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TUTORIAL PARA ABERTURA DE PROCESSO SEI EM ATENDIMENTO À
PORTARIA 3434/2020, E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 109/2020, QUE
VERSAM SOBRE O REGIME DE TRABALHO REMOTO E
SEMIPRESENCIAL
PARA REGIME DE TRABALHO SEMIPRESENCIAL
Primeira Etapa – Escolha o tipo de processo.
1.1. No mês em que o (a) Servidor (a) optar pelo trabalho semipresencial, inicie o processo
no SEI (segundo item do menu do lado esquerdo da tela; ver imagem abaixo, box vermelho).
Em seguida é recomendável que o (a) usuário (a) clique no ícone indicado pela seta
(vermelha) para expor todos os tipos de processo. O tipo de processo a ser selecionado é
o: Pessoal – medidas de restrição decorrentes do combate à COVID-19 (basta digitar o
início deste nome que aparecerá o tipo).

Segunda Etapa – Inserção de declaração que o servidor (a) opta pelo regime de
trabalho semipresencial.
2.1. Ao iniciar o processo, os colegas visualizarão a tela abaixo. Agora é o momento de
inserir o formulário de declaração de regime de trabalho remoto. Para tal, clique no número
do processo e selecione a opção “INSERIR DOCUMENTO” (clique no ícone indicado pela
seta vermelha na figura abaixo).
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2.2 Importante, para encontrar a declaração, clicar no ícone verde (+) indicado pela seta
vermelha (ver figura abaixo).

2.3 Feito isso, digite no campo de pesquisa parte da palavra “declaração” (ver seta 1 na
imagem abaixo), e selecione o tipo de documento "declaração" (ver seta 2 na imagem
abaixo)
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2.4 Após selecionar o documento “declaração” aparecerá uma nova tela. Nessa tela o
Servidor (a) deverá: 1. clicar em “Texto Padrão” (ver seta 1 na imagem abaixo); 2. Escolher
o modelo “AUTODECLARAÇÃO TRABALHO SEMIPRESENCIAL” (ver seta 2 na imagem
abaixo); 3. Selecionar o nível de acesso “restrito” (ver seta 3 na imagem abaixo); 4. Clicar
em “confirmar dados” (ver seta 4 na imagem abaixo).

1.

2.

3.
4.

2.5. Agora você precisa preencher a autodeclaração, para isto, clique no ícone indicado pela
seta vermelha na figura abaixo.
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2.6 Após preencher a autodeclaração com todos os dados solicitados, é hora de SALVAR e
em seguida ASSINAR o documento, para isto, basta clicar no ícone “salvar” e depois em
“assinar”, indicado pelas setas em vermelho na figura abaixo, e colocar a sua senha.

IMPORTANTE:
1. Recomenda-se para o servidor, que optar pelo regime semipresencial em dezembro
de 2020, que a data de início a ser preenchida no sistema seja o dia 01/12/2020.
Terceira Etapa – Inserção de um plano de trabalho remoto.
3.1. Após a preenchimento do formulário correspondente a sua situação, é hora de inserir
no processo um documento em que conste O Plano de Trabalho Remoto. Para isso, siga as
instruções da etapa dois e digite no campo de pesquisa “Plano de Trabalho Remoto
(COVID-19)” e preencha o formulário, da mesma forma que você realizou nos itens 2.3 e
2.5. Ao término do preenchimento, por favor, salvar e assinar o formulário conforme indicado
na etapa anterior (2.6.).
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Quarta Etapa – Atribuir o processo a diretoria do ICB.
4.1 Para atribuir seu processo a diretoria do ICB, basta clicar no número do processo e,
posteriormente, no ícone “atribuir” indicado pela seta vermelha na figura abaixo.

4.2 Após clicar no ícone, aparecerá uma nova tela, nesta basta atribuir para pedrino –
Gustavo Rodrigues Pedrino (box vermelho) e clicar em salvar (indicado pela seta vermelha).
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Quinta Etapa – APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS.
ATENÇÃO: A apresentação dos relatórios mensais é fundamental para que a
administração possa lançar frequência aos servidores que optarem pelo regime
semipresencial. Assim, para evitar ser processada por improbidade administrativa, a
Direção não poderá lançar a frequência para os servidores que não encaminharem
estes relatórios até o primeiro dia útil de cada mês. Exemplo: se o servidor abriu o
processo e inseriu o plano de trabalho em 01/12/2020, o relatório deverá ser
adicionado no respectivo processo SEI até 04/01/2021 (primeiro dia útil do mês de
janeiro de 2021).
5.1. Após a abertura do Processo e Inserção do Plano de Trabalho, até o primeiro dia útil
de cada mês (enquanto durar o trabalho em regime especial) o Servidor deverá inserir o
RELATÓRIO MENSAL. Para isto, clique no número do processo e selecione a opção
“INSERIR DOCUMENTO” (clique no ícone indicado pela seta vermelha na figura abaixo).

5.2. Selecione o tipo de documento “relatório” indicado pela seta vermelha na figura abaixo.
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5.3. Clique em “Texto Padrão” (ver seta 1 na imagem abaixo), selecione o modelo
“RELATÓRIO MENSAL - REGIME SEMIPRESENCIAL” (ver seta 2 na imagem abaixo) e
clique em “Confirmar Dados” (ver seta 3 na imagem abaixo).

