco.

“Alterar Bloco”: permite alterar o nome do bloco bem como as unidades 
de disponibilização.

“Concluir Bloco”: permite que o bloco de assinatura que já cumpriu sua 
função seja concluído. Ao ser concluído o bloco sumirá da lista de blocos e só 
poderá ser recuperado por meio de seu número, pela “pesquisa”.

“Excluir Bloco”: permite apagar um bloco criado. Após a exclusão não é 
possível recuperar o bloco.

“Cancelar Disponibilização”: permite cancelar a disponibilização de  
um bloco.

“Retornar Bloco”: permite retornar um bloco disponibilizado por  
outra unidade.

DIcAS

•	 O Bloco de assinatura só está disponível para documentos.

•	 Os documentos inseridos no bloco de assinaturas podem ser editados, caso ainda não 
tenham sido assinados.

•	 Caso a unidade disponibilizadora inclua um documento no bloco antes de assinar, 
o SEI-MS só permitirá a assinatura da unidade por dentro do bloco ou após o  
retorno dele.
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•	 Como boa prática, recomenda-se retornar o bloco sempre que a assinatura da unidade 
tiver sido feita.

•	 Os blocos funcionam por unidade, então é necessária prévia organização da unidade 
para evitar a criação de blocos com a mesma finalidade.

•	 Ao tentar disponibilizar um bloco, o SEI-MS emitirá uma mensagem de “bloco 
não possui unidades configuradas para disponibilização”, caso no momento da 
criação do bloco não tenham sido informadas as unidades para disponibilização; para 
resolver o problema basta clicar no ícone de “alterar” bloco e incluir as unidades  
de disponibilização.

•	 Para tirar um documento do bloco basta entrar no bloco e escolher a opção 
, mas isso só pode ser feito pela unidade que incluiu o documento no bloco.

•	 Ao inserir um documento no bloco não é necessário enviar o processo para as 
unidades interessadas.

•	 O bloco de assinatura não pode ser disponibilizado para a unidade que o gerou.

•	 As assinaturas figurarão no documento na ordem em que ocorrerem.

•	 Consulte sempre o menu “blocos de assinatura” da sua unidade para verificar se não 
há blocos disponibilizados para assinatura da sua unidade.

•	 Ao entrar no menu “blocos de assinatura” verifique se há algum parâmetro de pesquisa 
preenchido. Caso haja, você deve apagar o conteúdo da pesquisa e clicar novamente 
no botão  para que sejam mostrados todos os blocos.

6.9 Blocos de reunião

O Bloco de Reunião possibilita que uma unidade disponibilize processos para 
conhecimento de outras unidades, sem a necessidade de que estas unidades tenham 
atuação formal sobre o processo. Os processos inseridos no bloco podem ser discutidos 
em reuniões ou decisão colegiada, possibilitando a visualização de minutas de documentos 
em unidades diferentes da geradora.

Assim como no Bloco de Assinaturas, o SEI-MS permite três formas diferentes 
para a criação do bloco, que deverá ser disponibilizado ao final da criação.

a. Na Tela Controle de Processo:

Na tela de controle de processos é possível selecionar vários processos para 
incluí-los em um mesmo bloco de reunião. Para tanto, basta clicar na caixa de seleção ao 
lado do número dos processos a serem incluídos no bloco:
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Deve-se clicar no ícone . O sistema abrirá a tela “Selecionar Bloco” 
com um quadro que mostra todos os blocos de reunião e blocos internos abertos na 
unidade. Note-se que os blocos de reunião recebidos de outras unidades e os blocos 
disponibilizados não aparecem nesta tela. Ao selecionar um dos blocos disponíveis e clicar 
no botão  os processos serão incluídos no bloco selecionado:

Para se criar um novo bloco de reunião, é necessário selecionar a opção “Novo 
Bloco de Reunião” na tela anterior. Será aberta a tela a seguir, onde deverão ser inseridas 
a descrição desejada para o bloco de reunião e as unidades para disponibilização:
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Ao salvar informações, o sistema retorna para a tela anterior. Basta clicar em 
 e os processos selecionados serão automaticamente inseridos no novo bloco:

É possível incluir anotações nas linhas do quadro, correspondentes a cada processo 
pertencente ao bloco. É só clicar no ícone  da coluna “Ações”, inserir a 
informação desejada e salvar:

