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IMPORTANTE!

O processo de autorização para dirigir veículos oficias foi remodelado visando 
facilitar os procedimento dentro do SEI e trazer mais celeridade para o trâmite 

do processo. 

Na próxima página você conhecerá o novo fluxo desse processo. É importante 
ficar atento às mudanças.

A partir da página 4 é mostrado um passo a passo para a abertura do processo.

Um novo processo deverá ser aberto todos os anos para revalidação da 
autorização.

Obs: Esse manual não abrange abertura de processos de autorização para 
dirigir veículos oficiais para prestadores de serviço. Tais necessidades serão 

processadas diretamente pelo setor CTSL.
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1 – Servidor cria o processo e insere o memorando de autorização para dirigir veículos 
oficiais da UFF;
2 – Diretor / Pró-Reitor / Superintendente assina o memorando através do bloco de 
assinatura; 
2 – Caso o interessado seja servidor, o processo é encaminhado para ele (seguir para 
passo 4). Caso não seja, o processo é encaminhado ao SCD/DTR (seguir para passo 3);
3 – SCD/DTR anexa cópia da CNH do prestador de serviço (seguir para passo 5);
4 – Servidor interessado anexa cópia da CNH e declaração; envia foto por e-mail no 
padrão IDUFF; encaminha processo ao SCD/DTR (seguir para passo 5);
5 – SCD/DTR analisa a documentação e confecciona a autorização (carteirinha);
6 – Pró-Reitor de Administração analisa, ratifica solicitação e  assina a autorização 
(carteirinha);
7 – SCD/DTR aguarda a retirada da autorização (carteirinha);
8 – Interessado assina atestamento de entrega;
9 – SCD/DTR anexa ateste e conclui o processo.

UM BREVE RESUMO SOBRE O FLUXO DO PROCESSO:
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ACESSAR O SISTEMA

Usuário:    Digitar CPF
                    Senha:        Digitar Senha do IDUFF

                                                     Clicar em “Acessar”
Fazer login 
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CRIAR PROCESSO

Clicar em “Iniciar Processo”
Escolha o Tipo de Processo: Digitar “Patrimônio: Autorização”
Clicar em “Patrimônio: Autorização para Dirigir Veículo Oficial”

Obs: Caso não apareça nas opções, observar se a bolinha está vermelha, caso não 
esteja, clicar nela até que esteja vermelha e digitar novamente o nome do requerimento
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             PREENCHER O ÍNDICE DO PROCESSO

Especificação = Autorização para dirigir veículos oficiais / (ano).

Classificação por assunto = Preenchimento automático (não alterar). 

Interessados = Nome do servidor interessado.

Observação desta unidade = (Qualquer informação relevante para o setor, 

caso haja). 

Nível de Acesso = Público.

Salvar

Obs: Deverá ser criado um processo por servidor interessado.
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EXEMPLO DE PREENCHIMENTO
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INCLUIR DOCUMENTO

Clicar no ícone da imagem abaixo
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Escolha o Tipo de Documento: Digitar “Memorando”

Clicar em “Memorando”

Obs: Caso não apareça nas opções, observar se a bolinha está vermelha, 
caso não esteja, clicar nela até que esteja vermelha e digitar novamente o 
nome do requerimento

ESCOLHER TIPO DE DOCUMENTO
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PREENCHER AS INFORMAÇÕES REFERENTE AO MEMORANDO

Texto Inicial = Nenhum

Número = Digitar o número do memorando conforme sequência de cada setor

Descrição = Memorando de solicitação de autorização para dirigir veículos oficiais

Destinatário = SCD/DTR

Classificação por assunto = (não preencher). 

Observação desta unidade = (Qualquer informação relevante para o setor, caso haja). 

Nível de Acesso = Público

Confirmar Dados
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EXEMPLO DE PREENCHIMENTO
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CLICAR EM EDITAR CONTEÚDO PARA ABRIR UMA NOVA TELA
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NÃO SE ESQUEÇA!!!

Ao preencher o memorando deve-se indicar:

O nome, SIAPE, cargo, telefone(ramal) e  lotação  do servidor 
interessado.



14

PREENCHER O MEMORANDO

Editar com as informações pertinentes e salvar
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IMPORTANTE!!!

A assinatura do memorando deverá 
ser feita exclusivamente por:

✔ Diretor 
✔ Pró-Reitor
✔ Superintendente
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CLICAR EM ASSINAR DOCUMENTO
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ASSINAR O DOCUMENTO

Assinante:          Diretor/Pró-Reitor/Superintendente
Cargo/Função:  Cargo do servidor que está assinando o memorando
Senha:                Digitar senha do IDUFF e teclar ENTER
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VERIFICAÇÃO

Verifique se o documento realmente foi assinado.
Após a assinatura, aparecerá uma caneta ao lado do documento.

Caso isso não aconteça, repita o procedimento de assinatura.
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Após a assinatura do memorando, o próximo passo é 
fazer a inclusão da cópia da CNH e da declaração. 

Para isso, o processo deverá ser enviado ao servidor 
interessado para inclusão de sua CNH e assinatura da 

declaração. 

A declaração deverá ser obrigatoriamente assinada 
através do SEI pelo servidor.
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ENVIAR PROCESSO

Enviar o processo para o setor correspondente à lotação do servidor.

