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Utilizar bloco de assinatura no SEI

Passo 1:  Para criar  um bloco de assinatura,  clique em “Blocos de Assinatura”  no menu esquerdo.  O bloco de
assinatura é utilizado para assinatura de documentos e minutas por usuários que não estejam na mesma unidade.

Passo 2: Clique em “Novo”, no canto superior direito.
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Passo 3: No campo “Descrição”, digite o nome do bloco de assinatura.
No campo “Unidades para Disponibilização”, digite o nome da unidade que assinará as minutas do bloco e clique
sobre o nome. Caso os documentos devam ser disponibilizados a mais de uma unidade para assinatura, faça uma
nova pesquisa. Clique em “Salvar”, no canto superior direito.

Passo 4: Você criou o bloco de assinatura.

Digite o nome da divisão/unidade
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Passo 5: No menu principal, entre no processo desejado e selecione o documento que precisa ser assinado.
                      

Passo 6: Abra o documento e clique no ícone “Incluir em Bloco de Assinatura.”
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Passo 7: Verifique se o box do documento está selecionado. Clique no campo “Bloco”. 

Passo 8: Selecione o Bloco de Assinatura desejado e clique em “Incluir”, no canto superior direito. 
Repita os passos 5, 6, 7 e 8 para incluir outros documentos/minutas no mesmo Bloco de Assinatura.
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Passo 9: O documento foi incluído no Bloco de Assinatura. 

Passo 10: Retorne ao menu principal e clique no ícone “Blocos de Assinatura”.
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Passo 11: Clique no ícone “Disponibilizar bloco” para a unidade interessada ter acesso ao Bloco de Assinatura.

PARTE II (ASSINANTE): ASSINAR DOCUMENTOS EM BLOCO DE ASSINATURA

Passo 12: Clique em “Blocos de Assinatura” no menu principal.
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Passo 13: Para visualizar o documento/minuta, clique no ícone “Processos/Documentos do Bloco” na coluna “Ações”,
ou clique sobre o número do bloco na coluna “Número”.

Passo 14: Clique sobre o número do documento para visualizá-lo. Leia o documento e verifique se concorda com o
conteúdo.
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Passo 14.1: Caso precise alterar o conteúdo da minuta, clique no ícone “Visualizar árvore do processo”. Caso não
precise alterar o conteúdo, siga para o passo 15.

Passo 14.2:  Clique  no  ícone  “Editar  Conteúdo”  ( ) se for documento, ou “Alterar Formulário” ( )  se  for
formulário.
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Passo 14.3: Faça as alterações necessárias e clique em “Salvar” se for documento ou em “Confirmar dados” se for
formulário.

Passo 15: Após verificar o conteúdo do documento clique no ícone “Assinar documento”.
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Passo 16: Selecione seu cargo/função e digite sua senha. Tecle “Enter”.
Se você é servidor e não encontrou seu cargo/função no rol apresentado pelo SEI, favor assinar como “Servidor(a)”
ou “Assessor(a)” e posteriormente enviar e-mail para sei@mppr.mp.br, dizendo qual o seu cargo/função e unidade.

Passo 16.1:  Caso precise informar algo ao remetente, você pode incluir uma anotação com o conteúdo desejado.
Clique no ícone “Anotações”.
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Passo 16.2: Digite as informações e clique em “Salvar”. 

Passo 17:  Retorne ao menu “Blocos de Assinatura” e clique no ícone “Retornar Bloco” para devolver o bloco à
unidade geradora. 
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PARTE III (SOLICITANTE): RETIRAR DOCUMENTO DO BLOCO DE ASSINATURA

Passo 18: Clique em “Blocos de Assinatura” no menu principal.

Passo 19: Para acessar o documento/minuta, clique no ícone “Processos/Documentos do Bloco”.
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Passo 20: Observe se o documento foi assinado e/ou se há alguma anotação informativa feita pelo assinante.

OBS 1: Se forem necessárias alterações no documento, o mesmo não precisa ser retirado do bloco. Acesse o 
documento no processo, faça e salve as alterações, e disponibilize novamente o bloco de assinatura.

Passo 21: Clique no ícone “Retirar Processo / Documento do Bloco”, semelhante a uma lixeira.
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Passo 22: Clique no botão OK para confirmar a retirada do documento. 

OBS 2: Repita os passos 21e 22 para cada documento que desejar retirar do bloco ou selecione vários documentos, 
marcando na caixa de seleção a esquerda e clique no botão “Retirar do Bloco”.

Passo 23: Clique no botão “Fechar” para retornar. 

O documento assinado foi retirado do bloco de assinatura e você já pode seguir o trâmite do processo.



Tipo:

Instrução de Trabalho

Código:

IT MP SEI 011

Versão:

02
Data versão inicial:

27/09/2017

Data versão vigente:

09/02/2018

Validade:

09/02/2019

Página:

15/15
Título:

Utilizar bloco de assinatura no SEI

Passo 24: O bloco de assinatura criado não precisa, necessariamente, ser concluído ou excluído. O mesmo pode
ficar disponível para futuros envios de documentos para assinatura. Contudo, caso deseje concluir o bloco, clique no
penúltimo ícone da coluna “Ações” da tabela (“Concluir bloco”). 

Passo 25: Para retornar ao menu principal clique no ícone indicado na figura abaixo.

OBS 3: Esta  instrução  de  trabalho  explica  apenas  como  obter  assinatura quando  o  usuário  que  elaborou  um
documento e o usuário que precisa assinar o documento estão em unidades diferentes. Após obter a assinatura, será
preciso dar prosseguimento ao processo, enviando-o para a área pertinente. Se você já sabe para qual área deve
enviar seu processo, basta seguir a instrução de trabalho IT MP SEI 002 – Encaminhar processo no SEI. Porém, se
você não sabe para qual área deve enviar o processo, precisará consultar a instrução de trabalho específica do
processo  que  você  está  executando  (como por  exemplo,  a  IT MP DGP DIREG 003  –  Cassação  de  férias  de
servidores).


	27/09/2017

