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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Superintendência de Gestão do Processo Digital
 

BASE DE CONHECIMENTO
A base de conhecimento é um importante espaço dentro do SEI-RJ, onde são encontradas as informações essências para adequada instrução processual. Como

boa prática, todo o processo é mapeado para que todos possam entender o funcionamento do fluxo de trabalho de ponta a ponta. Dessa forma, nem todas as atividades
descritas nesta Base de Conhecimento são executadas exclusivamente no SEI-RJ. A maioria dos processos envolvem a utilização de outros sistemas corporativos e atividades
manuais. Por isso, na base de conhecimento, as atividades serão identificadas conforme mostra a tabela abaixo:

 

Tipo de Identificação Descrição

Atividade executada manualmente, sem a utilização de um sistema.

Atividade executada exclusivamente no SEI!RJ.

Atividade executada no SEI!RJ e nos sistemas identificados.
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Atividade executada apenas no sistema identificado, sem a utilização do SEI!RJ.

QUAL É O PROCESSO?
É o processo administrativo que tem como objetivo registrar as solicitações de credenciamento de usuários externos, analisar a documentação obrigatória que deve ser
apresentada no credenciamento e caso não haja divergências, efetuar a liberação do usuário externo.
O cadastro como Usuário Externo no SEI-RJ é personalíssimo, ou seja, sua operação é sob a responsabilidade da pessoa que opera o sistema, tendo como consequência a
responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas, as quais poderão ser passíveis de apuração civil, penal e administrativa.
É destinado à pessoa física que não seja servidora nem integre o Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro que participe de processos junto ao órgão, independente de
vinculação a determinada pessoa jurídica, para fins de peticionamento (iniciar processos e inserir documentos em processos existentes), visualização de processos com
restrição de acesso aos quais foram concedido acesso externo ou assinatura de contratos, convênios, termos, acordos e outros instrumentos congêneres celebrados com o
órgão. Para realizar peticionamento ou assinar documentos é necessário cadastro prévio e autorização da Unidade Gestora do SEI-RJ, mediante a apresentação de
documentos.
PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

 
Papel   Descrição de Responsabilidades

Usuário Externo
Preencher formulário de cadastro de usuário externo;
Verificar o recebimento de e-mail com orientações;
Apresentar a documentação necessária ao cadastro;

Unidade responsável pelo atendimento presencial/por recebimento de documentos por correios

Autuar processo de credenciamento de usuário externo;
Digitalizar documentos recebidos;
Anexar documentos recebidos;
Enviar processo para a UGSEI.
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Papel   Descrição de Responsabilidades

Unidade Gestora do SEI-RJ - UGSEIRJ

Autuar processo de credenciamento de usuário externo;
Anexar documentos recebidos;
Analisar a documentação recebida;
Informar resultado ao solicitante;
Liberar usuário externo.

 

MACROPROCESSO

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

Processo   Descrição do Processo
Realizar cadastro Processo que trata as atividades realizadas no cadastro do usuário externo.
Autuar processo Processo que trata as atividades realizadas na autuação do processo e na inclusão dos documentos recebidos pelo usuário externo.
Analisar solicitação de cadastro Processo que trata as atividades realizadas na análise das solicitações de cadastro de usuários externos.
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Processo   Descrição do Processo
Liberar usuário externo Processo que trata as atividades realizadas na liberação do usuário externo.

 
REALIZAR CADASTRO

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade   Descrição

SEI -Realizar
cadastro

A pessoa física ou jurídica interessada em utilizar a funcionalidade de usuário externo, deve realizar o cadastro aqui.
Após o preenchimento dos campos, clique em enviar. O usuário deve verificar a caixa de e-mail cadastrada, o recebimento de um e-mail com as orientações sobre os
documentos e as formas de apresentação das mesmas.
A regra geral é a realização do cadastro antes da apresentação da documentação.

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=6
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Atividade   Descrição

Apresentar
documentação

Caso o cadastro tenha sido realizado, verifique as informações contidas no e-mail e apresente a documentação obrigatória.
Caso a pessoa interessada em utilizar a funcionalidade de usuário externo já esteja presencialmente em uma das unidades, ela pode apresentar a documentação e
posteriormente realizar o cadastro.
Porém, o usuário só será liberado após a realização do cadastro.
Os seguintes documentos devem ser apresentados:
- Cópia de Comprovante de Residência (juntamente com o original para fins de autenticação administrativa);
- Cópias de RG e CPF ou de outro documento de identidade no qual conste CPF (juntamente com o original para fins de autenticação administrativa);
- Cópia do ato constitutivo da pessoa jurídica, quando for o caso;
- Cópia da procuração com poderes específicos para representação do interessado, quando for o caso;
- No caso de procurador de pessoa física, apresentar também cópia do RG e CPF do outorgante, ou de outro documento de identificação oficial com foto no qual conste
CPF;
- Termo de Declaração de Concordância e Veracidade preenchido e assinado (modelo disponível na tela de cadastro de usuário externo no SEI). 
A entrega desses documentos pode ser:
Presencialmente: Local: Consulte o portal SEI-RJ na opção “Usuário Externo” para verificar os locais de entrega da documentação.
Por terceiros: Local: Consulte o portal SEI-RJ na opção “Usuário Externo” para verificar os locais de entrega da documentação.
Importante: No caso da entrega ser realizada por terceiros, as cópias devem ser autenticadas em cartório e o Termo assinado com reconhecimento de firma.
Por correios: Enviar para o endereço: Av. Pres. Vargas, 670 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20071-001 aos cuidados da Subsecretaria de Gestão - SUBGEST
Importante: Neste caso, as cópias devem ser autenticadas em cartório e o Termo assinado com reconhecimento de firma. Eletronicamente: As cópias devem ser assinadas
eletronicamente com certificado digital e enviadas para o e-mail: usuarioexternosei@fazenda.rj.gov.br

