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MANUAL PRÁTICO PARA USO DO SEI! 

O SEI – Sistema Eletrônico de Informações é um sistema de produção e gestão de 

documentos e processos eletrônicos. Desde o dia 20 de agosto de 2018 todas as 

tramitações de processos administrativos, no âmbito do Hospital Escola – UFPel, são 

realizadas exclusivamente pelo SEI. 

O SEI pode ser acessado através do site do HE – heufpel.com.br – na aba Intranet > 

Sistemas ou diretamente pelo endereço https://sei.ebserh.gov.br. 

Para acessar o sistema SEI, utilize o seu usuário e senha de acesso aos computadores, 

sistemas e wi-fi do HE. No campo “Órgão” selecione HE-UFPEL e clique em ACESSAR. 

Conforme figura a seguir: 

 Figura 1: Tela de logon do SEI. 

Após fazer logon será apresentada a tela inicial do SEI! O sistema pode apresentar uma 

mensagem de erro no primeiro acesso. Isso se deve ao fato da unidade/setor em que 

você trabalha não estar correta. Para corrigir, selecione a sua unidade no menu, 

conforme figura 2. Se tiver dúvida quanto a sigla referente à unidade, verifique a tabela 

de siglas anexa a este manual. 

Figura 2: Erro primeiro acesso. 
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Após seleção da unidade correta, caso você ou a sua unidade possuam processos 

abertos, eles serão apresentados nesta tela, tanto os Gerados na unidade como os 

Recebidos (exceto os processos já enviados, dos quais trataremos a seguir). 

O SEI possui uma base de conhecimento com várias informações importantes. Caso você 

tenha dúvidas sobre o processo que deseja iniciar, acesse a base de conhecimento 

(figura 3). 

Figura 3: Base de conhecimento. 

 

Digite a palavra-chave no campo de pesquisa e clique em PESQUISAR. Serão listados 

materiais da base de conhecimento das diversas filiais da EBSERH e também da sede. 

Opte sempre pelos materiais do HE-UFPEL. 

Figura 4: Pesquisar palavra-chave. 
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Para iniciar um novo processo clique em INICIAR PROCESSO, conforme figura 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5: Iniciar processo. 

 

Escolha o tipo de processo que você deseja iniciar. O sistema lista alguns tipos mais 

usados, mas é possível clicar no ícone  para abrir mais opções. 

Figura 6: Escolha o tipo de processo. 
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Dentre as opções disponíveis, selecione a que mais se enquadra com o processo que 
você deseja abrir. Para facilitar a busca você pode escrever uma palavra-chave, 
conforme mostrado na figura 7. 

Figura 7: Busca por tipo de processo. 

 

Será aberto um formulário para preenchimento das informações referentes ao 
processo. Preencha todos os campos obrigatórios (figura 8).  

Figura 8: Dados do processo. 

  



 
 

6 
 

No campo “Especificação” você deve descrever brevemente de que se trata o processo, 
por exemplo, Solicitação de Férias – Seu nome. 

No campo “Classificação por Assunto” você deve selecionar o assunto que melhor se 
enquadra no tipo de processo. Caso este campo já esteja preenchido e você deseje 

alterar, clique sobre o item para seleciona-lo e, em seguida, clique no ícone para 
remove-lo (figura 9).  

Figura 9: Remover assunto. 

 

Para inserir um novo assunto, clique no ícone para pesquisar e inserir o assunto 
desejado ou digite uma palavra-chave para que o sistema liste os assuntos relacionados. 
Se optar por clicar no ícone para pesquisa, será aberta uma outra tela com os “Assuntos” 

disponíveis. Selecione o assunto desejado e clique no ícone para selecionar. 

Figura 10: Selecionar assunto. 

 

Tenha muita ATENÇÃO ao preencher o campo “Interessados”! Nele você deve colocar a 
unidade para a qual o processo será enviado e, caso necessite da ciência da sua chefia, 
esta também deve ser incluída neste local. 

OBS.: A Divisão de Gestão de Pessoas disponibilizou uma lista, que está anexa a este 
manual, com os tipos de processos mais comuns que devem ser encaminhados para a 
DIVGP e para UAP (Unidade de Administração de Pessoal). 

