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Passo 1: Para iniciar um processo no sistema SEI, clique em “Iniciar Processo” no canto superior esquerdo da tela
inicial do sistema.

 
Passo 2:  Clique no ícone + em verde para “Exibir  todos os tipos de processo”.  OBS: Caso o ícone esteja em,
vermelho, não é necessário clicar.
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Passo 3:  Selecionar o processo “DGP – Férias Servidor – Concessão” na lista apresentada. Você pode também
localizar o processo digitando palavras-chaves (como “DGP” ou “férias”) no campo indicado na figura abaixo. A lista
será filtrada e ficará mais fácil você localizar o processo.

Digite a palavra-chave

Escolha o processo
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Passo 4: Preencha os campos da tela, conforme segue: 

“Tipo de processo”: Campo já está preenchido e não deve ser alterado pelo usuário.
“Especificação”: Preencher com dados pertinentes à solicitação. Exemplo: “Solicitação de férias do servidor José da
Silva (nome do servidor) com início em 05/12/2017”.
“Classificação por assuntos”: Campo já está preenchido e não deve ser alterado pelo usuário.
“Interessados”:  Preencher  o  nome  do  servidor  que  fruirá  as  férias.  Digitando  o  início  do  nome,  o  sistema
automaticamente apresentará uma lista de nomes. O usuário deve clicar em cima do nome do servidor interessado. O
nome dele ficará na caixa abaixo do campo Interessados.
“Observações desta unidade”: Campo de preenchimento facultativo, caso se tenha alguma observação pertinente ao
processo.
“Nível de acesso”:  Pode ser  Público ou Restrito.  Via de regra os processos são públicos,  e  esta opção já vem
preenchida. Todavia, caso o servidor entenda que há motivo para restrição, pode escolher a opção “Restrito” neste
campo, escolhendo também a justificativa para a restrição (o campo da justificativa abrirá para escolha se o servidor
marcar a opção “Restrito”). 
OBS 01: Os processos classificados como “Restrito” podem ser visualizados apenas pelos servidores das
unidades por onde o mesmo tramitar, inclusive pelos servidores da unidade do requerente.

Clicar em “Salvar”.
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Passo 5: Você estará na tela inicial do processo gerado.

Passo 6: Clicar no ícone “Inserir documento” no menu superior.
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Passo 7: Clique no ícone + em verde para “Exibir todos os tipos de documento”. OBS 02: Caso o ícone esteja em
vermelho, não é necessário clicar.

Passo 8:  Selecionar o documento  “DGP – Férias Servidor – Concessão (Formulário)” na lista apresentada. Você
pode também localizar o documento digitando palavras-chaves (como “DGP” ou “férias”) no campo indicado na figura
abaixo. A lista será filtrada e ficará mais fácil você localizar o documento.

Digite a palavra-chave

Escolha o documento 
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Passo 9: Preencher os dados do formulário. Atente às informações que constam em tela. O campo “Observações” é
de preenchimento facultativo. Após o preenchimento, clicar em “Confirmar Dados”.

Passo  10:  O  documento  foi  gerado.  Agora  o  solicitante  deve  assinar  o  documento.  Clique  no  ícone  “Assinar
Documento”.
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Passo 11: Verificar o seu cargo no campo indicado (se preciso, selecione o cargo correto), digitar a senha no campo
próprio e teclar ENTER.

José da Silva
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Passo 12: Com o documento assinado, o solicitante deve solicitar a ciência da chefia. Se a chefia estiver lotada na
mesma unidade do servidor, basta que a chefia acesse o processo com seu login e senha, e na tela do processo
efetue o  passo 14 em diante.  Caso a chefia não esteja  lotada na mesma unidade que o servidor solicitante,  o
servidor deve encaminhar o processo à unidade da chefia. Para isso, deve clicar no ícone “Enviar Processo”, do
menu superior. 

JOSÉ DA SILVA
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Passo 13: Digitar a unidade em que se encontra a chefia no campo “Unidades”. Abrirá uma lista com o nome das
unidades semelhantes. O usuário deve clicar na unidade em que a chefia está lotada. Marcar o box “Manter processo
aberto na unidade atual”, para que o usuário verifique quando a chefia registrou a ciência. Clicar em “Enviar”.

Passo 14: Agora a chefia do servidor precisa acessar o processo, clicando no número do processo na tela inicial
(com login e senha da chefia).
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Passo 15: O chefe clica no documento, conforme imagem abaixo e, posteriormente, clica no ícone “Ciência” do Menu
Superior.

Passo 16: A Ciência foi registrada. Agora o chefe deve clicar no número do processo.
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Leia a informação abaixo e, se for o caso, execute o passo 17.

Importante: O chefe somente executará este próximo passo se o processo tiver sido enviado a ele no Passo
12 (servidor e chefe lotados em unidades diferentes).  Caso o chefe esteja lotado na mesma unidade do
servidor, ele NÃO encerra o processo após dar ciência, executando o Passo 18 diretamente.

Passo 17: Clicar no ícone encerrar processo.

Passo 18: Dada a ciência da chefia, o servidor deve selecionar o processo gerado.



Tipo:

Instrução de Trabalho

Código:

IT MP DGP DIREG
001

Versão:

00

Data versão inicial:

27/09/2017

Data versão vigente:

27/09/2017

Validade:

27/09/2018

Página:

12/12
Título:

Concessão de Férias para Servidores

Passo 19: Clicar em “Enviar Processo” no menu superior.

Passo 20: Digitar, no campo “Unidades” a palavra DIREG, e selecionar na lista de unidades que aparecerá. 

OBS 03: NÃO marcar o box “Manter processo aberto na unidade atual”

Clicar em “Enviar”.

Pronto, sua solicitação de férias foi encaminhada ao DGP/DIREG.