Nesta tela também é possível retirar processos do bloco, selecionando-se o ícone 
 ou o ícone .

b. Na tela do Processo

Após clicar no NUP do processo, o SEI-MS mostrará seguinte tela:
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O usuário deverá então selecionar o ícone e realizar as mesmas 
operações descritas anteriormente no item “a”.

c. No Menu principal, clicando em Blocos de Reunião:

Ao clicar nesta opção o SEI-MS mostrará uma tela com a relação de todos os 
blocos de reunião da unidade: os abertos, os disponibilizados a outras áreas e também os 
recebidos pela unidade.

Nesta tela o usuário poderá pesquisar pelos blocos, bem como criar novo, concluir 
ou excluir blocos. Caso a tela seja apresentada em branco, é sinal de que não existem 
blocos de reunião criados ou disponibilizados para sua unidade.

Para criar um novo bloco o usuário deve selecionar o ícone  e preencher 
os dados para o cadastramento de um novo bloco, clicando em “salvar” ao final. O Novo 
bloco será mostrado na lista com o estado “Aberto”.
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O menu “Ações” apresentará as possibilidades para os blocos, a explicação de cada 
um dos ícones está a seguir:

ÍcONE DEScRIçãO

“Processos/documentos do Bloco”: permite que o usuário consulte os 
documentos que foram incluídos no bloco.

“Disponibilizar Bloco”: permite disponibilizar o bloco para as unidades 
interessadas. Sem acionar esta opção, as demais unidades continuarão sem acesso 
ao bloco.

“Alterar Bloco”: permite alterar o nome do bloco, bem como as unidades de 
disponibilização.

“Concluir Bloco”: permite que o bloco que já cumpriu sua função seja 
concluído. Ao ser concluído o bloco sumirá da lista de blocos e só poderá ser 
recuperado por meio de seu número, pela “pesquisa”.

“Excluir Bloco”: permite apagar um bloco criado. Após a exclusão não possível 
recuperar o bloco.

“Cancelar Disponibilização”: permite cancelar a disponibilização de  
um bloco.

“Retornar Bloco”: permite retornar um bloco disponibilizado por  
outra unidade.

Lembre-se de que somente após a disponibilização do bloco é que as unidades 
interessadas poderão acessá-lo. Para fazer isso, basta clicar no ícone  
na coluna “Ações”.

Um bloco disponibilizado não poderá ser editado ou receber outros processos até 
que as unidades de destino devolvam o bloco:

No entanto, é possível cancelar a disponibilização de um bloco de reuniões 
fazendo uso do ícone .
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Ao clicar no número do bloco ou no ícone , o SEI-MS mostrará todos os 
processos inseridos naquele bloco, além de permitir a inclusão de  ou a 
remoção de um determinado processo do bloco ao clicar no ícone  ou no 
ícone .

No exemplo a seguir, uma unidade disponibiliza um bloco de reunião para outra 
unidade. Ainda que o processo não esteja aberto para a unidade de destino do bloco, todas 
as minutas produzidas pela unidade disponibilizadora ficarão visíveis para a destinatária 
do bloco. Já as minutas produzidas em outras unidades, que não estejam envolvidas na 
operação, permanecerão indisponíveis.
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DIcAS

•	 O bloco de reunião não gera o envio do processo. Significa que não aparecerá a 
informação de que o processo está aberto para as unidades as quais o bloco foi 
disponibilizado (na tela do processo).

•	 Quando um processo de um bloco de reunião é anexado a outro processo, as minutas 
deixam de ser visualizadas.

•	 Não é possível disponibilizar o bloco para a unidade que o gerou.

•	 A opção “Blocos de Reunião” só fica disponível para processos.

•	 Para tirar um processo do bloco basta entrar no bloco e escolher a opção 
, mas isso só pode ser feito pela unidade que incluiu o processo no bloco.

•	 Consulte sempre o menu “Blocos de Reunião” da sua unidade para verificar se não 
há blocos disponibilizados para sua unidade.

•	 Ao entrar no menu “Blocos de Reunião” verifique se há algum parâmetro de pesquisa 
preenchido. Caso haja, você deve apagar o conteúdo da pesquisa e clicar novamente 
no botão  para que sejam mostrados todos os blocos.