  



 
 

7 
 

Por padrão, marque o Nível de Acesso como “Público” e clique em SALVAR. 

Figura 11: Dados do processo. 

 

Seu processo será criado na sua unidade e receberá um número. Guarde-o, pois será 
importante para pesquisas e acompanhamentos. Após isso você deve incluir um ou mais 
documentos no processo, isso vai depender da necessidade.  

Clique sobre o ícone INCLUIR DOCUMENTO (figura 12). 

 

Figura 12: Incluir documento. 

 

Escolha o tipo de documento que deseja incluir. 
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Assim como no Tipo de Processo, o sistema irá listar os tipos mais comuns de 

documentos, mas você tem a opção de clicar no ícone  para abrir mais opções. 

Também é possível buscar por palavra-chave. Selecione um dos documentos disponíveis 
ou clique em “Externo” para adicionar um documento que não se encontra no sistema 
(ex.: comprovantes de plano de saúde, atestado de acompanhamento de familiar, etc). 

 

Figura 13: Escolha o tipo de documento. 

 

O sistema possui vários documentos, dentre eles estão os formulários mais comumente 
utilizados pelos funcionários. Selecione o documento adequado (opção 1). 

Figura 14: Seleção do tipo de documento. 
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Caso você queira incluir um documento que não se encontra no sistema, selecione 
“Externo” (opção 2). 

Figura 15: Inclusão de documento externo. 

 

Na primeira opção (opção 1), quando você seleciona um dos formulários disponíveis no 
sistema, serão disponibilizados vários campos para preenchimento. Preencha todas as 
informações solicitadas e clique no botão CONFIRMAR DADOS. A figura 16 tem como 
exemplo o formulário de Programação de Férias. 

 

Figura 16: Gerar formulário. 

Após confirmar a inclusão do formulário, clique no ícone  para assina-lo. 
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Será aberta uma nova janela “Assinatura de Documento”. Os campos “Órgão do 
Assinante” e “Assinante” já estarão preenchidos. Selecione o seu Cargo/Função, digite 
sua senha e clique em ASSINAR. 

Figura 17: Assinatura do documento. 

 

Na segunda opção (opção 2) você deve registrar o Documento Externo que deseja incluir 
no processo. Preencha os campos disponíveis com as informações solicitadas. No campo 
“Remetente” deve ser incluído o seu nome/usuário. Se tiver dúvida quanto ao formato 

do documento, posicione o cursor do mouse sobre o ícone para uma breve descrição. 

Selecione o arquivo que você deseja anexar, mas LEMBRE-SE, este arquivo deve estar 
no formato PDF e deve ter sido convertido através do software OCR ABBYY (verifique o 
manual de digitalização anexo a este manual). 

Figura 18: Registrar documento externo. 
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O documento será mostrado no final da página, conforme Figura 19. Para concluir a 

inclusão clique em CONFIRMAR DADOS. ATENÇÃO: Somente é possível anexar um 

documento por vez, sendo assim, caso queira anexar mais de um documento, você 

deve repetir o procedimento de inclusão de documento externo. 

 

Figura 19: Documento anexo. 

 

Após incluir o formulário do sistema ou um anexo, você OBRIGATORIAMENTE deve 

incluir mais um documento. Clique no ícone incluir documento. 

Figura 20: Incluir Documento. 

 

Desta vez, no “Tipo de Documento” você deve selecionar a opção “Despacho”. 

Figura 21: Incluir despacho. 
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Será aberto um novo formulário. Preencha os campos necessários e clique em 

CONFIRMAR DADOS. 

Figura 22: Informações do despacho. 

 

Será aberta uma nova janela com o despacho. Caso essa nova janela seja bloqueada pelo 

navegador, selecione o despacho (logo abaixo do número do processo) e clique no ícone 

“editar conteúdo”. 

Edite o despacho. É possível apagar o texto padrão e incluir um novo, de acordo com a 
sua necessidade. Clique em SALVAR e posteriormente em ASSINAR. 

