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OBJETIVO DO CURSO



PARTE I –
Cadastramento, 

recuperação e controle 
de dados

PARTE II – Edição de 
textos e tabelas

PARTE III – Módulo de 
arquivamento e 

desarquivamento de 
documentos; módulo de 
contatos e geração de 
documentos circulares

PARTE IV – Usuário 
externo e controle 
de prazos



 PARTE I – Cadastramento, recuperação e
controle de dados

◦ Promover o correto cadastramento de dados em
processos e documentos.

◦ Realizar pesquisas avançadas, com recuperação
mais qualificada de informações.

◦ Utilizar, de forma satisfatória, as estatísticas da
unidade.



 PARTE II – Edição de textos e tabelas

◦ Editar textos, com foco no uso de estilos.

◦ Formatação de tabelas.



 PARTE III – Módulo de arquivamento e
desarquivamento de documentos, módulo de
contatos e geração de documentos circulares

◦ Arquivar e desarquivar documentos digitalizados
e inseridos no SEI.

◦ Montar e usar corretamente o módulo de
contatos do SEI.

◦ Gerar documentos circulares.



 PARTE IV – Usuário externo e controle de
prazos

◦ Aprender a usar as funcionalidades destinadas
aos usuários externos (credenciamento) e
assinatura externa.

◦ Conhecer os recursos destinados ao controle de
prazos, por meio da funcionalidade “Retorno
Programado”.



PARTE I – Cadastramento, 
recuperação e controle de 

dados



Promover o correto 
cadastramento de dados em 
processos e documentos.



1º Passo: Acesse a base de treinamento 
do SEI: seit.stj.jus.br

2º Passo: Iniciar um processo do tipo 
Gestão Arquivística – Transferência de 
Documentos. 

3º Passo: Criar o documento Memorando 
de transferência de Documentos.



Realizar pesquisas avançadas, 
com recuperação mais 
qualificada de informações.





1. Pesquisar: Análise de viabilidade.

2. Pesquisar: “Análise de viabilidade”.

3. Pesquisar: “Análise de viabilidade”. Período explícito:
01/05/2017 a 31/05/2017.

4. Pesquisar: “Análise de viabilidade”. Período explícito:
01/05/2017 a 31/05/2017. Assinatura / Autenticação:
Edson Alves Lacerda.

5. Pesquisar: Santuza.

6. Pesquisar: publicação. Marcar a opção: “Documentos 
externos”. Período explícito: 01/04/2016 a 30/04/2016.



1. Pesquisar: Processo 000253/2018.

2. Pesquisar dentro do processo: “teste”.

3. Pesquisar dentro do processo: “apoio aos
advogados”.



Utilizar, de forma 
satisfatória, as 
estatísticas da unidade.



PARTE II – Edição de textos e 
tabelas



 Editar textos, com foco
no uso de estilos.

 Formatação de tabelas.



Localizar

Substituir

Limpar 
Formatação

Negrito

Itálico

Sublinhado

Taxado

Subscrito

Sobrescrito

Alterar p/ Maiúsc.

Alterar p/ Minúsc.

Cor do Texto

Plano de 
fundoRecortar

Copiar

Colar

Colar como 
texto sem 
formatação

Blocos de 
Código

Símbolos

Corretor
+/-
Recuo

Inserir 
Imagem

Tabelas

Hyperlink

Protocolo 
SEI

Inserir valor 
por extenso

Texto-
Padrão





1) Inserir uma Resolução no processo já criado.

2) Selecionar a ementa e utilizar o estilo 
Texto_Ementa.

3) Selecionar o restante do texto, exceto a tabela, e 
utilizar o estilo Texto Justificado – Recuo Primeira 
linha.

4) Verificar o texto e fazer os ajustes necessários no 
texto justificado.

5) Selecionar o título da tabela e aplicar o estilo Texto 
Centralizado Maiúsculas.



6) Selecionar toda a tabela e aplicar o estilo Tabela 
Texto Centralizado.

7) Clicar na tabela com o botão direito e selecionar 
Formatar Tabela para centralizar a tabela. Mude a 
opção Alinhamento para Centralizado.

8) Formatar células: Selecione as células desejadas e 
clique com o botão direito para acessar as opções.

9) Formatar tabela: Clique na tabela com o botão 
direito e acesse as opções.



1) Inserir uma tabela abaixo da existente no 
documento. Utilize 60% de largura e 
espaçamento 0.

2) Logo depois, antes insira o texto, 
selecione-o e aplique o estilo na tabela.

3) Depois, utilize os recursos de formatação 
na tabela para testá-los.





Arquivar e desarquivar 
documentos 
digitalizados e inseridos 
no SEI.







Saber montar e usar 
corretamente o módulo 
“Contatos”.





1) Cadastrar seu nome como contato na lista 
Treinamento SEI Avançado 2019 - Turma 3.

 Exemplo de padrão para nomes:
Cássia Vita de Ávila

 Exemplo de padrão para empresas:
Empresa Teste EIRELI
ABC Distribuidora ME



Gerar documentos 
circulares.



1) Inserir um ofício no processo já criado.

2) Selecionar ofício criado e Gerar Circular.

3) Selecione os contatos para destinatários. 
Escolha contatos da lista de contatos 
Treinamento SEI Avançado 2019 – Turma 3.

4) Criar um bloco de assinaturas para assinatura 
dos documentos gerados.



1) Selecionar o ofício matriz do documento circular e 
enviar e-mail, selecionando apenas seu próprio 
nome.

2) Abrir o Outlook e verificar se recebeu o e-mail 
enviado.





Aprender a usar as 
funcionalidades destinadas 
aos usuários externos 
(credenciamento) e 
assinatura externa.



1) Selecionar o processo recebido na sua caixa 
do tipo Férias – marcação, alteração e 
interrupção e conceder um acesso externo 
ao colega de lado.

2) Acessar seu e-mail e verificar o acesso 
externo recebido.

3) Cancelar o acesso concedido.

4) Verificar novamente o e-mail, percebendo, 
assim, que o acesso foi cancelado.



Conhecer os recursos 
destinados ao controle 
de prazos, por meio da 
funcionalidade “Retorno 
Programado”




