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Circular n.º 11/2022 - IBRES                             Brasília-DF, 03 de dezembro de 2022. 

 

Assunto: Capacitação Obrigatória no SEI. 

 

O Presidente do IBRES - Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social 

informa a todos os colaboradores do IBRES que deverão obrigatoriamente se capacitar de 

forma particular e individual na ferramenta SEI – Sistema Eletrônico de Informações até o 

dia 02/01/2023. 

 

PREMISSAS BÁSICAS INICIAIS DA DIREÇÃO IBRES: 

 

1. Há veemente necessidade de todos colaboradores terem 

conhecimento, usarem e tramitarem processos na sua esfera de competências 

profissionais e, ainda, de cunho particular como requerimentos de afastamentos, 

pagamentos de salários, férias, dispensas médicas, banco de horas, folha de ponto, 

várias solicitações diversas, tornando obrigatória a assinatura de documentos 

pessoais e a devida tramitação via cadeia hierárquica funcional à direção IBRES; 

 

2. A meta de virada de chave para uso do SEI está prevista para o dia 

02/01/2023 quando finalizaremos o uso do papel físico administrativo e todos já 

deverão estar utilizando o SEI de maneira formal para tramitar as informações do 

IBRES. Desta forma, a comunicação formal será viabilizada toda pelo SEI e não mais 

utilizaremos o WhatsApp e e-mails funcionais para se comunicar formalmente. O SEI 

possui uma ferramenta interna de e-mails. A partir de 02/01/2023 fica 

terminantemente proibida a impressão de papel físico A4; 

 
 

3. Com o advento do *Acordo de Cooperação Técnica do IBRES com o 

TRF4, instalamos o SEI no IBRES que ora entra em fase de produção (teste) no mês 

de dezembro de 2022 pela Comissão de Implantação do SEI (Eugênio - Presidente 

da Comissão; Maciel - Membro Administrativo; Motta - Membro Operacional; 

Sarmento - Membro de Tecnologia de Informações e Comunicações - TIC; Vander - 
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Membro Assessor; Josafa - Membro Relator). A comissão conduzirá todas as etapas 

e atividades relativas à efetivação do projeto-piloto, conforme acordado pelo ACT, 

bem como a implantação definitiva do SEI; 

  

4. Neste mês de dezembro de 2022 a Comissão de Implantação deverá 

fazer: 1 Implantação do Piloto (poderá ser o PLT nos COP); 2. Configuração e 

Parametrização do SEI; 3. Migração dos Dados; 4. Cadastro e treinamento extra de 

usuários no SEI ADMINISTRADOR e SEI SIP e/ou outras capacitações específicas 

do SEI (será estabelecido um cronograma de implantação do projeto-piloto, 

contendo prazo para testes, período de qualificação de pessoal, homologação e 

produção); 

 
 

5. Informações adicionais: A) Após o período de produção do projeto-

piloto, o sistema deverá ser estendido ao restante do IBRES em conformidade com 

cronograma de expansão a ser definido pela Comissão. B) Todas as etapas de 

implantação deverão ser homologadas conjuntamente por esta Comissão e pelo 

TRF4. C) O Setor de Gestão do SEI (Protocolo-Geral) deve ser devidamente 

qualificado para executar essas atribuições, em conformidade com o disposto no 

Acordo de Cooperação Técnica. D) A entrega do relatório da comissão ocorre no 

prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação da presente circular (03/01/2023). E) 

Os CP devem divulgar a presente circular aos colaboradores envolvidos para que 

providenciem no que lhes couber; 

 

6. As tramitações de processos dos COP deverão seguir sempre passar 

pelo Coordenador Pedagógico – CP. Os ADM de cada COP deverão produzir a 

documentação dos COP e colocar no bloco de assinaturas do CP; 

 
 

7. Cada colaborador, após a conclusão da capacitação, deverá solicitar 

de forma individual, pessoal e intransferível, login e senha pelo SEI ao TRF4 via  