Atenção! Observe sempre qual a real lotação do servidor 
(aquela que consta no SEI)
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Unidades: Informar o nome ou sigla da lotação do servidor e escolher 
dentre as opções que serão exibidas.

Enviar
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PROCESSO ENVIADO!

Para confirmar, verifique se o setor de destino está corretamente 
indicado. 

EXEMPLO DE ENVIO
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Após o envio do processo, o servidor interessado deverá logar no 
SEI para dar continuidade ao processo. 

Na tela inicial, escolher o processo desejado.

EXEMPLO



24

INCLUIR DOCUMENTO

Clicar no ícone da imagem abaixo
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Escolha o Tipo de Documento: Digitar “Externo”

Clicar em “Externo”

Obs: Caso não apareça nas opções, observar se a bolinha está vermelha, 
caso não esteja, clicar nela até que esteja vermelha e digitar novamente o 
nome do requerimento

ESCOLHER TIPO DE DOCUMENTO
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PREENCHER AS INFORMAÇÕES REFERENTES A CNH

Tipo do documento = CNH
Data do documento = Data da inclusão do documento
Número / Nome na Árvore = Não preencher
Formato = Digitalizado nesta unidade
Tipo de Conferência = Cópia Simples
Remetente = Não preencher
Interessado = Nome do interessado no processo (servidor) 
Classificação por assuntos = Não preencher. 
Observação = (Qualquer informação relevante para o setor, caso haja). 
Nível de Acesso =  Restrito
Hipótese Legal = Informação pessoal
Anexar arquivo = Anexar arquivo referente à CNH

Confirmar dados
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EXEMPLO DE PREENCHIMENTO
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INCLUIR DOCUMENTO

Clicar no ícone da imagem abaixo
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Escolha o Tipo de Documento: Digitar “Declaração”

Clicar em “DECLARAÇÃO – CONDUÇÃO DE VEÍCULOS”

Obs: Caso não apareça nas opções, observar se a bolinha está vermelha, 
caso não esteja, clicar nela até que esteja vermelha e digitar novamente o 
nome do requerimento

ESCOLHER TIPO DE DOCUMENTO
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PREENCHER AS INFORMAÇÕES REFERENTES À DECLARAÇÃO

Texto Inicial = Nenhum
Descrição = Declaração de responsabilidade para dirigir veículo oficial
Interessado = Nome do interessado no processo (servidor) 
Classificação por assuntos = Não preencher. 
Observação = (Qualquer informação relevante para o setor, caso haja). 
Nível de Acesso =  Público

Confirmar dados
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EXEMPLO DE PREENCHIMENTO
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CLICAR EM EDITAR CONTEÚDO PARA ABRIR UMA NOVA TELA
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PREENCHER A DECLARAÇÃO

Editar com as informações pertinentes e salvar
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CLICAR EM ASSINAR DOCUMENTO
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ASSINAR O DOCUMENTO

Assinante:          Servidor interessado
Cargo/Função:  Cargo do servidor que está assinando a declaração
Senha:                Digitar senha do IDUFF e teclar ENTER
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VERIFICAÇÃO

Verifique se o documento realmente foi assinado.
Após a assinatura, aparecerá uma caneta ao lado do documento.

Caso isso não aconteça, repita o procedimento de assinatura.
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ENVIAR PROCESSO

Enviar o processo para o setor responsável pela análise do processo.
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Unidades: Informar a sigla SCD/DTR 

Escolher a opção SCD/DTR – SEÇÃO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

Enviar
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PROCESSO ENVIADO!

Para confirmar, verifique se o setor de destino está corretamente 
indicado. 

Não se esqueça de guardar o número do processo para o próximo passo.

EXEMPLO DE ENVIO
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A foto 3x4 deverá ser levada no momento da retirada da carteirinha.

PADRÃO UFF

PODE:
✔ Foto de frente, seguindo os mesmos moldes de uma foto para a 

carteira de identidade
✔ A pessoa poderá sorrir na foto

NÃO PODE:
✔ Foto com boné/gorro/touca
✔ Foto com acessórios que prejudicam a identificação
✔ Foto com as mãos no rosto
✔ Fotos desenhadas / Caricaturas
✔ Foto desfocada
✔ Fotos com mais de uma pessoa
✔ Foto com fundo muito escuro, que prejudique o corte do cabelo
✔ Foto com gestos obscenos ou mostrando a língua
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Pronto! Agora só aguardar o trâmite do processo!

Lembrando que você deve acompanhá-lo no SEI.

Em algum momento, o processo poderá retornar ao solicitante para 
tomar alguma providência solicitada pela área responsável pela 
análise ou ainda ser convocado para a retirada da carteirinha (tal 
convocação também poderá ser por e-mail).

Por isso, é importante que o servidor tenha o hábito de abrir o SEI 
todos os dias para acompanhar o que acontece.



42

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Dúvidas, sugestões e reclamações: sei.atendimento@id.uff.br ou ramal 2000

Manual do Usuário SEI:  https://goo.gl/u15seShttps://goo.gl/u15seS  

Precisa de treinamento na ferramenta? Precisa de treinamento na ferramenta? 
Envie um e-mail para Envie um e-mail para sei.capacitar@id.uff.brsei.capacitar@id.uff.br

Área responsável pelo processo: Área responsável pelo processo: SCD/DTRSCD/DTR

mailto:sei.atendimento@id.uff.br
https://goo.gl/u15seS
mailto:sei.capacitar@id.uff.br
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