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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.

Atividade executada apenas no sistema identificado, sem a utilização do SEI!RJ.

QUAL É O PROCESSO?

É o processo administrativo de Nomeação, Designação e Exoneração de servidores de cargos em comissão dos Órgãos do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
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Toda solicitação passa por níveis de aprovações e sendo aprovada, é gerado o Ato ou Decreto de Nomeação, Exoneração ou Designação que será publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

Após a publicação o processo é encerrado. Os possíveis desdobramentos também estão representados neste processo, são eles: Apostilamento, Tornar sem efeito e Fazer Cessar.

Este processo compreende as solicitações de órgãos da Administração direta, indireta e órgãos com autonomia administrativa.

Dono do Processo: Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico - CASACIVIL
Responsável pelas informações contidas nesta base:Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico - CASACIVIL
Nível de Acesso: Restrito
Hipótese legal: Informação Pessoal
PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

 
Papel Descrição de Responsabilidades

Solicitante

Autuar/Reabrir processo;
Realizar solicitações de nomeação, exoneração e designação;
Além de solicitar Apostilamento, tornar sem efeito e fazer cessar;
Adequar solicitação.

Analista RH (Órgão solicitante)
Analisar a conformidade da solicitação;
Conferir dados da publicação;
Encerrar o processo administrativo.

Analista de Cargo em Comissão (Casa Civil) Analisar a conformidade da solicitação;

Aprovador RH Analisar a solicitação e encaminhá-la para aprovação;
Solicitar adequações;

Chefe de Gabinete/substituto Aprovar ou não as solicitações encaminhadas.
Titular do órgão/substituto Aprovar ou não as solicitações encaminhadas.

Chefe de Gabinete (Casa Civil) Aprovar ou não as solicitações encaminhadas;
Encaminhar solicitação para ciência da SEGOV;

Secretário de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico Aprovar ou não as solicitações encaminhadas.
Governador Aprovar ou não as solicitações encaminhadas.

MACROPROCESSO
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DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

Processo Descrição do Processo
Solicitar Nomeação / Nomeação Composta / Exoneração / Designação Processo que trata as atividades realizadas nas solicitações de nomeação, nomeação composta, exoneração e designação.
Analisar conformidade da solicitação de Nomeação / Nomeação Composta / Exoneração Processo que trata as atividades realizadas na análise de conformidade das solicitações.
Aprovar solicitação de Nomeação / Nomeação Composta / Exoneração Processo que trata as atividades realizadas na aprovação das solicitações pelas autoridades competentes.
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Processo Descrição do Processo
Solicitar Apostilar / Fazer Cessar /Tornar sem efeito Processo que trata as atividades realizadas nas solicitações de Apostilamento, fazer cessar e tornar sem efeito.
Analisar conformidade da solicitação de Apostilar / Fazer Cessar / Tornar sem efeito Processo que trata as atividades realizadas na análise de conformidade das solicitações.
Aprovar solicitação de Apostilar / Fazer Cessar / Tornar sem efeito Processo que trata as atividades realizadas na aprovação das solicitações pelas autoridades competentes.
Tratar publicação Processo que trata as atividades realizadas após a publicação dos atos.
Despachar cancelamento de publicação no D.O. Processo que trata as atividades realizadas no cancelamento de publicações no D.O.

 
PROCESSO SOLICITAR NOMEAÇÃO / NOMEAÇÃO COMPOSTA / EXONERAÇÃO / DESIGNAÇÃO

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade

SEI – Autuar processo O processo Solicitar Nomeação / Nomeação Composta / Exoneração / Designação é iniciado com a autuação do
processo no SEI-RJ. Para cada tipo de solicitação existe um tipo de processo específico no SEI.

SEI – Solicitar Nomeação / Nomeação
Composta / Exoneração / Designação

O responsável solicita a nomeação/exoneração ou designação por meio de um despacho e insere a documentação, caso
seja necessário.
Para extraquadro, anexe o currículo do candidato.

PROCESSO ANALISAR CONFORMIDADE DA SOLICITAÇÃO DE NOMEAR, EXONERAR E DESIGNAR
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
SEI – Analisar conformidade da
solicitação O Analista de RH do órgão solicitante verifica os dados informados, podendo, quando necessário, adequar a solicitação possibilitando seu prosseguimento ou declará-la abandonada.