6.10 Blocos internos

Os Blocos internos servem para organizar conjuntos de processos que possuam 
alguma ligação entre si. É uma organização interna, somente visível pela unidade, e, por 
isso, este tipo de bloco não precisa ser disponibilizado. 

O SEI-MS permite três maneiras de criar e incluir processos em um bloco interno:

a. Na Tela Controle de Processos

Nesta tela é possível selecionar vários processos para incluí-los em um Bloco 
Interno. Para tanto, basta clicar na caixa de seleção ao lado dos números dos processos que 
serão incluídos no bloco.
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Deve-se clicar no ícone .

O sistema abrirá a tela “Selecionar Bloco” com um quadro que mostra todos os 
blocos de reunião e blocos internos abertos na unidade. O usuário deverá selecionar um 
bloco interno disponível e clicar no botão  para que os processos sejam 
incluídos no bloco selecionado.

Caso não haja blocos disponíveis para seleção, o usuário deverá criar novo Bloco 
Interno. Para tanto, é necessário selecionar a opção “Novo Bloco Interno” na tela anterior. 
Após, será aberta a tela a seguir, na qual deverá ser inserida a descrição desejada para o 
bloco interno:
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Ao salvar informações, o sistema retorna para a tela anterior. Basta clicar em 
 e os processos selecionados serão automaticamente inseridos no novo bloco:

É possível incluir anotações nas linhas do quadro, correspondentes a cada processo 
pertencente ao bloco. É só clicar no ícone  da coluna “Ações”, inserir a 
informação desejada e salvar:

Nesta tela também é possível retirar processos do bloco, selecionando-se o ícone 
 ou o ícone .
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b. Na tela do Processo

Após clicar no NUP do processo, o SEI-MS mostrará seguinte tela:

O usuário deverá então selecionar o ícone  e realizar as mesmas 
operações descritas no item “a”, logo acima.

c. No Menu Principal, clicando em Blocos Internos:

Ao clicar nesta opção, o SEI-MS mostrará uma tela com a relação de todos os 
blocos internos da unidade:

Nesta tela o usuário poderá pesquisar pelos blocos, bem como criar novo, concluir 
ou excluir blocos. Caso a tela seja apresentada em branco, é sinal de que não existem 
blocos internos criados na sua unidade.

Para criar um novo bloco o usuário deve selecionar o ícone  e preencher 
os dados para o cadastramento de um novo bloco, clicando em “salvar” ao final. O novo 
bloco será mostrado na lista com o estado “Aberto”.
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O menu “Ações” apresentará as possibilidades para os blocos, a explicação de cada 
um dos ícones está a seguir:

ÍcONE DEScRIçãO

“Processos/documentos do Bloco”: permite que o usuário consulte os 
documentos que foram incluídos no bloco.

“Alterar Bloco”: permite alterar o nome do bloco.

“Concluir Bloco”: permite que o bloco que já cumpriu sua função seja 
concluído. Ao ser concluído, ele sumirá da lista de blocos e só poderá ser 
recuperado por meio do seu número, pela “pesquisa”.

“Excluir Bloco”: permite apagar um bloco criado. Após a exclusão não é 
possível recuperar o bloco.

Ao clicar no número do bloco ou no ícone , o SEI-MS mostrará todos os 
processos inseridos naquele bloco, além de permitir a inclusão de  ou a 
remoção de um determinado processo do bloco ao clicar no ícone  ou no 
ícone .

6.11 contatos

Essa funcionalidade permite consultar e filtrar, por tipo de natureza, todos os 
contatos cadastrados na base do SEI-MS, incluindo destinatários e interessados.

Apesar de a opção “novo” figurar na tela de contatos, o cadastramento de um 
novo contato deverá ser realizado pelo Administrador do SEI-MS, contudo a inclusão de 
um novo interessado ou um novo destinatário pode ser realizada de maneira simples, no 
momento do cadastramento dos metadados do processo ou do documento.

Para incluir novo interessado ou destinatário basta digitar o nome na barra do 
campo correspondente. As opções já existentes serão mostradas conforme o usuário for 
digitando a palavra. 