Figura 23: Editar despacho. 
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Neste caso também será aberta uma nova janela “Assinatura de Documento”. Os 
campos “Órgão do Assinante” e “Assinante” já estarão preenchidos. Selecione o seu 
Cargo/Função, digite sua senha e clique em ASSINAR. 

Figura 24: Assinatura de Documento. 

 

Após isso, o despacho estará assinado eletronicamente! Mas, caso você tenha fechado 
as janelas anteriores sem efetuar a assinatura, não se preocupe, ainda será possível 

assinar clicando no botão  . 

Figura 25: Despacho assinado eletronicamente. 

 

Os próximos passos dependerão do tipo de processo que você está criando. 
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Caso se trate de um processo que necessite da ciência e da assinatura da sua chefia, 
você deve atribuir o processo para ela. Para isso, clique no ícone “Atribuir Processo”. 

Figura 26: Atribuir processo. 

 

No campo “Atribuir para:” selecione a sua chefia e clique em SALVAR. 

Figura 27: Selecionar chefia. 

 

Neste caso, sua parte está concluída aqui! A partir deste momento a sua chefia deverá 
acessar o processo através do SEI, verificar a documentação, assinar e encaminhar para 
a unidade responsável.  

Caso seja um processo que não precisa da assinatura da sua chefia (ressarcimento de 
plano de saúde, por exemplo), você deve enviar esse processo para a unidade 
responsável. No exemplo citado, o processo deve ser encaminhado para a Unidade de 
Administração de Pessoal – UAP. Para isso, clique sobre o número do processo, em 
seguida clique em ENVIAR PROCESSO. 

Figura 28: Enviar processo. 
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No campo “Unidades”, inclua a unidade para a qual você deseja enviar o processo. 

ATENÇÃO: NÃO marque nenhuma das opções de Retorno Programado e NÃO mantenha 
o processo aberto na unidade (a seguir mostraremos as formas corretas para 
acompanhamento de processos). 

Clique no botão ENVIAR. 

Figura 29: Concluir envio de processo. 

 

PRONTO! Seu processo foi enviado para a unidade de destino e não estará mais 
disponível na sua página inicial. 

Figura 30: Processo enviado. 

 

Para acompanhar mais facilmente os processos gerados, você pode optar pelo 

“Acompanhamento Especial”. Para isso, clique no ícone  . 

Figura 31: Selecionar acompanhamento especial. 
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Selecione um grupo de acompanhamento já existente ou crie um novo grupo. Após isso, 
clique em SALVAR. 

Figura 32: Novo acompanhamento especial. 

 

Para verificar os processos marcados com essa opção, clique em “Acompanhamento 
Especial”. 

Figura 33: Acompanhamento especial. 

 

Serão listados todos os processos que tenham sido marcados com acompanhamento 
especial (inclusive os processos já enviados para outras unidades). Para facilitar, você 
pode fazer a busca por grupo de acompanhamento selecionando um grupo específico. 

Figura 34: Processos por grupo. 
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No entanto, caso você já tenha enviado um processo sem marcar “Acompanhamento 
Especial” e queira pesquisar por ele, utilize a pesquisa (Figura 35). 

Figura 35: Pesquisa SEI 

 

Na tela de pesquisa, utilize o campo que desejar para realizar a busca por um processo. 
No campo “Nº SEI”, por exemplo, é possível pesquisar diretamente por um processo, 
digitando o número do mesmo (daí a importância de ter guardado o número do 
processo). 

 

Figura 36: Formulário de pesquisa. 

 

Selecione o processo que deseja visualizar clicando no ícone . 

 

Figura 37: Selecionar processo. 
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Em ambos os casos, acompanhamento especial ou pesquisa, o processo será aberto para 

visualização. Clique em “Consultar Andamento” para visualizar todo o andamento do 

processo, desde a abertura (Figura 38). 

Figura 38: Consultar andamento. 

 

Será aberto o histórico do processo, onde consta todos os registros/andamentos do 
mesmo, com data, unidade, usuário e a descrição. 

Figura 39: Histórico do processo. 

 

Ao concluir a utilização do SEI, saia do sistema para evitar que outra pessoa gere 
processos em seu nome (figura 40).  