SEI – Analisar conformidade da
solicitação

Para os casos de nomeação/nomeação composta se faz necessária a atuação do analista – cargo em comissão da Casa Civil. Ele é responsável por analisar as solicitações de Nomeação para confirmar se o símbolo informado
está disponível ou não na estrutura de funções gratificadas do Estado.

PROCESSO ANALISAR CONFORMIDADE DA SOLICITAÇÃO DE NOMEAR, EXONERAR E DESIGNAR - ÓRGÃO COM AUTONOMIA
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
SEI – Analisar conformidade da solicitação O Analista de RH do órgão solicitante verifica os dados informados, podendo, quando necessário, adequar a solicitação possibilitando seu prosseguimento ou declará-la abandonada.
SEI – Encerrar processo administrativo Para os casos em que não for possível prosseguir com a solicitação, o analista de RH informará ao solicitante via e-mail SEI o resultado da análise, e após isso, encerrará o processo no sistema.

 
 

PROCESSO APROVAR SOLICITAÇÃO DE NOMEAÇÃO/EXONERAÇÃO/DESIGNAÇÃO – ADM DIRETA
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
SEI- Analisar solicitação O Aprovador RH analisa e manifesta-se sobre as solicitações de nomeação, exoneração, designação.
SEI – Adequar solicitação Processo que trata as atividades necessárias a adequação da solicitação.
SEI- Analisar solicitação O chefe de gabinete/substituto (Direta) analisa a solicitação podendo aprova-la ou reprova-la.
SEI- Analisar solicitação O titular do órgão/substituto (Direta) analisa a solicitação podendo aprova-la ou reprova-la.

SEI- Analisar solicitação

O chefe de gabinete/substituto da Casa Civil analisa a solicitação podendo:

Aprovar;
Reprovar;
Encaminhar para ciência da SEGOV.

SEI- Tomar ciência Caso a solicitação tenha sido encaminhada para a SEGOV, o setor responsável toma ciência no processo.
SEI- Analisar solicitação O titular do órgão/substituto - Casa Civil analisa a solicitando podendo aprova-la ou reprova-la, em caso de reprovação, quem deve emitir o despacho de reprovação é o chefe de gabinete/substituto da Casa Civil.
SEI- Analisar solicitação O Governador / Vice-Governador / Presidente ALERJ, analisa a solicitando podendo aprova-la ou reprova-la, em caso de reprovação, quem deve emitir o despacho de reprovação é o chefe de gabinete/substituto da Casa Civil.
SEI – Encerrar processo Para os casos de solicitações encerradas, o analista de Cargo em Comissão (Órgão solicitante) encerra o processo.

 

PROCESSO APROVAR SOLICITAÇÃO  NOMEAÇÃO/EXONERAÇÃO/DESIGNAÇÃO – ADM INDIRETA
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
SEI- Analisar solicitação O Aprovador RH analisa e manifesta-se sobre as solicitações de nomeação, exoneração, designação.
SEI – Adequar solicitação Processo que trata as atividades necessárias a adequação da solicitação.
SEI- Analisar solicitação O Chefe de Gabinete/Substituto (Indireta) analisa a solicitação podendo aprova-la ou reprova-la.
SEI- Analisar solicitação O Titular do órgão/Substituto (Indireta) analisa a solicitação podendo aprova-la ou reprova-la.
SEI- Analisar solicitação O chefe de gabinete/substituto (Direta) analisa a solicitação podendo aprova-la ou reprova-la.
SEI- Analisar solicitação O titular do órgão/substituto (Direta) analisa a solicitação podendo aprova-la ou reprova-la.
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Atividade Descrição da Atividade

SEI- Analisar solicitação

O chefe de gabinete/substituto da Casa Civil analisa a solicitação podendo:

Aprovar;
Reprovar;
Encaminhar para ciência da SEGOV.

SEI- Tomar ciência Caso a solicitação tenha sido encaminhada para a SEGOV, o setor responsável toma ciência no processo.

SEI- Analisar solicitação O titular do órgão/substituto - Casa Civil analisa a solicitando podendo aprova-la ou reprova-la, em caso de reprovação, quem deve emitir o despacho de reprovação é o chefe de gabinete/substituto
da Casa Civil.