Caso o nome do interessado ou do destinatário não seja mostrado, basta terminar 
de digitar o nome e dar um “enter”. Assim, automaticamente o nome do interessado ou 
destinatário será incluído na lista de contatos.
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6.12 Processos sobrestados

Esta funcionalidade deve ser utilizada apenas quando houver determinação formal 
para interrupção do trâmite do processo, seja dentro do próprio processo ou a partir de 
outro processo. O sobrestamento faz com que a contagem do tempo do processo fique 
suspensa, até que seja retirado o sobrestamento. 

Para sobrestar é necessário clicar no número do processo e selecionar o  
ícone :

Quando a determinação de interrupção do trâmite do processo constar 
formalmente no próprio processo, selecione a opção “Somente Sobrestar”, preencha 
o campo “Motivo” e depois clique em “salvar”:

Quando a determinação de interrupção do trâmite do processo constar 
formalmente em outro processo também existente no SEI-MS, selecione a opção 
“Sobrestar vinculando a outro processo”. O sistema abrirá o campo “Processo para 
Vinculação”, no qual deve ser informado o número do processo que tenha determinado 
seu sobrestamento. Ao clicar em , o SEI-MS preencherá automaticamente 
o campo “Tipo” com o respectivo tipo de processo a ser vinculado. O campo “Motivo” 
deve ser preenchido e depois clique em “salvar”:
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Ao selecionar a opção “Processos Sobrestados” no menu principal, o sistema 
mostra os processos da unidade que se encontram sobrestados e as informações relativas 
ao sobrestamento: usuário que efetivou o sobrestamento; data; motivo; e o número do 
processo na coluna “Vinculação”, caso o processo tenha sido sobrestado vinculado a 
outro processo:

Para remover o sobrestamento, basta o usuário selecionar o processo e clicar no 
botão  ou selecionar o ícone  “Remover Sobrestamento” 
no quadro que contém a relação de processos sobrestados.

DIcAS

•	 Somente é possível sobrestar um processo que esteja aberto apenas na unidade que 
efetuará a operação.

•	 Não há regra para o tempo limite em que um processo deva permanecer sobrestado.

•	 Processos sobrestados saem da tela de “Controle de Processos”. Para que sejam 
visualizados, deve ser acessado o menu “Processos Sobrestados”.

•	 Não é possível sobrestar processos que possuam prazo de retorno programado.
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6.13 Acompanhamento especial

O Acompanhamento Especial permite que um processo público ou restrito, 
que já tenha sido tramitado pela unidade, permaneça sempre visível para a unidade, 
possibilitando a verificação de trâmites posteriores e atualizações, sem a necessidade de 
acessar a funcionalidade “Pesquisa”.

Os efeitos de um Acompanhamento Especial estendem-se para os processos 
relacionados e permitem a consulta do processo, ainda que este tenha sido concluído em 
todas as unidades. 

Para colocar um processo em acompanhamento especial basta clicar no NUP e 
selecionar o ícone . A tela a seguir será exibida e o usuário deverá selecionar um grupo 
já existente ou criar um novo grupo por meio do ícone .

Ao clicar no ícone em destaque o SEI-MS abrirá nova janela para que o grupo 
do acompanhamento especial seja nomeado.

Criado o grupo, ele passará a figurar na lista de grupos, bastando selecioná-lo e 
clicar em “salvar” para que o processo seja incluído no grupo.

No menu principal, a opção “Acompanhamento Especial” também permite 
a criação de novos grupos de acompanhamento especial, que são visíveis apenas para a 
unidade que os criou.

Nesta opção, será apresentado um quadro com a relação dos processos da unidade 
que estão em acompanhamento especial, bem como as informações de controle, tais 
como: usuário que marcou o acompanhamento, a data, o grupo e observações. Ainda 
nesta tela é possível  ou .
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DIcAS

•	 É possível filtrar por grupos os processos incluídos no acompanhamento especial.

6.14 Marcadores

A funcionalidade de marcadores é mais uma forma que o SEI-MS apresenta para 
organização dos processos da unidade.

A administração é feita pela própria unidade por meio do menu principal 
“Marcadores” e permite organizar os processos por etiquetas coloridas, com até dez 
opções de cores. Para usar o marcador é necessário que a unidade já tenha criado ao 
menos um grupo.