LEMBRE-SE de NUNCA compartilhar sua senha. Ela é de sua responsabilidade e qualquer 
documento assinado eletronicamente com ela também será. 

Figura 40: sair do sistema. 
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Digitalização SEI usando Pendrive 
 

ATENÇÃO: UTILIZE ESSA OPÇÃO CASO NÃO TENHA A PASTA DO SEU SETOR/UNIDADE 

CONFIGURADA DIRETAMENTE NA IMPRESSORA. 

Os arquivos PDF que forem tramitados no sistema SEI deverão ser digitalizados no 

formato OCR. Para fazer a digitalização nesse formato será necessário digitalizar os 

arquivos em uma imagem TIFF e depois converter para PDF.  
 

 Digitalizando o Arquivo 

Coloque o pendrive na impressora e selecione Digitalizar para USB: 

Clique em Enviar como, para alterar a forma de salvamento do arquivo: 
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Clique em TIFF (.tif) e confirme: 

 

Altere a resolução para 300 ppp e clique em Digitalizar 

 

A digitalização será efetuada pela impressora e o arquivo será salvo como uma imagem 

.tif. 
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Digitalização SEI usando a Pasta de Rede 
 

ATENÇÃO: ESSA OPÇÃO PODE SER UTILIZADA SE A PASTA DO SEU SETOR/UNIDADE 

ESTIVER CONFIGURADA DIRETAMENTE NA IMPRESSORA. 

 

As impressoras dos setores que serão responsáveis pela digitalização de arquivos 

serão configuradas para digitalizar os arquivos no formato TIFF e posteriormente enviar 

esses arquivos direto para a pasta do setor. 

 

 Digitalizando o Arquivo 

Coloque o arquivo na impressora e selecione o menu Digitalizar para a rede: 
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Selecione a opção Digitalização TIFF: 

 

Clique em Digitalizar: 
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A digitalização será efetuada: 
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Convertendo o Arquivo para PDF 

Após digitalizar o arquivo para o pendrive ou pasta do setor, abra o programa 

ABBYY FineReader e faça a conversão do arquivo para PDF. 

Abra o programa e selecione Converter para outros formatos: 

 

Faça a busca do arquivo que você digitalizou. Escolha a pasta onde ele está, 

selecione o arquivo e clique em Abrir: 
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O programa fará a conversão do arquivo e irá mostrar a opção Salvar. Escolha a 

pasta, escreva o nome do arquivo, selecione o Tipo Documento PDF (.pdf) e clique em 

Salvar: 

 

Após isso será gerado um PDF com o arquivo que você digitalizou e converteu.  

Esse arquivo estará pronto para inserção no sistema SEI.  
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SIGLAS DAS UNIDADES PARA USO NO SEI! 
 

NOME DO SETOR SIGLA NO SEI 
DIVISÃO DE APOIO DIAGNÓSTICO E 

TERAPÊUTICO 
DADT/GAS/HE-UFPEL - Divisão de Apoio 

Diagnóstico e Terapêutico 

DIVISÃO DE ENFERMAGEM DE/GAS/HE-UFPEL - Divisão de Enfermagem 

DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS DIVGP/GA/HE-UFPEL - Divisão de Gestão de 
Pessoas 

DIVISÃO DE GESTÃO DO CUIDADO DGC/GAS/HE-UFPEL - Divisão de Gestão do 
Cuidado 

GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE GAS/HE-UFPEL - Gerencia de Atenção à Saúde 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA GEP/HE-UFPEL - Gerencia de Ensino e Pesquisa 

OUVIDORIA OUV/SUPRIN/HE-UFPEL - Ouvidoria 

SETOR DE FARMÁCIA HOSPITALAR SFH/GAS/HE-UFPEL - Setor de Farmácia 
Hospitalar 

SETOR DE GESTÃO DE PROCESSOS E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

SGPTI/SUPRIN/HE-UFPEL - Setor de Gestão de 
Processos e Tecnologia da Informação 

SETOR DE HOTELARIA HOSPITALAR SHH/DLIH/GA/HE-UFPEL - Setor Hotelaria 
Hospitalar 

SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA SIF/DLIH/GA/HE-UFPEL - Setor de 
Infraestrutura Física 

SETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SOF/DAF/GA/HE-UFPEL - Setor de Orçamento e 
Finanças 

SETOR DE QUALIDADE HOSPITALAR  SQH/SUPRIN/HE-UFPEL - Setor de Qualidade 
Hospitalar 

SETOR DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO EM 
SAÚDE 

SRAS/GAS/HE-UFPEL - Setor de Regulação e 
Avaliação em Saúde 

SETOR DE SUPRIMENTOS SS/DLIH/GA/HE-UFPEL - Setor de Suprimentos 

SETOR JURÍDICO SEJUR/SUPRIN/HE-UFPEL - Setor Jurídico 

UNIDADE DE ABASTECIMENTO E 
DISPENSAÇÃO FARMACÊUTICA DO SETOR 

DE FARMÁCIA HOSPITALAR  

UADF/SFH/GAS/HE-UFPEL - Unidade de 
Abastecimento e Dispensação Farmacêutica 

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE 
PESSOAL 

UAP/DIVGP/GA/HE-UFPEL - Unidade de 
Administração de Pessoal 

UNIDADE DE ALMOXARIFADO UA/SS/DLIH/GA/HE-UFPEL - Unidade de 
Almoxarifado 

UNIDADE DE APOIO CORPORATIVO UAC/SUPRIN/HE-UFPEL - Unidade de Apoio 
Corporativo 
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NOME DO SETOR SIGLA NO SEI 
UNIDADE DE APOIO NO CUIDADO AO 

PACIENTE INTERNADO 
UACPI/DE/GAS/HE-UFPEL - Unidade de Apoio no 

Cuidado ao Paciente Internado 

UNIDADE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

UASCA/DGC/GAS/HE-UFPEL - Unidade de 
Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente 

UNIDADE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA 
MULHER 

UASM/DGC/GAS/HE-UFPEL - Unidade de Atenção 
à Saúde da Mulher 

UNIDADE DE ATENÇÃO DOMICILIAR UAD/SAT/DADT/GAS/HE-UFPEL - Unidade de 
Atenção Domiciliar 

UNIDADE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL UAP/DGC/GAS/HE-UFPEL - Unidade de Atenção 
Psicossocial 

UNIDADE DE CABEÇA E PESCOÇO UCP/DGC/GAS/HE-UFPEL - Unidade de Cabeça e 
Pescoço 

UNIDADE DE CIRURGIA GERAL UCG/DGC/GAS/HE-UFPEL - Unidade de Cirurgia 
Geral 

UNIDADE DE CIRURGIA/RPA/CME UCRPA/SAT/DADT/GAS/HE-UFPEL - Unidade de 
Cirurgia RPA e CME 

UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA UCM/DGC/GAS/HE-UFPEL - Unidade de Clínica 
Médica 

UNIDADE DE COMPRAS UC/SA/DAF/GA/HE-UFPEL - Unidade de Compras 

UNIDADE DE CONTABILIDADE FISCAL UCF/SC/DAF/GA/HE-UFPEL - Unidade de 
Contabilidade Fiscal 

UNIDADE DE CONTRATOS E APOIO 
OPERACIONAL 

UCAO/SA/DAF/GA/HE-UFPEL - Unidade de 
Contratos e Apoio Operacional 

UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS E 
SEMI-INTENSIVOS ADULTO 

UCISIADU/SAT/DADT/GAS/HE-UFPEL - Unidade 
de Cuidados Intensivos e Semi Intensivos Adulto 

UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS E 
SEMI-INTENSIVOS NEONATAL 

UCISIN/SAT/DADT/GAS/HE-UFPEL - Unidade de 
Cuidados Intensivos e Semi-intensivos Neonatal 

UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM 

UDI/DADT/GAS/HE-UFPEL - Unidade de 
Diagnóstico por Imagem 

UNIDADE DE ENGENHARIA CLÍNICA UEC/SIF/DLIH/GA/HE-UFPEL - Unidade de 
Engenharia Clínica 

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE 
ATIVIDADES DE PÓS GRADUAÇÃO 

UGAPG/SGE/GEP/HE-UFPEL - Unidade de 
Gerenciamento de Atividades de Pós Graduação 

