Novidades do Sistema Eletrônico de Informação
1. Cadastro de Contato (Interessado, Remetente e Destinatário):
Todos os cadastros de interessados temporários serão inativados, então, será exigido novo
cadastramento para contato (Interessado, remetente e destinatário) que não estejam na base de dados
do Estado.

Ao selecionar o campo de Interessado, remetente e destinatário abrirá, automaticamente, uma janela para
pesquisar o contato ou para realizar novo cadastramento, neste novo cadastro o campo o CPF ou CNPJ é obrigatório.



Existindo cadastro será liberada a opção de seleção do contato.



Não existindo cadastro será habilitado possibilidade de cadastramento.

Obs.1 Os campos obrigatórios são: Pessoa Física (Tipo, Nome, CPF, Gênero e Cidade), Pessoa Jurídica (Tipo, Nome, CNPJ
e Cidade), os demais campos não são obrigatórios.
Obs.2 Procurar preencher o cadastro com o maior número de informações possível, pois, a alteração será realizada no
banco de dados Estadual, com rotina de verificação das alterações, encaminhar solicitações de alteração para o endereço
eletrônico sei@segplan.go.gov.br com documento de identificação do pessoa.
O usuário que identificar processo contendo interessado, remetente ou destinatário temporário, sem identificação
de CPF/CNPJ, poderá editar a informação do contato, gerando novo registro.

2. Retirar ícone de identificação de processo físico:


Os processos autuados e reautuados com data anterior a 30/09/2017, aparece, automaticamente, ao lado no

número do processo na mesa virtual o ícone (
).

O Capítulo XIII da Instrução Normativa nº 008/2017-SEGPLAN, possibilita a conversão do trâmite físico para
eletrônico, agora será possível retirar esse ícone quando o trâmite for convertido. Atenção que essa operação é
irreversível.

3. Relatório de Movimentação de Processos:

Será disponibilizado no menu lateral, na aba relatório a possibilidade de geração de relatório contendo a
“Movimentação de Processo” na unidade, de um intervalo máximo de um mês.

Movimentação de Processo é: receber, enviar, concluir, atribuir, incluir um documento etc.

O relatório informará o número do processo para conhecimento.


Concluir Processo significa fechar o processo na unidade, seja pelo envio para outra unidade ou pela finalização
do procedimento (Concluir processo nesta unidade).

4. Consulta tramites dos processos Reautuado:

Referente aos processo que tramitaram no Sistema Eletrônico de Protocolo do Estado de Goiás – SEPNET e são
reautuados no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, será possível consultar os trâmites registrados no SEPNET.

