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A - Criando o processo (Passos 1 ao 3)
Passo 1: Após acessar o SEI, na tela inicial, clicar em “Iniciar Processo”.

Passo 2: Selecionar o tipo de processo “SUBPLAN - Gestão estratégica e desenvolvimento institucional”.
Dica 1: Ao clicar no ícone “Exibir todos os Tipos do Processo” (
) aparecerão todos os processos disponíveis no
sistema e não apenas os que já foram utilizados pela sua unidade.
Dica 2: Digitar “SUBPLAN” no campo acima dos processos mostrará apenas os processos referentes à
SUBPLAN.
Obs.: Essas dicas também poderão ser usadas no Passo 5, Passo 8, Passo 16.
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Passo 3: Preencher os campos, conforme orientações abaixo:
A – “Especificação”: Preencha com uma frase que identifique o processo.
B – “Classificação por assuntos”: Este campo não deve ser modificado pelo solicitante.
C – “Interessados” (preenchimento facultativo): Pode-se colocar o(s) nome(s) do(s) integrante(s), ou da(s)
unidade(s) que é(são) interessado(s) no processo. Basta digitar o nome e selecionar a opção desejada.
D –“Observações desta unidade” (preenchimento facultativo): Espaço para a inclusão de informações
consideradas importantes para a unidade.
E – “Nível de acesso”: Por regra, os processos do MPPR são públicos, conforme princípio constitucional da
publicidade. Neste caso, o nível de acesso deve ser preenchido como “Público”.

B - Incluindo o formulário de solicitação no processo (Passos 4 ao 6)
(Voltar ao início)

Para a solicitação de assessoria da SUBPLAN, o requerente pode efetuá-la através de
um formulário (conforme passos 4 a 6) OU incluir o documento #MPPR - Ofício (passos 7
a 12).

Tipo:

Instrução de Trabalho
Data versão inicial:

Data versão vigente:

05/08/2020

05/08/2020

Código:

Versão:

IT MP SEI
SUBPLAN 01

00

Validade:

Página:

Indeterminada

3/10

Título:

Gestão estratégica e desenvolvimento institucional
Passo 4: Clicar no ícone “Incluir documento” (

).

Passo 5: Escolher o tipo de documento “SUBPLAN - Assessoria - Solicitação (Formulário)”. Aqui você também
pode usar a Dica 1 e a Dica 2.

Passo 6: Preencher os campos solicitados na tela. Todos os campos são de preenchimento obrigatório.
Clicar em “Confirmar Dados” e seguir para o passo 13.
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C - Incluindo documento #MPPR - Ofício (Passos 7 ao 12)
(Voltar ao início)

Caso não queira utilizar o formulário para efetuar sua solicitação, você pode incluir o
documento #MPPR - Ofício no processo. Sendo assim, se você preencheu o formulário,
NÃO é necessário incluir este outro documento.
Passo 7: Clicar no ícone “Incluir documento” (

).

Passo 8: Escolher o tipo de documento “#MPPR - Ofício”. Aqui você também pode usar a Dica 1 e a Dica 2.

Passo 9: Nesta tela, apenas o campo “Número” é de preenchimento obrigatório e trata-se do número do seu
ofício, conforme ordem sequencial utilizada na sua unidade. Clicar em “Confirmar dados”.
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Passo 10: Caso os pop-ups não estejam bloqueados, a página de edição do documento será aberta
automaticamente, bastando ao usuário editar o documento conforme conteúdo desejado.
Caso os pop-ups estejam bloqueados no seu navegador de internet, ao clicar em “confirmar dados”, você será
direcionado à tela de visualização do documento recém-criado. Nesse caso, clique no botão “Editar conteúdo”
(conforme figura abaixo) para abrir a página de edição do documento.

Passo 11: Modifique/preencha os dados do documento, desde o cabeçalho até a assinatura. Os campos em azul
devem ser preenchidos com os dados específicos do documento. O texto deve ser alterado para cor preta para
manter um padrão no documento. O usuário poderá alterar cores, marcações e estilos de texto clicando nos
botões do editor de textos do SEI, conforme indicado na figura abaixo. Os estilos configuram tamanho de letra,
parágrafo e espaçamento. Esses estilos são pré-configurados, e você poderá escolher o que melhor se aplica ao
documento que está inserindo. Há no documento partes não editáveis, as quais não poderão ser modificadas pelo
usuário.
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Passo 12: Após revisar o texto, clique em “Salvar” e feche a janela de edição do documento.

D - Assinando o formulário de solicitação ou o Ofício (Passos 13 ao 14)
(Voltar ao início)

Passo 13: Verifique o documento na tela de visualização do mesmo e, se estiver tudo corretamente preenchido,
clique em “Assinar documento”.

