Solicitação de Diárias
1. Acessar o Sei.

2. Fazer login.

3. Iniciar Processo.

4. Escolha o tipo de processo: “Geral: Pedidos de Diárias e Passagens”.

5. Em Especificação: Diárias – (Nome do Servidor).

6. Em Classificação: “029.21-NO PAÍS”.
7. Nível de Acesso: “Público”.
8. Salvar.

9. Incluir Documento

10. Escolha o tipo do documento: “Pedidos de viagem”.

11.
12.
13.
14.

Em Texto Inicial marcar a opção “nenhum”, caso não tenha um modelo.
Em Descrição acrescentar o motivo da viagem.
Em seguida selecionar “Diárias/passagens” em Classificação por Assunto.
Nível de acesso: “público” e confirmar dados.

15. Preencher o formulário e salvar

Obs.: Após assinar o documento não é possível editá-lo.
16. Para salvar este arquivo como modelo, feche a tela e selecione “adicionar aos modelos favoritos”. Caso não queira,
passe para o item 20.

17. Clique em “novo grupo”

18. Digite o nome do grupo e clique em salvar.

19. Em sequência, preencha o item “descrição” e salve.

Todas as vezes que for preencher um formulário de diárias, você poderá utilizá-lo como modelo.

20. Depois do formulário salvo é necessário assiná-lo. Clique no item “assinar documento”.

21. Selecione o cargo/função, digite a senha e pressione Enter.

22. Depois de incluída a solicitação, clique na opção “Incluir documento”, “Externo” para anexar a convocação, convite ou
documento que justifique o comparecimento do servidor.

23. Preencha os campos, selecione o arquivo para anexar e confirme os dados.

24. É necessário que sua chefia também assine seu pedido de diárias.
Caso a chefia tenha acesso a sua unidade, atribua o processo a ele.

25. Mas se a chefia não pertencer a mesma unidade, é necessário colocar o documento em bloco de assinaturas. Para isso
clique no pedido, em seguida “Incluir em bloco de assinatura”.

26. “Ir para Blocos de Assinatura”.

27. “Novo”.

28. Em “Descrição” colocar o nome do bloco. Ex.: Diárias para reunião na Reitoria. Em seguida, escolher a “unidade para
disponibilização” e salvar. Todas as unidades do IFMG/ SJE iniciam-se com SJR.

29. Voltar ao pedido de diárias e clicar novamente em “Incluir em Bloco de Assinatura”.
30. Selecione o bloco criado, clique em “incluir” e em seguida “Ir para Bloco de Assinatura”.

31. Clique na pasta amarela “Disponibilizar Bloco”.

32. É necessário encaminhar o processo para a chefia, que posteriormente deverá enviá-lo para a unidade responsável
pelo cadastramento no SCDP (SJR-SCDP).
33. Clique em “Enviar Processo”.

34. Selecionar a unidade da chefia.
35. Selecionar o item “Manter processo aberto na unidade atual” para que o servidor acompanhe o processo e que após a
viagem realize a comprovação, e por fim “enviar”.