SEI- Analisar solicitação O Governador / Vice-Governador / Presidente ALERJ, analisa a solicitando podendo aprova-la ou reprova-la, em caso de reprovação, quem deve emitir o despacho de reprovação é o chefe de
gabinete/substituto da Casa Civil.

SEI – Encerrar processo Para os casos de solicitações encerradas, o analista de Cargo em Comissão (Órgão solicitante) encerra o processo.

PROCESSO APROVAR SOLICITAÇÃO – ÓRGÃO COM AUTONOMIA
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
SEI- Analisar solicitação O Aprovador RH analisa e manifesta-se sobre as solicitações de nomeação, exoneração, designação.
SEI – Adequar solicitação Processo que trata as atividades necessárias a adequação da solicitação.
SEI- Analisar solicitação O chefe de gabinete/substituto (autonomia) analisa a solicitação podendo aprova-la ou reprova-la.
SEI- Analisar solicitação O titular do órgão/substituto (autonomia) analisa a solicitação podendo aprova-la ou reprova-la.
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Atividade Descrição da Atividade
SEI – Encerrar processo Para os casos de solicitações encerradas, o analista de Cargo em Comissão (Órgão solicitante) encerra o processo.

 

PROCESSO ADEQUAR SOLICITAÇÃO

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade

SEI – Adequar solicitação Na aprovação da solicitação, o titular do RH pode identificar a necessidade de adequação da solicitação. Com isso, o solicitante deve
realizar as adequações solicitadas.

Analisar conformidade da
solicitação Processo que trata as atividades realizadas na análise de conformidade das solicitações.

 

PROCESSO SOLICITAR APOSTILAR/FAZER CESSAR E TORNAR SEM EFEITO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade

SEI – Reabrir processo

O processo Solicitar Apostilar/ Fazer cessar e tornar sem efeito é iniciado com a reabertura do processo que sofrerá a ação. Para isso, o solicitante deverá pesquisar o
processo que sofrerá a ação e reabrí-lo.
O Apostilamento deve ser utilizado quando houver a necessidade de retificação de dados na solicitação.
O fazer cessar deve ser solicitado quando se deseja reverter à designação e o tornar sem efeito consiste na reversão ao estado inicial, onde o servidor não estava
nomeado/exonerado.

SEI - Solicitar Apostilar/Fazer Cessar/Tornar
sem efeito O responsável solicita o Apostilamento, fazer cessar ou tornar sem efeito por meio de um despacho e insere a documentação, caso seja necessário.

 

PROCESSO ANALISAR CONFORMIDADE DA SOLICITAÇÃO DE APOSTILAR, FAZER CESSAR E TORNAR SEM EFEITO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
SEI – Analisar conformidade da solicitação O Analista de RH do órgão solicitante verifica os dados informados, podendo, quando necessário, adequar a solicitação possibilitando seu prosseguimento ou declará-la abandonada.
SEI – Encerrar processo administrativo Para os casos em que não for possível prosseguir com a solicitação, o analista de RH informará ao solicitante via e-mail SEI o resultado da análise, e após isso, encerrará o processo no sistema.

 

PROCESSO APROVAR SOLICITAÇÃO DE APOSTILAR, FAZER CESSAR E TORNAR SEM EFEITO – ADM DIRETA
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
SEI- Analisar solicitação O Aprovador RH analisa e manifesta-se sobre as solicitações de apostilamento, tornar sem efeito e fazer cessar.
SEI – Adequar solicitação Processo que trata as atividades necessárias a adequação da solicitação.
SEI- Analisar solicitação O chefe de gabinete/substituto (Direta) analisa a solicitação podendo aprova-la ou reprova-la.
SEI- Analisar solicitação O titular do órgão/substituto (Direta) analisa a solicitação podendo aprova-la ou reprova-la.

SEI- Analisar solicitação

O chefe de gabinete/substituto da Casa Civil analisa a solicitação podendo:

Aprovar;
Reprovar;
Encaminhar para ciência da SEGOV.

