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Passo  1:  Para  os  Promotores  solicitarem  as  licenças  de  luto,  gala,  paternidade  ou  maternidade,  devem
primeiramente iniciar o processo no sistema SEI, clicando em “Iniciar Processo”, no canto superior esquerdo da tela
inicial do sistema.

 
Passo 2: Clicar no ícone + em verde para abrir todas as opções de processos.
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Passo 3: Digitar “PGJ” no campo “Escolha o Tipo do Processo” e escolher o processo conforme o tipo de licença que
deseja solicitar. Esse exemplo é para a licença gala, assim o item selecionado é PGJ GAB SEC – Licença Gala
Membro – Concessão. Cada tipo de licença (luto, gala, paternidade e maternidade) possui um processo respectivo na
lista de tipos de processos.

Passo 4: Preencher os campos:
“Especificação”: Tipo de licença - Nome do Membro - Data de início da licença. 
“Interessados”: Digitar nome do membro e selecioná-lo entre as opções, pois todos já estão cadastrados.
Os campos “Classificação por Assuntos” e “Nível de Acesso” não devem ser alterados. O campo “Observações desta
unidade” é de preenchimento facultativo. Clicar em “Salvar”.
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Passo 5: O processo está aberto e seu número está ao lado esquerdo da tela. Clicar no ícone “Incluir Documento”.

Passo 6: Clicar no ícone + em verde para abrir todas as opções de documentos.
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Passo 7:  Digitar “PGJ” no campo “Escolha o Tipo do Documento” e selecionar o documento conforme o tipo de
licença que deseja solicitar. Neste exemplo foi selecionado PGJ GAB SEC – Promotor Licença Gala – Concessão.

Passo 8:  Os campos “Descrição”  e  “Observações desta  unidade” são de preenchimento facultativo.  Os demais
campos não devem ser alterados. Clicar em “Confirmar Dados”.
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Passo 9: O modelo de requerimento de licença será aberto na tela. Clicar no ícone “Editar Conteúdo”.

 
Passo 10: Conferir o texto gerado automaticamente e editá-lo conforme a necessidade. 
Escolher uma das opções conforme o momento em que enviará o comprovante da licença solicitada.
Caso já exista um Promotor definido para substituição durante o período da licença, ele poderá ser indicado. Caso não
haja, poderá excluir o parágrafo. Clicar em “Salvar” e depois em “Assinar” no canto superior esquerdo.
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Passo 11: Inserir nome do membro solicitante no campo “Assinante”, selecionar o “Cargo / Função”, digitar a senha e
clicar “Enter”

Passo 12: Conferir se a assinatura eletrônica consta no final do documento.
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Passo 13: Para anexar o documento comprovante da licença solicitada, primeiramente deve-se clicar no número do
processo ao lado esquerdo da tela e depois clicar no ícone “Incluir documento”.

Passo 14: Clicar no ícone "+" verde. Digitar “Externo” no campo de pesquisa e selecionar o tipo de documento
“Externo”.
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Passo 15: Preencher os campos conforme apresentado na tela abaixo:
Tipo de Documento: selecionar o tipo de comprovante que será anexado.
Data do Documento: preencher com a data do documento comprobatório.
Número / Nome da Árvore: preencher com a descrição do documento comprobatório.
Formato: selecionar “Nato Digital” se o documento foi gerado de forma digital ou “Digitalizado nesta Unidade” caso o
documento tenha sido digitalizado (escaneado, fotografado, etc).
Tipo Conferência: selecionar entre as opções, usando como referência o tipo do documento a ser digitalizado, nesse
exemplo o “Documento Original”.
Os campos “Remetente” e “Observações desta unidade” são de preenchimento facultativo.
Os campos “Interessados” e “Classificação por Assuntos” são preenchidos automaticamente.

Passo 16:  O campo “Nível de Acesso” é preenchido automaticamente. Clicar em “Selecionar arquivo”, procurar e
incluir o documento comprobatório. O sistema possibilita apenas documentos em formato PDF. Clicar em “Confirmar
Dados”. 
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Passo 17: O documento será exibido na tela. Clicar no ícone “Enviar Processo”. 

Passo 18: O processo deve ser enviado para a Secretaria do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça. Preencher
o campo “Unidade” com o “PGJ” e selecionar PGJ-GAB-SEC – Secretaria do Gabinete da Procuradoria-Geral de
Justiça. Clicar em “Enviar”.



Tipo:

Instrução de Trabalho

Código:

IT - MP SEI PGJ
GAB 09

Versão:

00

Data versão inicial:

27/09/2017

Data versão vigente:

27/09/2017

Validade:

27/09/2018

Página:

10/10
Título:

Concessão de licenças de Promotor (Luto, Gala, Paternidade
e Maternidade)

Passo 19: Pronto! O seu processo foi enviado à Secretaria do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça.
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