
Trâmite da documentação do processo de seleção TUTOR-PET pela comissão 

1. Abrir o processo para envio das partes referentes ao trabalho da comissão: 

 
 

2. Na tela seguinte, preencher os campos: 

 
3. Inserir a ata de instalação da comissão. 

3.1  No processo clicar em  gerar documento, no menu superior: 

 
3.2 Escolher o tipo correspondente: 

 

4. Preencher os campos na tela seguinte: 



 

5. Preencher ata, salvar e assinar 

 

5.1 Salvar e assinar 

 

6. Criar bloco de assinatura para disponibilizar os documentos para assinatura dos demais 

membros da banca. 

6.1 O processo aberto, no menu vertical, clicar na opção “Bloco de assinatura”. 



 
 

6.2 Na tela seguinte: 

 
 

6.3 Preencher os dados. Em unidade de disponibilização, caso os demais membros da banca 

sejam do mesmo departamento não há a necessidade de criar o bloco. Basta informar o número 

do processo a eles e solicitarem que entrem no sistema e assinem. 

 

7. Disponibilizar no bloco para assinatura dos demais membros e disponibilizar o bloco: 

7.1 De volta ao processo, após clicar no documento a ser inserido, no meu superior, clicar no 

ícone de disponibilização em bloco de assinatura: 

 

7.2 Escolher o bloco e incluir o documento (observe se o documento está selecionado- 

quadradinho ao lado do nome) 

 

7.3 Disponibilizar o bloco. De volta ao menu principal do SEI (ver item 6.1). Clicar na opção 

“bloco de assinatura”. Na tela de blocos, na linha referente ao bloco criado, clicar no ícone de 

disponibilização: 



 

8. Após a assinatura dos membros no mesmo caminho indicado no item 7.3 (clicar no 

mesmo ícone da disponibilização), retirar a disponibilização do bloco para que possa 

incluir os demais documentos. 

 

No caso dos discentes pertencentes a banca é preciso que o discente tenha o cadastro como 

usuário externo do SEI. Caso ele não tenha, deverá ser solicitado através do link - 

https://www2.ufjf.br/sei/usuario-externo/ A disponibilização dos documentos ocorre através: 

8.1 Disponibilizar aos discentes da banca: 

 

8.2 Preencher os dados: 

 

 

9. Após reunião da banca, incluir a homologação da(s) inscrição(ões): 

 

https://www2.ufjf.br/sei/usuario-externo/


10.1 Preencher, salvar e assinar (ver item 5.1) 

 

 

10. Repetir o passo do item 7 e 9 para disponibilizar a ata de homologação para assinatura 

dos demais membros da comissão. 

 

11. Incluir a ata de seleção 

 

12.  Preencher os campos na tela seguinte e em seguida preencher a ata de seleção e assinar 

(ver item 5.1). 

 

13. Em seguida repetir os passos 7 e 9 para disponibilizar os documentos para assinatura 

dos demais membros. 

13.1 Para os demais membros: 

 

13.2 Para os discentes: 

  

 

14. Inserir a ata da entrevista. 



 

15. Preencher os campos na tela seguinte e em seguida preencher a ata de seleção e assinar 

(ver item 5.1). 

 

16. Repetir os passos 7 e 9 para liberar ata da entrevista para assinaturas da banca. 

 
 

 

17. Antes de enviar o processo a Gerência de bolsas, é recomendável marcar o processo 

com acompanhamento especial, para facilitar o resgate do processo ao longo dos 

trâmites da seleção. 

 
 

17.1 

 
 

17.2 

 



17.3 Salvar para inserir o processo no grupo. 

 

 

18. Enviar o processo para gerência de bolsas. 

18.1 

 
 

18.2  

 
 

• Quando quiser resgatar o processo, basta ir na opção “acompanhamento especial” no 

menu vertical e procurar pelo bloco criado. 

 



 

 

 

 


