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Estrutura para implantação do SEI-
GDF – Visão de Gestão
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Comitê Setorial 
de Gestão

Implantação do 
SEI-GDF no órgão

Unidade 
Setorial de 

Gestão

Unidade de gestão 
de documentos, 

protocolos e 
arquivo do órgão; 

Unidade de 
Tecnologia da 

Informação

Unidade 
responsável pelas 

ações de TI do 
órgão;

Usuários 
do 

Sistema

Servidores lotados 
nos órgãos e 
entidades do 

Distrito Federal e 
público externo.

Estrutura para implantação do SEI-
GDF – Visão Órgão
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Status da Implantação
1. CBMDF – Implantação em fase final

2. ARPDF – Implantação total

3. SEPLAG – Em expansão (100% em 28/04/2017)

4. SEMOB – Em expansão

5. IBRAM – Em expansão

6. SEGETH – Em expansão (100% em 01/07/2017)

7. CASA MILITAR – Implantação total

8. CASA CIVIL – Em expansão (100% em 01/05/2017)

9. PGDF – Em expansão (100% em 01/08/2017)

10. CGDF – Em expansão (100% em 01/08/2017)

11. PMDF: Inclusão de Dependentes – 06/02/2017

11. SES: Execução financeira – 13/02/2017

12. SEF: Diárias e Passagens – 09/03/2017 5



13. SEE: Processo de Aposentadoria – 24/04/2017

14. INAS – 24/04/2017

15. TERRACAP: Gestão de Contratos de Venda – 02/05/2017

16. SEDESTMIDH – 02/05/2017*

17. SINESP - 15/05/2017

18. DFTRANS - 05/06/2017

19. IPREV – 19/06/2017

20. SECRIANÇA - 03/07/2017

21. AGEFIS – 17/07/2017

22. SSP - 31/07/2017

23. CODEPLAN – 17/08/2017

24. DETRAN-DF – 28/08/2017

25. BRB – 11/09/2017

Status da Implantação
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26. SEAGRI – 25/09/2017

27. PROCON – 09/10/2017

28. SLU – 23/10/2017

Em tratativas

• CAESB
• SEC
• SECID
• ADASA

Status da Implantação
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http://www.portalsei.df.gov.br/



Informes Gerais

•Serviços no Portal SEI-GDF
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Informes Gerais

•Serviços no Portal SEI-GDF

11



Informes Gerais

•Mudanças nos tipos de processo

–SEI-Novidades

•Modelos de Processos

–Inclusão de novos tipos e modelos de documentos 
e formulários

–Levantamentos dos modelos de documentos 
utilizados por todo o órgão

•Levantamento de necessidades para o SEI 
Multiórgãos. Prazo:12/05/2017

•Atualização Portaria de Uso. Prazo: 07/05/2017 12



Informes Gerais

• Lançamento de novos Tutoriais

–Tutorial para Conversão, Encerramento e 
Arquivamento de Processo Físico

–Tutorial do Gestor SIP

–Tutorial para Usuários Externos

•Orientações

–Sugestões para tramitação de Folha de Ponto

–Publicação no DODF
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Informes Gerais

•Ouvidoria

–Sistema OUV-DF

–Tipos de Processos
•Manifestação de Ouvidoria: Denúncia / Sigiloso

•Manifestação de Ouvidoria / Restrito

•Pedido de Acesso à Informação: LAI / Restrito

–Encaminhamentos no OUV-DF até a Ouvidoria 
Seccional. Tramitação ocorrerá no SEI.

–Pedidos de Acesso à Informação: LAI - tramitação 
total no SEI. Resposta deverá ser inserida no E-SIC 
pela Ouvidoria do Órgão 14



Informes Gerais

•CONSAD

•Levantamento de Indicadores: ex.: redução de 
custos de material de consumo, logística, 
celeridade processual. Prazo: 26/05/2017
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Informes Gerais

•Lei de Acesso à Informação

–Parceria com a Casa Militar e a CGDF

–Capacitação

–Criação de Cartilha para Classificação de 
Processos e Documentos no SEI
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Recomendações

•Competências dos Comitês
–Atendimento ao usuário final do órgão (1º Nível) 
–Trabalho proativo para verificação de dúvidas das 
unidades
–Acompanhamento das expansões e orientações dos 
fluxos processuais com vistas a tornar-se 100% 
eletrônico
–Envolvimento das unidades de protocolo
–Interação com demais Comitês de Implantação

•Incentivo à utilização do SEI na tramitação entre órgãos 
que já iniciaram a implantação
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Recomendações

•Conclusão de Processos
•Preenchimento dos metadados na inclusão de 
processos e documentos
•Prioridade na tramitação de processos para 
interessados idosos.
–Retorno programado, anotações e marcadores.

•Acesso para usuários com necessidades 
especiais
–Cadastro do usuário no SEI
–Facilidades de Acesso (Windows/Linux)
–Software Vlibras 18



Recomendações

•Parametrização do SIP/SEI
– Unidades: nome completo da unidade conforme a 
publicação no DODF
–Usuários: nome completo sem abreviações, 
matrícula e login já utilizado para autenticação no 
LDAP do órgão 
–Assinaturas: assinatura completa do cargo. 

•Cadastros antigos serão atualizados.

–Lotação, mudança de lotação e exoneração: 
mediante comprovação e solicitação.
–Cadastro de estagiários e terceirizados no SEI: perfil 
“Colaborador” . 19



Recomendações

•A implantação do SEI não envolve mudanças em 
processos de negócio
–Aperfeiçoamento do processo após a maturidade 
do usuário na utilização do Sistema.

•Ambiente de treinamento
–Divulgação
–Utilização para simulação de processos do órgão
–Evitar tramitação entre órgãos no ambiente de 
treinamento (exceto simulações acordadas)
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Recomendações

•Padrão de digitalização: OCR, PDF/A, 150dpi, 
monocromático.
–Exceções permitidas de acordo com demanda do 
processo.

•Instalação de OCR Server
•Disponibilização de softwares para manutenção 
de arquivos PDF
–doPDF, PDFILL
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Atendimento

•Suporte aos Comitês e Unidades Setoriais - Hesk

http://sei.df.gov.br/suporte 
•Solicitações relacionadas a tipos de processos e 
tipos de documentos serão previamente 
analisadas pela CPROJ;
–Interface com a Coordenação de Documentação, 
Informação e Conhecimento (CDOC)

•As solicitações relacionadas a processos de 
atividade-meio serão analisadas e direcionadas 
para atender a todo o GDF. 22



Dúvidas?
(61) 3313-8178/8147/8188

gestaosei@seplag.df.gov.br
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