SEI- Tomar ciência Caso a solicitação tenha sido encaminhada para a SEGOV, o setor responsável toma ciência no processo.
SEI- Analisar solicitação O titular do órgão/substituto - Casa Civil analisa a solicitando podendo aprova-la ou reprova-la, em caso de reprovação, quem deve emitir o despacho de reprovação é o chefe de gabinete/substituto da Casa Civil.
SEI- Analisar solicitação O Governador / Vice-Governador / Presidente ALERJ, analisa a solicitando podendo aprova-la ou reprova-la, em caso de reprovação, quem deve emitir o despacho de reprovação é o chefe de gabinete/substituto da Casa Civil.
SEI – Encerrar processo Para os casos de solicitações encerradas, o analista de Cargo em Comissão (Órgão solicitante) encerra o processo.

 

PROCESSO APROVAR SOLICITAÇÃO DE APOSTILAR, FAZER CESSAR E TORNAR SEM EFEITO – ADM INDIRETA
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
SEI- Analisar solicitação O Aprovador RH analisa e manifesta-se sobre as solicitações de apostilamento, fazer cessar e tornar sem efeito.
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Atividade Descrição da Atividade
SEI – Adequar solicitação Processo que trata as atividades necessárias a adequação da solicitação.
SEI- Analisar solicitação O Chefe de Gabinete/Substituto (Indireta) analisa a solicitação podendo aprova-la ou reprova-la.
SEI- Analisar solicitação O Titular do órgão/Substituto (Indireta) analisa a solicitação podendo aprova-la ou reprova-la.
SEI- Analisar solicitação O chefe de gabinete/substituto (Direta) analisa a solicitação podendo aprova-la ou reprova-la.
SEI- Analisar solicitação O titular do órgão/substituto (Direta) analisa a solicitação podendo aprova-la ou reprova-la.

SEI- Analisar solicitação

O chefe de gabinete/substituto da Casa Civil analisa a solicitação podendo:

Aprovar;
Reprovar;
Encaminhar para ciência da SEGOV.

SEI- Tomar ciência Caso a solicitação tenha sido encaminhada para a SEGOV, o setor responsável toma ciência no processo.
SEI- Analisar solicitação O titular do órgão/substituto - Casa Civil analisa a solicitando podendo aprova-la ou reprova-la, em caso de reprovação, quem deve emitir o despacho de reprovação é o chefe de gabinete/substituto da Casa Civil.
SEI- Analisar solicitação O Governador / Vice-Governador / Presidente ALERJ, analisa a solicitando podendo aprova-la ou reprova-la, em caso de reprovação, quem deve emitir o despacho de reprovação é o chefe de gabinete/substituto da Casa Civil.
SEI - Encerrar processo Para os casos de solicitações encerradas, o analista de Cargo em Comissão (Órgão solicitante) encerra o processo.

 

PROCESSO APROVAR SOLICITAÇÃO DE APOSTILAR, FAZER CESSAR E TORNAR SEM EFEITO – ÓRGÃO AUTONOMIA
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
SEI- Analisar solicitação O Aprovador RH analisa e manifesta-se sobre as solicitações de apostilamento, tornar sem efeito e fazer cessar.
SEI – Adequar solicitação Processo que trata as atividades necessárias a adequação da solicitação.
SEI- Analisar solicitação O chefe de gabinete/substituto (autonomia) analisa a solicitação podendo aprova-la ou reprova-la.
SEI- Analisar solicitação O titular do órgão/substituto (autonomia) analisa a solicitação podendo aprova-la ou reprova-la.
SEI – Encerrar processo Para os casos de solicitações encerradas, o analista de Cargo em Comissão (Órgão solicitante) encerra o processo.
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PROCESSO TRATAR PUBLICAÇÃO

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
SEI – Conferir dados da publicação O Analista de RH verifica os dados da publicação no diário oficial, e caso os dados estejam corretos, o processo é encerrado.
SEI – Encerrar processo administrativo Caso os dados da publicação estejam corretos, o processo é encerrado.
Aprovar solicitação Processo que trata as atividades realizadas na aprovação das solicitações pelas autoridades competentes.

 

PROCESSO DESPACHAR CANCELAMENTO DA PUBLICAÇÃO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
SEI – Despachar cancelamento da publicação O chefe de gabinete, por força maior, pode, solicitar o cancelamento de uma publicação no diário oficial. Para tanto, deve solicitar o cancelamento por despacho.
SEI – Encerrar processo administrativo Caso todos os pedidos da solicitação sejam cancelados o processo é encerrado.
Tratar publicação Processo que trata as atividades realizadas após a publicação dos atos.