Para criar um marcador o usuário deverá acessar o menu principal e escolher a 
opção marcadores. A tela a seguir será mostrada e o usuário deverá clicar no botão  
para criar um novo marcador.
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Na tela seguinte o usuário deverá selecionar uma cor e definir o nome do marcador, 
clicando em “salvar” ao final. Dessa forma, o marcador estará pronto para ser usado.

O menu marcadores mostrará a lista dos marcadores já criados na unidade, bem 
como a quantidade de processos identificados por cada um dos marcadores, conforme tela 
anterior. Além disso, é possível alterar ou desativar um marcador e excluir, desde que não 
haja processos vinculados ao marcador em questão.

Os marcadores, depois de criados, poderão ser usados de duas formas:

a. Na tela de controle de processos

Essa opção permite sinalizar vários processos com o mesmo marcador de uma só 
vez. Ao selecionar ao menos um processo e clicar no ícone  na tela de controle de 
processos o SEI-MS abrirá a seguinte tela:

O usuário deverá escolher o marcador desejado, preencher o campo “texto” e 
clicar em “salvar”.

b. Na tela do processo

O usuário deverá clicar no NUP do processo e selecionar o marcador desejado, 
conforme tela anterior, e preencher o campo “texto”. Após a escolha, deve-se clicar  
em “salvar”.

Após a aplicação do Marcador ao processo, a etiqueta correspondente ficará visível 
ao lado do número dele. Parando o mouse sobre o marcador é possível visualizar o texto 
de aviso inserido pelo usuário no momento da escolha do marcador.
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Clicando individualmente sobre o Marcador de um processo será aberta a tela 
para sua edição, podendo simplesmente alterar o texto de aviso ou alterar para outro 
Marcador. O sistema guarda o histórico dos Marcadores e avisos aplicados.

A alteração anterior também pode ser em lote, sendo que neste caso a alteração 
não será mostrada na tabela de “Histórico de Marcadores”.

Para ver os processos que fazem parte de um determinado marcador, o usuário 
deverá clicar na opção “Ver por Marcadores”, na tela de Controle de Processos.

Com isso, temos três opções de filtragem na referida tela: “Ver processos atribuídos 
a mim”; “Ver por marcadores”; “Visualização detalhada”. 
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6.15 Estatísticas

A opção “Estatística”, no menu principal, oferece a possibilidade de visualizar 
Estatísticas da Unidade e de Desempenho de Processos. Os resultados são gerados em 
tempo real, sempre atualizados, com quadros e gráficos interativos:

Ao se escolher o submenu “Unidade”, será apresentada a tela “Estatísticas da 
Unidade”, em que o usuário deverá informar o “Período” do qual deseja obter dados 
estatísticos sobre os processos que tramitaram na unidade:
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Uma vez estabelecido o período, o usuário deverá clicar em . O SEI 
apresentará os seguintes quadros e gráficos:

a. Processos gerados no período (por tipo):
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b. Processos com tramitação (em trâmite) no período:
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c. Processos com andamento fechado (concluído) na unidade ao final 
do período:
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d. Processos com andamento aberto (em trâmite) na unidade ao final 
do período:
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e. Tempo médio de tramitação no período:
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f. Documentos gerados no período (por tipo):

Ao clicar nas quantidades exibidas nas tabelas ou nas colunas dos gráficos, o 
sistema abre quadros com informações detalhadas sobre o processo, o órgão, a unidade, o 
tipo, o mês e o ano.
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DIcAS

•	 A funcionalidade “Estatísticas da Unidade” considera como documentos gerados 
no período, tanto minutas como documentos assinados.

•	 Ao escolher o submenu “Desempenho de Processos”, será apresentada a tela 
“Estatísticas de Desempenho de Processos”, em que o usuário deverá informar 
o “Órgão”, o “Tipo de Processo” e o “Período” do qual pretende obter os 
dados. Poderão ser contabilizados todos os processos ou somente os concluídos 
(neste caso, assinalar a opção ) e clicar  
no botão .

Como resultado, será apresentada uma tabela com os tempos médios de trâmite 
dos tipos de processo no Órgão.
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Ao clicar nos tempos ou nas colunas do gráfico, o sistema apresenta quadros com 
mais informações.