Passo 14: Na tela de assinatura, confira o nome do assinante, selecione seu cargo/função, insira sua senha
institucional (a mesma do seu e-mail institucional) e tecle “Enter”.
Após o “Enter” a tela de assinatura se fechará. A tela de visualização do documento será atualizada
automaticamente, constando sua assinatura eletrônica ao final do documento.
Caso o seu documento seja o #MPPR - Ofícios e precise alterar o documento, mesmo depois de assinado, clique
em “Editar conteúdo” conforme passo 10, a assinatura é cancelada automaticamente, edite o documento, e
assine-o novamente conforme etapa D .
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E - Incluindo um documento externo (Passos 15 ao 18)
(Voltar ao início)

Essa etapa NÃO é obrigatória. Você deve incluir um documento externo apenas se quiser incluir um
documento complementar ao seu processo. O arquivo deve estar no formato PDF.
Caso não queira incluir um documento complementar, siga para a etapa F.
Só é possível inserir um arquivo PDF de cada vez no sistema. Para inserir mais de um documento PDF no
processo, é necessário repetir os passos desta seção “E” para cada documento.
Passo 15: Clique no número do processo, à esquerda da tela, e, em seguida, no ícone “Incluir documento”.

Passo 16: Na tela de escolha do tipo do documento, clique em “Externo”, no topo da lista.
Dica 3: Se não encontrar o documento “Externo” na lista, clique no ícone (
)ao lado do título “Escolha o Tipo de
Documento”, para aparecer a lista completa de documentos. Ver a Dica 1 e a Dica 2.

Passo 17: Na tela seguinte preencha ou selecione as respostas dos campos, conforme instruções abaixo e
imagem a seguir:
A - “Tipo do documento”: Busque na lista disponível o documento que melhor descreva o arquivo a ser anexado.
Caso não encontre, selecione o documento “#MPPR - Instrução complementar de processo”.
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B – “Data do Documento”: Coloque a data constante no documento a ser inserido. Caso o documento não possua
data, preencher o campo com a data atual.
C – “Número / Nome na Árvore” (preenchimento facultativo): Pode-se inserir uma indicação do que é o
documento. O texto incluído nesse campo aparecerá no nome do documento na árvore do processo.
D – “Formato”: Se for um PDF gerado diretamente de um arquivo ou tela do computador, marcar “Nato-digital”. Se
for um documento em papel que foi digitalizado, marcar “Digitalizado nesta Unidade”.
E – “Tipo de conferência” (aparece quando selecionada a opção “Digitalizados na unidade” no campo acima):
Escolha a opção, conforme orientações abaixo:
1 - “Cópia autenticada administrativamente” - quando a digitalização foi feita a partir de uma cópia do documento e
esta pôde ser conferida com o documento original pelo servidor público;
2 - “Cópia autenticada por cartório” - quando a digitalização foi realizada a partir de uma cópia do documento
original autenticada por cartório;
3 - “Cópia simples”, quando a digitalização ocorreu a partir de cópia simples, sem qualquer autenticação;
4 - “Documento original” - quando a digitalização foi realizada diretamente a partir do documento original.
F – “Remetente” (preenchimento facultativo): Pode-se colocar o(s) nome(s) do(s) integrante(s) ou da(s) unidade(s)
que remeteu(eram) o documento a ser incluído. Basta digitar o nome e selecionar a opção desejada.
G – “Interessados” (preenchimento facultativo): Pode-se colocar o(s) nome(s) do(s) integrante(s) ou da(s)
unidade(s) que é(são) interessado(s) no processo. Basta digitar o nome e selecionar a opção desejada. Caso já
existam interessados cadastrados no processo, eles aparecerão automaticamente neste campo.
H – “Classificação por assuntos”: Este campo não deve ser modificado pelo solicitante.
I – “Observações desta unidade” (preenchimento facultativo): Espaço para a inclusão de informações
consideradas importantes para a unidade.
J – “Nível de acesso”: Por regra, os documentos do MPPR são públicos, conforme princípio constitucional da
publicidade. Neste caso, o nível de acesso deve ser preenchido como “Público”.
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Passo 18: Na parte inferior da mesma tela, clique no ícone “Escolher arquivo” (o ícone pode ser “Browse”,
dependendo do navegador). Localize e selecione, em seu computador, o arquivo a ser anexado e clique em
“Confirmar Dados”.
OBS: Quando clicar em “Confirmar Dados” pode ocorrer a mensagem de erro “Data do documento inválida” ou
similar. Quando isso ocorrer, você deve trocar o navegador e executar novamente a inclusão do documento. Por
exemplo: se o erro ocorreu usando o Google Chrome, tente executar esses passos no Firefox ou Microsoft Edge.

Após a finalização dessa etapa, o documento externo aparecerá na lateral esquerda, na árvore do processo.
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F - Enviando o processo (Passos 19 e 20)
(Voltar ao início)

Passo 19: Na tela de envio do processo, digite a palavra “SUBPLAN” no campo “Unidades” e selecione a opção
“SUBPLAN - GAB - Gabinete do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional”.
Com a opção selecionada, clique no botão “Enviar”, não marcando qualquer outra opção nesta tela.
OBS: Após selecionar a unidade “SUBPLAN - GAB - Gabinete do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos
de Planejamento Institucional”, a mesma deve aparecer dentro do retângulo maior, indicando a seleção desta, e
apenas desta, unidade para envio.

Passo 20: Verifique se o texto “Processo aberto somente na unidade “SUBPLAN-GAB” aparece abaixo do menu
de ícones. Se aparecer o texto indicado na figura acima, está pronto! O processo foi encaminhado ao Gabinete da
SUBPLAN e será analisado pela equipe. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Gabinete da SUBPLAN.

