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Encaminhar processo no SEI

Passo 1: Para enviar o processo à outra unidade, você deve primeiro clicar sobre o processo desejado. 

 Passo 2: Clicar no ícone “Enviar processo”, no menu superior do sistema.
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Passo 3: Digite a sigla ou parte do nome da unidade para onde deseja enviar o processo. O sistema trará a unidade
desejada automaticamente. Clique na unidade para selecioná-la.
Se desejar manter o processo aberto na sua unidade para realizar acompanhamento do processo, clique no  box
“Manter processo aberto na unidade atual”.
O box “Remover anotação” serve para excluir eventuais anotações que tenham sido feitas pela unidade no processo.
O  box “Enviar e-mail de notificação” serve para notificar a área destinatária sobre o envio do processo. Como a
maioria das unidades do MPPR ainda não possui e-mail oficial, esta opção pode não funcionar em alguns casos.

Passo  3.1:  Se  desejar  determinar  a  data  de  retorno  do  processo,  clique  sobre  o  calendário  no  campo
“Retorno Programado”.
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 Passo 3.1.1: Clique sobre a data em que o processo deverá retornar à sua unidade.

Passo 3.2: Se desejar estipular o prazo em dias, clique em “Prazo em dias” no campo “Retorno Programado” e digite 
o número de dias. É possível marcar o box “Úteis”, para indicar o retorno em dias úteis. Clique em “Enviar” no canto 
superior direito.
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Nota 01: O SEI permite que você envie processos para qualquer uma das unidades existentes e não irá avisá-lo se
você estiver encaminhando processos para o setor errado. Portanto, sempre verifique se você selecionou a unidade
apropriada antes de clicar em “enviar”! 

Pronto! Você encaminhou um processo.
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