
>

Ícone Descrição

“Atualizar Andamento”: permite ao usuário atualizar o andamento da situação do processo sem a
necessidade de se efetuar um trâmite.

“Ciência”: permite que o usuário informe à unidade que teve ciência do documento, sem a
necessidade de se criar um novo documento para este fim. A ciência do documento marca,
automaticamente, ciência do processo.

“Consultar\/Alterar Documento”: permite ao usuário consultar ou alterar os dados de cadastro do
documento, tais como: descrição, interessado, destinatário e nível de acesso.

“Editar Conteúdo”: permite ao usuário realizar alterações no conteúdo de documentos gerados na
unidade.

“Assinar Documento”: permite ao usuário assinar eletronicamente os documentos gerados no
SEI.

“Gerenciar Credenciais de Assinatura”: permite que o usuário logado conceda credencial a outro
usuário (de qualquer unidade) para assinatura de um documento sigiloso.

“Imprimir WEB”: Permite que o usuário imprima um documento. Visível somente para
documentos produzidos no editor de texto do SEI.

“Gerenciar Liberações para Assinatura Externa”: permite que um usuário externo assine um
documento produzido no SEI.

“Incluir em Bloco de Assinatura”: permite que mais de um usuário, de qualquer unidade, possa
assinar um documento produzido no SEI.

“Enviar Documento por Correio Eletrônico”: permite ao usuário enviar um documento por e-mail
por meio do SEI.

“Cancelar Documento”: permite o cancelamento de um documento que seja desnecessário ao
processo. Essa opção deve ser utilizada se o documento já tiver sido tramitado ou visualizado por
outra unidade, caso contrário usar a opção “Excluir”. O cancelamento do documento sempre
deverá ser justificado, pois equivale a um Desentranhamento.

“Adicionar aos Modelos Favoritos”: permite que o usuário defina o documento como modelo,
para aproveitar seu formato e conteúdo na confecção de novos documentos.

“Versões do Documento”: permite ao usuário saber quantas vezes um documento gerado no foi
editado, quando e por quem.

“Excluir”: permite ao usuário excluir um documento criado na unidade que seja desnecessário ao
processo, antes do trâmite ou visualização por outra unidade.

“Mover documento para outro processo”: permite mover um documento externo de um processo
para outro.

2.8 Restrição de Acesso
Ao abrir um processo ou criar um documento no SEI, deverá ser indicado o nível de acesso.
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Há três níveis de acesso possíveis: sigiloso, restrito e público. Os níveis de restrição de acesso permitidos são
configurados durante o cadastro do tipo de processo. Significa que só é possível abrir um processo sigiloso se
essa opção estiver configurada como permitida para o tipo de processo escolhido. Os tipos de processos que
podem ser sigilosos aparecem com o fundo vermelho na lista “Escolha o Tipo do Processo”.

É desejável que a maioria dos tipos de processo não possua restrição de acesso. No entanto, há casos em que
abrir a informação em um momento inoportuno pode causar danos. Para estes casos é importante restringir o
acesso à informação, informando a hipótese legal que ampara tal situação.

O campo “Hipótese Legal” deverá ser preenchido com uma das opções disponíveis na barra de rolagem.

>

Um processo sigiloso, além do campo “Hipótese legal”, apresenta a relação de “categorias do sigilo”, de
seleção obrigatória, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei nº 12.527, de 18 de novembro
de 2011.

>

Deve ser escolhida uma das opções: “Secreto”, “Ultrassecreto” ou “Reservado” e salvar informações.

1. Ao inserir um documento restrito em um processo público, o processo assumirá, automaticamente, o
comportamento do nível de acesso deste documento. Também se deve levar em consideração que, ao criar
um processo com nível de restrição de acesso, todos os documentos nele inseridos, independentemente de
serem públicos ou não, assumirão o comportamento do maior nível de restrição de acesso, ou seja, o
conjunto sempre assumirá as características do maior nível de restrição de acesso. De qualquer forma, é
importante que o usuário sempre indique o nível de acesso documento a documento, dependendo da
informação neles contida, evitando restringir o acesso do processo como um todo.

2. Processos sigilosos não são recuperáveis pela funcionalidade de pesquisa. Também não são registrados
nas estatísticas do sistema (para saber mais sobre estatísticas que o sistema oferece, consulte: Medições
de Desempenho).

3. Processos restritos podem ser recuperados pela funcionalidade de pesquisa. No entanto, os conteúdos de
todos os documentos (mesmo assinados) são inacessíveis para usuários das unidades em que o processo
não tenha tramitado (para saber mais sobre a funcionalidade de pesquisa, consulte: Métodos de Pesquisa).

4. Ao realizar a pesquisa de um processo em que um documento tenha recebido restrição de acesso, todo o
processo, ou o conteúdo de todos os documentos desse processo, não poderão mais ser visualizados.
Somente serão visualizados o número do processo e a descrição de cada documento.

5. Para alterar o nível de acesso de “Restrito” ou “Público” para “Sigiloso”, o processo deve estar aberto
somente para a unidade que efetua a operação.

6. Processos e documentos restritos são identificados por uma chave amarela ao lado dos respectivos

24



números: 
7. Processos e documentos sigilosos são identificados por uma chave vermelha: 
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