
 

PROCESSO DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

 

 

PASSO 1: Na tela inicial do SEI, após o login, clicar em Iniciar Processo 

 

 



 

A seguinte tela aparecerá: 

OBS: Caso o tipo de processo não apareça nesta tela, clicar no ícone . 

 

Escolher o tipo de Processo: Processo de Controle de Frequência. 

 

Após a seleção, a seguinte tela será mostrada: 

 

 

 

 

 

 

Você pode digitar aqui 
palavras-chave como por 
exemplo “controle” ou 
“frequência”; 



 

 

Preencher no campo Especificação, informação que corresponderá ao título do 
processo. 

• Exemplo de preenchimento:  

 

Selecionar no campo Interessados, o seu nome, podendo buscá-lo preenchendo 
um pedaço do nome ou digitando no campo o seu login: 

 

Clicar em . 

Neste momento, o seu processo estará aberto, e o número do mesmo será 
mostrado na coluna da esquerda, conforme tela abaixo:  



 

 

 

PASSO 2: Clicar em Incluir Documento: 

 

 

Na tela Gerar Documento, escolher o tipo de documento: 949 – Folha de 
frequência técnico-administrativo 

Incluir Documento 



 

  

 

Escolhido o documento, a seguinte tela aparecerá: 

 

Você pode digitar aqui o 
número do documento ou 
palavras-chave como por 
exemplo “folha” ou 
“frequência”; 

Caso não apareça o 
documento pesquisado, 
clicar no botão verde 
(aparecerá todos os 
documentos disponíveis no 
SEI). 



 

Clicar em . 

Será gerado o documento 949 – Folha de frequência técnico-administrativo, 
conforme modelo abaixo: 

 

Caso o seu browser da internet não possua um bloqueador de pop-ups, será 
aberta automaticamente uma nova janela para a edição do documento. Caso contrário 

clicar em para a edição do mesmo. Clicando no botão de editar, será aberta uma 
nova janela, conforme abaixo: 



 

 

Preencher todo o formulário com as informações necessárias e conforme 
instruções constantes na Base de Conhecimento do Processo: 

Após o preenchimento completo do formulário, clicar em . 

Após o documento estar salvo, clicar em  para assinar o documento. 

A seguinte janela irá abrir: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolher o Cargo / Função que será usado para assinar o documento: 

Digitar a senha no campo Senha e clicar em . 

O sistema retornará para a janela principal: 



 

 

 

PASSO 3: Enviar o Processo para a Chefia Imediata. 

Clicar em cima do número do processo, no canto esquerdo da tela: 

 

1) Caso a chefia imediata do servidor esteja lotada em outra unidade que não a 
sua: 

Na tela inicial do Processo, clicar em Enviar Processo. Será mostrada a 
seguinte tela: 

 

 

 

Clicar aqui sempre que 
precisar retornar a tela inicial 

do processo. 



 

 

 

No campo Unidades, digitar o nome, ou parte do nome da unidade da chefia 
imediata e clicar com o mouse em cima do nome que será mostrado, conforme abaixo: 

 

Clicar em . 

 

2) Caso a chefia imediata do servidor esteja lotada na mesma unidade: 

Na tela inicial do Processo, clicar em  Atribuir Processo. 



 

Selecionar, na caixa de seleção Atribuir para: o usuário correspondente ao Chefe 
do seu Departamento: 

 

Clicar em . 

O sistema retornará para a tela inicial do processo, a qual no centro da mesma 
constará a seguinte informação: (atribuído para XXXXXX) 

 

 

FIM 

Processo de Controle de Frequência aberto e encaminhado. 