UNIDADE DE HEMATOLOGIA E 
ONCOLOGIA 

UNIHO/DGC/GAS/HE-UFPEL - Unidade de 
Hematologia e Oncologia 

UNIDADE DE LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA 

PATOLÓGICA 

ULACAP/DADT/GAS/HE-UFPEL - Unidade de 
Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia 

Patológica 

UNIDADE DE LICITAÇÕES UL/SA/DAF/GA/HE-UFPEL - Unidade de Licitações 

UNIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ULD/SOF/DAF/GA/HE-UFPEL - Unidade de 
Liquidação da Despesa 
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NOME DO SETOR SIGLA NO SEI 

UNIDADE DE MONITORAMENTO, 
AVALIAÇÃO E PROCESSAMENTO DA 

INFORMAÇÃO ASSISTENCIAL 

UMAPIS/SRAS/GAS/HE-UFPEL - Unidade de 
Monitoramento, Avaliação e Processamento 

da Informação Assistencial 

UNIDADE DE NUTRIÇÃO CLÍNICA, DO 
SETOR DE APOIO TERAPÊUTICO 

UNC/SAT/DADT/GAS/HE-UFPEL - Unidade 
de Nutrição Clínica 

UNIDADE DE PAGAMENTO DA 
DESPESA 

UPD/SOF/DAF/GA/HE-UFPEL - Unidade de 
Pagamento da Despesa 

UNIDADE DE PLANEJAMENTO UPLAN/SUPRIN/HE-UFPEL - Unidade de 
Planejamento 

UNIDADE DE RADIOTERAPIA UR/SAT/DADT/GAS/HE-UFPEL - Unidade de 
Radioterapia 

UNIDADE DE REGULAÇÃO 
ASSISTENCIAL 

URA/SRAS/GAS/HE-UFPEL - Unidade de 
Regulação Assistencial 

UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE UVS/SVSSP/GAS/HE-UFPEL - Unidade de 
Vigilância em Saúde 

UNIDADE DE WEBSAÚDE UWEBS/GEP/HE-UFPEL - Unidade de 
Websaúde 

UNIDADE DO SISTEMA DIGESTIVO USD/DGC/GAS/HE-UFPEL - Unidade de 
Sistema Digestivo 

UNIDADE DO SISTEMA NEURO 
MÚSCULO ESQUELÉTICO 

USNME/DGC/GAS/HE-UFPEL - Unidade do 
Sistema Neuro Muscoloesquelético 

UNIDADE MATERNO INFANTIL UMI/DGC/GAS/HE-UFPEL - Unidade 
Materno Infantil 
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O que enviar para a Divisão de Gestão de Pessoas? 

SIGLA: DIVGP/GA/HE-UFPEL - Divisão de Gestão de Pessoas 

 Documentos relacionados a Capacitação e Desenvolvimento (pedidos de 

participação em cursos, certificados, GDC, progressões, remanejamento interno, 

permutas...) 

 Documentos relacionados a Saúde e Segurança do trabalhador - SOST (Exceto 

atestados médicos e comunicados de gestação) 

 Documentos relacionados ao Núcleo de apoio assistencial (trocas de plantões, 

escalas...) 

 

O que enviar a Unidade de Administração de 

Pessoal? 

SIGLA UAP/DIVGP/GA/HE-UFPEL - Unidade de Administração de Pessoal 

 Requerimentos de pedidos de abono ACT 

 Programação e alteração de férias 

 Assuntos relacionados a frequência (ponto, compensação de horas) 

 Assuntos relacionados a cadastros funcionais (inclusão de dependentes, alteração de 

conta bancária, alterações de dados pessoais...) 

 Pedidos de abono pecuniário (férias) 

 Revisões de pagamento 

 Licenças paternidade 

 Licença Gala, por morte, eleitorais, vestibular, doação de sangue, judiciais... 

 Inclusão e atualização de plano de saúde 

 Declarações de Vale transporte 

 Declaração de acumulo de cargos 

 Demais declarações funcionais  

 

FIQUE ATENTO: O empregado deve sempre acompanhar suas solicitações e os processos 

enviados para unidade errada serão devolvidos. 

 