Direção IBRES; 
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8. O Protocolo-Geral (falecom@ibres.org.br) será plotado na sede do 

IBRES em Taguatinga que receberá as demandas dos órgãos externos e público-

alvo interno por vários inputs de entrada, em seguida faz a gestão documental de 

cada demanda para a devida instrução processual administrativa e devolve ao 

solicitante sempre via Presidente do IBRES. Nenhum documento pode sair do 

IBRES sem o conhecimento do gestor máximo do mesmo; 

 

9. Existem uma infinidade de vídeos sobre capacitações da ferramenta  

SEI 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUDvkNfjxIVTFPCPhgqkYO75lc4_I1EOw e 

também há vários cursos SEI na internet 

(https://portalsei.df.gov.br/category/seigdf/capacitacao/) que podem ser utilizados 

como referência nesta capacitação, todavia a direção IBRES recomenda INICIAR 

fazendo o curso básico SEI USAR que pode ser acessado em 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/74:  

 
 

CONTEUDISTA 

Unicorreios 

CERTIFICADOR 
Enap 

CARGA HORÁRIA 
20h 

DISPONIBILIDADE 
20 dias 

IDIOMA 
Português 

PÚBLICO ALVO 
Agentes públicos das esferas de governo federal, estadual e municipal que tenham atuação 

na gestão de documentos. Curso aberto, gratuito e com certificado, qualquer pessoa pode se 

inscrever. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 1 Introdução 

 1.1 Acesso ao Sistema 

 1.2 Elementos da tela inicial 

 1.3 Recebimento e atribuição de processos 

 1.4 Inclusão de Anotações 

 2 Operações com processos 

 2.1 Criação, abertura e exclusão 

 2.2 Relacionamento e anexação 

 2.3 Sobrestamento, duplicação e envio 

 2.4 Conclusão, Retorno programado e Pontos de controle 

 3 Operações com documentos 

 3.1 Criação e edição 

 3.2 Barra de ferramentas 

 3.3 Assinatura 

 3.4 Padrões e modelos 

 3.5 Documentos externos 

 3.6 Exclusão e cancelamento 

 3.7 Manifestação de Ciência 

 

 4 Utilização de Blocos 

 4.1 Assinatura em unidades diferentes 

 4.2 Consultas 

 4.3 Visualização de minutas em Blocos de Reunião 

 4.4 Inclusão e visualização de processos em Blocos Internos 

 5 Recuperação de informações 

 5.1 Histórico do processo 

 5.2 Acompanhamento Especial 

 5.3 Reabertura de processos 

 5.4 Exportação de documentos 

 5.5 Base de conhecimentos e estatística de processos 

 6 Usuários Externos 

 6.1 Cadastro 

 6.2 Visualização e assinatura de processos 

 6.3 Envio de mensagens eletrônicas 
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A Direção Geral do IBRES deseja a todos uma excelente capacitação e aproveita o 

ensejo para desejar boas festas de fim de ano com as bençãos Divinas. 

*DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
Publicado em: 28/11/2022 | Edição: 223 | Seção: 3 | Página: 182 

Órgão: Poder Judiciário/Tribunal Regional Federal da 4ª Região/Diretoria-Geral/Diretoria 
Administrativa/Divisão de Licitações e Contratos 

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

Espécie: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 278/2022. P.A. 0000402-
22.2022.4.04.8000. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO e 
INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - DF. OBJETO: Cessão do 
direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para o 
CESSIONÁRIO, para utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 
8.666/93. VIGÊNCIA: 28/11/2022 a 28/11/2027. ASSINATURA: 08/11/2022. 
SIGNATÁRIOS: Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Presidente do 
TRF 4ª Região e Eugenio Cesar Nogueira, representante do Cessionário. 

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

    

 

Eugênio Cesar Nogueira 
Presidente do IBRES 

 