 

AUTUAR PROCESSO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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Atividade   DescriçãoAtividade   Descrição

SEI - Autuar
processo

Quando a entrega dos documentos se der pessoalmente ou por terceiros, a unidade responsável pelo recebimento dos documentos irá realizar a autuação do processo de
credenciamento de usuário externo para a inclusão dos documentos recebidos.
Quando a entrega dos documentos se der por e-mail, nestes casos as cópias dos documentos obrigatórios deverão ser assinadas eletronicamente com certificado digital e
enviadas para o e-mail: usuarioexternosei@fazenda.rj.gov.br.
Quando a entrega dos documentos se der por correios, a unidade responsável por esse tipo de entrega irá realizar a autuação do processo de credenciamento de usuário
externo para a inclusão dos documentos recebidos.

SEI - Anexar
documentação

As unidades relacionadas acima, irão digitalizar a documentação e incluí-la no processo.
Os documentos entregues pessoalmente ou por terceiros deverão ser devolvidos, já os enviados por meio dos correios devem ser guardados na unidade pelo tempo
definido na tabela de temporalidade.

SEI - Realizar
cadastro

Caso a pessoa interessada em utilizar a funcionalidade de usuário externo já esteja presencialmente em uma das unidades, ela pode apresentar a documentação e
posteriormente realizar o cadastro. Após a apresentação da documentação obrigatório, a mesma deve realizar o cadastro aqui.
Após o preenchimento dos campos, clique em enviar. O usuário deve verificar a caixa de e-mail cadastrada, o recebimento de um e-mail com as orientações sobre os
documentos e as formas de apresentação das mesmas.

SEI - Enviar
processo O processo deve ser enviado para a unidade gestora do SEI:UGSEI

 

ANALISAR SOLICITAÇÃO DE CADASTRO

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=6
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade   Descrição
SEI - Analisar
documentação

A unidade gestora do SEI-RJ realizará a análise da documentação apresentada no cadastro, se todos os documentos foram apresentados, se correspondem ao
usuário cadastrado, etc.

SEI - Informar sobre
divergência Caso sejam identificadas divergências na documentação, a unidade gestora informará ao solicitante do cadastro a divergência por meio do e-mail do SEI-RJ.

SEI - Encerrar processo Após a informação sobre a divergência, o processo será encerrado.

 

LIBERAR USUÁRIO EXTERNO

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade   Descrição
SEI - Liberar usuário externo Com o cadastro aprovado, a unidade gestora do SEI realizará a liberação do usuário externo no SEI-RJ. O usuário externo é informado sobre a liberação.
SEI -Encerrar processo O processo é encerrado.

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TRAMITADOS NO PROCESSO
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Processo Atividade Nome do documento Descrição do documentoProcesso Atividade Nome do documento Descrição do documento

Realizar Cadastro

Apresentar a
documentação
 
 
 
 
 
 

Cópia de Comprovante de Residência (juntamente com o original para fins de autenticação
administrativa)

Documentação obrigatória para o
cadastro de usuário externo
 
 
 
 
 
 

Cópias de RG e CPF ou de outro documento de identidade no qual conste CPF (juntamente com o
original para fins de autenticação administrativa)
Cópia do ato constitutivo da pessoa jurídica, quando for o caso;
Cópia da procuração com poderes específicos para representação do interessado, quando for o caso
No caso de procurador de pessoa física, apresentar também cópia do RG e CPF do outorgante, ou de
outro documento de identificação oficial com foto no qual conste CPF
- Termo de Declaração de Concordância e Veracidade preenchido e assinado (modelo disponível na tela
de cadastro de usuário externo no SEI

Autuar processo SEI- Anexar
documentação Documentos informados acima

Documentação obrigatória para o
cadastro de usuário externo
 

Analisar
solicitação de
cadastro

SEI - Analisar
documentação Despacho sobre credenciamento de usuário externo Documento contendo o resultado da

análise da documentação.
SEI - Informar
sobre divergência E-mail SEI E-mail informando o resultado da

análise
SEI - Encerrar
processo Termo de encerramento de processo Documento que formaliza o

encerramento do processo
Liberar usuário
externo

SEI - Encerrar
processo Termo de encerramento de processo Documento que formaliza o

encerramento do processo

BASE LEGAL:
DECRETO 46.212 EM 08 DE JANEIRO DE 2018
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