5.4. Após o preenchimento do relatório, lembrar de SALVAR E ASSINAR o documento e
atribuir o processo a diretoria do ICB, conforme passos 2.6, 4.1. e 4.2. deste tutorial.
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PARA REGIME DE TRABALHO REMOTO
Primeira Etapa – Escolha o tipo de processo.
1.1. No mês em que o (a) Servidor (a) optar pelo trabalho remoto, inicie o processo no SEI
(segundo item do menu do lado esquerdo da tela; box vermelho). Em seguida, é
recomendável que o (a) usuário (a) clique no ícone indicado pela seta (vermelha) para expor
todos os tipos de processo. O tipo de processo a ser selecionado é o: Pessoal – medidas
de restrição decorrentes do combate à COVID-19 (basta digitar o início deste nome que
aparecerá o tipo).

Segunda Etapa – Inserção de autodeclaração (formulário) em conformidade com os
casos descritos pela Portaria nº 3434/2020, art. 4º.
2.1. Ao iniciar o processo, os colegas visualizarão a tela abaixo. Agora é o momento de
inserir o formulário de autodeclaração de afastamento COVID-19 no processo. Para tal,
clique no número do processo e selecione a opção “INSERIR DOCUMENTO” (clique no
ícone indicado pela seta vermelha na figura abaixo).
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2.2 Importante, para encontrar a autodeclaração, clicar no ícone verde (+) indicado pela seta
vermelha (ver figura abaixo).

2.3 Feito isso, digite no campo de pesquisa parte da palavra “autodeclaração” (ver imagem
abaixo) para ter acesso aos diferentes formulários desenvolvidos para o fim da portaria.
Escolha o formulário de seu interesse, ou seja, a categoria que se encaixa, e abra o processo
em nossa unidade (ICB). Como perceberão, existem 6 tipos de formulários, a saber:
a) Autodeclaração de Saúde (Grupo de Risco; IN nº 109, de 18/10/2020);
b) Autodeclaração - Gestante ou Lactante;
c) Autodeclaração de Cuidado e Coabitação;
d) Autodeclaração de Filhos em Idade Escolar;
e) Autodeclaração de Saúde - Sinais/Sintomas Gripais;
f) Autodeclaração-Impossibilidade de Trabalho Remoto;

2.4 Após a escolha da autodeclaração de seu interesse, aparecerá uma nova tela, nessa
basta clicar em Confirmar Dados (ver box vermelho na imagem abaixo).
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2.5. Agora você precisa preencher a autodeclaração escolhida, para isto, clique no ícone
indicado pela seta vermelha na figura abaixo.

Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás
Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia (Campus II) – ICB IV Goiânia, GO. CEP: 74690-900
Telefones: 3521-1487 / 3521-1078 / 3521-1955
diretoria.icb@ufg.br / vicediretoria.icb@ufg.br - secretaria.icb@ufg.br

UFG

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

ICB

2.6 Após preencher a autodeclaração com todos os dados solicitados, é hora de SALVAR e
em seguida ASSINAR o documento, para isto, basta clicar no ícone “salvar” e depois em
“assinar”, indicado pelas setas em vermelho na figura abaixo, e colocar a sua senha.

Terceira Etapa – Inserção de um plano de trabalho remoto.
3.1. Após a preenchimento do formulário correspondente a sua situação, é hora de inserir
no processo um documento em que conste o Plano de Trabalho Remoto. Para isso, siga as
instruções da etapa dois e digite no campo de pesquisa “Plano de Trabalho Remoto
(COVID-19)” e preencha o formulário, da mesma forma que você realizou nos itens 2.3. a
2.5. Ao término do preenchimento, por favor, assinar o formulário conforme indicado na
etapa anterior (2.6.).
Quarta Etapa – Atribuir o processo à diretoria do ICB.
4.1 Para atribuir seu processo à diretoria do ICB, basta clicar no número do processo e,
posteriormente, no ícone “ATRIBUIR PROCESSO” indicado pela seta vermelha na figura
abaixo.
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4.2 Após clicar no ícone, aparecerá uma nova tela, nesta basta atribuir para pedrino –
Gustavo Rodrigues Pedrino (box vermelho) e clicar em salvar (indicado pela seta vermelha).

Quinta Etapa – APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS.
5.1. Após a abertura do processo e Inserção do Plano de Trabalho (enquanto durar o
trabalho em regime especial) o Servidor deverá inserir o RELATÓRIO MENSAL. Para isto,
clique no número do processo e selecione a opção “INSERIR DOCUMENTO” (clique no
ícone indicado pela seta vermelha na figura abaixo).
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5.2. Selecione o tipo de documento “relatório” indicado pela seta vermelha (ver figura
abaixo).

5.3. Clique em “Texto Padrão” (ver seta 1 na imagem abaixo), selecione o modelo
“RELATÓRIO MENSAL - REGIME REMOTO” (ver seta 2 na imagem abaixo) e clique em
“Confirmar Dados” (ver seta 3 na imagem abaixo).

5.4. Após o preenchimento do relatório, lembrar de SALVAR E ASSINAR o documento e
atribuir o processo a diretoria do ICB, conforme passos 2.6, 4.1. e 4.2. deste tutorial.
1. Destacamos, mais uma vez, a diretoria só poderá lançar a frequência do (a)
Servidor(a) que optar pelo regime semipresencial, caso esse (a) apresente o
relatório com os dias do mês que esteve presente na unidade acadêmica até o
primeiro dia útil do mês consecutivo.
2. Informamos que para fins de lançamento de frequência, a diretoria do ICB atribuirá
frequência presencial a todos(as) os(as) servidores(as) que, por não se encaixarem
nas categorias citadas na portaria, NÃO abrirem os processos.
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3. É de inteira responsabilidade do servidor(a) a opção pelo regime de trabalho, bem
como, pelas informações prestadas nos processos.
Por fim, solicitamos a compreensão e colaboração de todos (as) professores (as) e
servidores (as) técnico-administrativos (as) de nossa Unidade.

Direção do ICB.
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