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TRAMITADOS NO PROCESSO

Processo Atividade Documento Descrição
Solicitar
nomeação/exoneração/designação

SEI - Solicitar Nomeação/Nomeação
Composta/Exoneração/Designação

Despacho de solicitação de
nomeação/exoneração e designação

Documento contendo os dados da solicitação.
 

Solicitar Apostilar/Fazer Cessar/ Tornar
sem efeito

SEI - Solicitar Apostilar/Fazer Cessar/
Tornar sem efeito

Despacho de solicitação de
Apostilamento/Fazer Cessar/ Tornar sem efeito

Documento contendo os dados da solicitação.
 

Analisar conformidade de solicitação de
nomeação/exoneração/designação

SEI - Analisar conformidade da
solicitação

Parecer sobre solicitação de
nomeação/exoneração e designação

Documento contendo o resultado da análise do RH
sobre a solicitação.

SEI - Analisar conformidade da
solicitação

Despacho de solicitação de análise de
nomeação/exoneração e designação Documento solicitando a aprovação da solicitação.

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

Aprovar solicitação
nomeação/exoneração/designação

SEI- Analisar solicitação Despacho de autorização de
nomeação/exoneração e designação

Documento onde o titular do RH concorda com a
solicitação.
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Processo Atividade Documento Descrição

Despacho de solicitação de adequação Documento solicitando a adequação de
informações ao solicitante.

SEI - Analisar solicitação Despacho de Autorização/ Reprovação de
Solicitação

Documento emitido pela autoridade competente
autorizando ou reprovando a solicitação.

SEI - Analisar solicitação Despacho de solicitação de análise de
nomeação/exoneração e designação

Documento solicitando a aprovação de uma
instância superior.

SEI - Analisar solicitação

Despacho de Encaminhamento de Solicitação
para conhecimento

Documento que encaminha a solicitação para
conhecimento da SEGOV.

Despacho de Autorização/Reprovação de
Solicitação

Documento emitido pela autoridade competente
autorizando ou reprovando a solicitação.

SEI - Analisar solicitação Ato de nomeação/exoneração/ designação de
servidor

Documento que formaliza a autorização da
solicitação.

SEI - Analisar solicitação Decreto de Nomeação/ Exoneração/
Designação

Documento que formaliza a autorização da
solicitação.

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

Aprovar solicitação Apostilar/Fazer
Cessar/ Tornar sem efeito

SEI- Analisar solicitação

Despacho de autorização de
apostilamento/fazer cessar/tornar sem efeito

Documento onde o titular do RH concorda com a
solicitação.

Despacho de solicitação de adequação Documento solicitando a adequação de
informações ao solicitante.

SEI - Analisar solicitação

Despacho de autorização de
apostilamento/fazer cessar/tornar sem efeito

Documento emitido pela autoridade competente
autorizando ou reprovando a solicitação.

Despacho de Reprovação de
apostilamento/fazer cessar/tornar sem efeito/ Documento reprovando a solicitação.

SEI - Analisar solicitação Despacho de solicitação de análise de
apostilamento/fazer cessar/tornar sem efeito

Documento solicitando a aprovação de uma
instância superior.

SEI - Analisar solicitação
Despacho de Encaminhamento de documento Documento que encaminha a solicitação para

conhecimento da SEGOV.
Despacho de autorização de
apostilamento/fazer cessar/tornar sem efeito

Documento emitido pela autoridade competente
autorizando ou reprovando a solicitação.

SEI - Analisar solicitação Apostila/ Ato de Cessar Designação de
Servidor/Ato de  tornar sem efeito

Documento que formaliza a autorização da
solicitação.

SEI - Analisar solicitação Apostila/ Decreto de Cessar Designação de
Servidor/Decreto de tornar sem efeito

Documento que formaliza a autorização da
solicitação.

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

Adequar solicitação SEI - Adequar solicitação Despacho de Adequação da Solicitação Documento demonstrando que as alterações
solicitadas foram realizadas.

Tratar publicação SEI - Encerrar processo Termo de encerramento de processo Documento que formaliza o encerramento do
processo.

Despachar cancelamento da publicação no
D.O

SEI – Despachar cancelamento da
publicação

Despacho de cancelamento de publicação no
D.O

Documento cancelando a publicação no diário
oficial da solicitação.
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