Ao clicar no valor apresentado na coluna “Tempo Médio”, será apresentado 
novo quadro com detalhes de todos os processos contabilizados na média:



Manual do SiSteMa eletrônico de inforMaçõeS – Sei

91

Ao clicar no valor apresentado na coluna “Tempo” de cada processo, será 
apresentado um novo quadro com tempo de trâmite do processo em cada unidade:

Por fim, clicando-se em “Detalhar por Unidade”, acima do quadro que lista 
os detalhes de todos os processos contabilizados no tempo médio, tem-se o tempo médio 
de tramitação daquele tipo de processo pelas unidades em que ficou aberto:
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ACESSO EXTERNO

7
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O SEI-MS permite que um usuário externo tenha vistas ao processo de maneira 
virtual, dispensando a ida do interessado ao Ministério da Saúde. Além disso, o SEI-MS 
também permite que interessados possam assinar documentos de maneira eletrônica.

7.1 Disponibilizações de acesso externo

Ao disponibilizar o acesso para o usuário externo por meio do ícone , a 
unidade poderá franquear ao interessado o acompanhamento integral do processo, de 
forma imediata, inclusive para visualização de documentos futuros, ou disponibilizar 
documentos selecionados, com isso, o usuário externo ou destinatário do e-mail (quando 
não for usuário externo) não acessa os documentos não disponibilizados. Para tanto, basta 
que a unidade selecione a opção desejada, conforme tela a seguir:

O usuário receberá um e-mail automático, informando sobre a disponibilização e 
um link para acesso, e, após clicar no link, enxergará as informações da seguinte maneira:
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DIcAS

•	 É necessário indicar o prazo de Validade do Acesso Externo em dias e a Senha do 
Usuário logado para confirmar a operação.

•	 A qualquer momento, voltando na referida tela, o usuário pode verificar a lista dos 
acessos concedidos, o tipo de concessão (se foi de Disponibilização de Documentos, 
pode visualizar a lista dos documentos efetivamente liberados), se foi cancelado e, por 
motivo justificado, pode cancelar o acesso antes do prazo de validade.

•	 Para disponibilizar um acesso externo, a unidade deve, necessariamente, ter um e-mail 
da unidade cadastrado, caso contrário não será possível franquear o acesso.

7.2 Liberação para assinatura externa

O SEI-MS permite a liberação para assinatura externa com visualização integral 
ou parcial do processo (de forma similar ao Acesso Externo). Para liberar a assinatura 
externa em um documento, o usuário deverá selecionar o ícone  no menu de opções 
do documento.

O SEI-MS abrirá a tela Gerenciar Assinaturas Externas. Deverá ser selecionado 
e-mail da unidade disponível na barra de rolagem do campo específico. O campo “Liberar 
Assinatura Externa para” deverá ser preenchido com o e-mail do usuário externo 
previamente cadastrado. A opção com “Visualização Integral do Processo” somente 
deve ser marcada se o usuário externo estiver autorizado a acompanhar as atualizações e 
visualizar todos os documentos do processo cujo documento deva ser assinado por ele. 
Clicar em “Liberar”. O sistema exibe um quadro com a lista de liberações de assinatura 
externa. A única ação possível é o cancelamento da liberação.
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O usuário externo receberá um e-mail contendo um link que dá acesso à página 
de login do SEI-MS externo. Ao digitar e-mail e senha, o sistema abre a tela “Controle de 
Acessos Externos”. Esta tela contém um quadro com a relação de processos que devam 
receber a assinatura e respectivos documentos.

Caso o usuário tenha acesso à visualização integral do processo, ele poderá clicar 
no link do processo e o sistema abrirá outra tela: “Acesso Externo Autorizado”, na qual 
ele poderá fazer o acompanhamento dos trâmites do processo.

Caso o usuário não receba acesso à visualização integral do processo, constarão no 
quadro o número do processo e o número do documento a ser assinado, porém apenas o 
documento a ser assinado é que será visualizado.

É possível assinar o documento com ou sem visualização dos conteúdos do 
processo e do documento. 

DIcAS

•	 Esta operação fica registrada automaticamente no histórico do processo.

•	 A assinatura do documento não retira a permissão para visualização integral do 
processo. O usuário poderá acompanhar o processo por meio de quadros com a relação 
de autuações, lista de documentos e lista de andamentos de maneira permanente.

•	 O sistema habilita mais de uma assinatura em documentos enviados para assinatura 
por usuário externo.
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