
SEI 

Abrir processo seletivo 



Nota 1: 

• Os Processos Seletivos devem seguir a normas 
contidas na Instrução Normativa nº 1/2017-
Propp. 

• Caso haja alteração no número de vagas, 
deverá ser iniciado um processo relacionado 
para aumento/diminuição do número de 
vagas. Atualmente (2017-2), é necessária a 
Resolução do Colegiado de Curso propondo a 
alteração. 



Iniciar um novo processo do tipo “Stricto Sensu: Ingresso. Planejamento e Orientações do processo de seleção”. 



1. No campo “especificação”: Digitar “Processo Seletivo ano.semestre - Unidade - Curso"; 
 2. No campo “Interessados”: Buscar na lupa a coordenação de curso (consultar Passo a passo SEI - Geral - Modelos fav - Inc interes aluno - blc 

int - acomp esp - sobrest);  
 3. Nível de Acesso: Restrito (Documento Preparatório);  

4. Clicar no botão “Salvar”. 
 

Se o processo for semestral, indicar ano.semestre. 



Será necessário criar um arquivo ZIP contendo o edital e os anexos. 
Basta selecionar todos os documentos, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “Add to archive...”. 



1. Na janela que se abre, alterar o nome do arquivo ZIP a ser criado (ano.semestre Unidade Curso.zip); 
2. Selecionar o formato ZIP; 

3. Clicar no botão “OK”. 



O arquivo criado deverá ser anexado ao processo no SEI. 



Na tela seguinte, incluir um novo documento externo (arquivo ZIP). 



1. No campo “Tipo”: Selecionar “Minuta” e no campo “Número/Nome na Árvore” digita: “de edital e anexos”; 
2. Indicar a data do documento e o formato “Nato-Digital”; 

3. Selecionar o nível de acesso: Restrito (Documento Preparatório); 
4. Escolher o arquivo gerado no passo anterior; 

5. Clicar no botão “Confirmar Dados”. 



Incluir um documento. 



Selecionar o tipo “Despacho”. 



1. No campo “Descrição”: Digitar “Encaminha minuta de edital e anexos”; 
2. Selecionar o Nível de Acesso: Público; 

3. Clicar no botão “Confirmar Dados”. 



O despacho deverá conter minimamente os dados abaixo (com exemplos): 

Campo Grande, 5 de outubro de 2017. 
DE: PPGDOUTORADOCOMPUT/POS/FACOM 
PARA: Dipss/Propp 
ASSUNTO: Encaminha minuta de edital e anexos 
 

 
DESPACHO 
 
Senhor(a) Chefe, 
Encaminhamos minuta de edital e anexos. Houve alteração no quantitativo de vagas, 

de 29 para 35.  
 

 
 

Marcos Paulo Massao Iseki 
Assistente em Administração 
PPGDOUTORADOCOMPUT/POS/FACOM 

 



Modelo de despacho. 



1. No campo “Unidades”, selecionar “Dipss/CPG/Propp”. 
2. Selecionar a opção de “Enviar e-mail de notificação”; 

3. Clicar no botão “Enviar”. 
 

Opcionalmente, criar um “Acompanhamento Especial”. 



Nota 2: 

• Iniciar processo relacionado para alteração 
(aumento/diminuição) do número de vagas. 



Ainda com o processo de envio da minuta de edital aberto, clicar no botão “Iniciar Processo Relacionado”. 



Selecionar o Tipo: “Stricto Sensu: Ingresso. Planejamento e Orientações do processo de seleção”. 



1. No campo “Especificação”: Digitar “Alteração do número de vagas”; 
 2. No campo “Interessados”: Buscar na lupa a coordenação de curso (consultar Passo a passo SEI - Geral - Modelos fav - Inc 

interes aluno - blc int - acomp esp - sobrest);  
 3. Nível de Acesso: “Público”; 

4. Clicar no botão “Salvar”. 



1. No novo processo, inlcuir a resolução do Colegiado de Curso com a proposta de alteração; 
2. Incluir um despacho de encaminhamento da proposta; 

3. Enviar o processo para a Dipss/Propp. 



FIM 

 


