
SEI 

Disponibilizar assinatura para Direção 

(com bloco de assinatura e de 
reunião) 



Nota 1: 

• Processos que utilizam recurso financeiro do curso (ex.: 
Proap) precisam de “ciente” ou “assinatura” do Diretor 
da Unidade. 

• Caso opte-se pelo “ciente”, será preciso fazer um 
“print” da tela e criar um pdf para anexá-lo no SCDP, 
por exemplo. A opção de ter a assinatura do Diretor no 
documento é mais conveniente do que o “ciente”. 

• Existem duas formas de se obter a assinatura: 
– Forma convencional: criar/utilizar bloco de assinatura, 

enviar processo para ser assinado e aguardar retorno do 
processo; 

– Forma mais rápida/segura: criar/utilizar bloco de 
assinatura e bloco de reunião 



Após criar o processo e o documento interno a ser assinado, deve-se criar ou incluir o bloco de assinatura clicando no botão 
“Incluir em Bloco de Assinatura”. 



Como se sabe, blocos de assinatura devem ser criados e NÃO estar disponibilizados para que seja possível incluir um documento. 
Neste caso, basta selecionar o bloco e o documento a ser assinado e clicar no botão “Incluir”. 

Caso o bloco não tenha sido criado, clicar no botão “Novo”. 



1. No campo “Descrição”: Digitar “Para Diretor assinar”; 
2. No campo “Unidades para Disponibilização”: Selecionar o perfil do Diretor da Unidade; 

3. Clicar no botão “Salvar”. 
 

Após esse procedimento, o bloco estará disponível para seleção. 



Para disponibilizar um bloco de assinatura, na tela inicial, clicar no botão “Blocos de Assinatura”. 



Após localizar o bloco correto, clicar no botão “Disponibilizar Bloco”. 



O bloco deverá mudar para o estado “Disponibilizado”. 



Após assinatura do Diretor, é importante clicar no botão “Cancelar Disponibilização” para que o mesmo bloco possa ser utilizado 
posteriormente. 



Em seguida, acessar novamente o processo, deve-se criar ou incluir o bloco de reunião clicando no botão “Incluir em Bloco”. 



Semelhante aos blocos de assinatura, blocos de reunião devem ser criados e NÃO estar disponibilizados para que seja possível 
incluir um processo. 

Neste caso, basta selecionar o bloco clicando na “seta verde” do bloco correto. 
Caso o bloco não tenha sido criado, clicar no botão “Novo Bloco de Reunião”. 



1. No campo “Descrição”: Digitar “Bloco de reunião GAB/Unidade para Diretor assinar sem enviar processo”; 
2. No campo “Unidades para Disponibilização”: Selecionar o perfil do Diretor da Unidade; 

3. Clicar no botão “Salvar”. 
 

Após esse procedimento, o bloco estará disponível para seleção. 



Para disponibilizar um bloco de reunião, na tela inicial, clicar no botão “Blocos de Reunião”. 



Após localizar o bloco correto, clicar no botão “Disponibilizar Bloco”. 



O bloco deverá mudar para o estado “Disponibilizado”. 



Após assinatura do Diretor, é importante clicar no botão “Cancelar Disponibilização” para que o mesmo bloco possa ser utilizado 
posteriormente. 



FIM 

 


