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ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO GESTÃO E PATRIMÔNIO

BASE DE CONHECIMENTO

PESSOAS: LICENÇAS

QUE ATIVIDADE É?

Concessão de licenças para servidores;

QUEM FAZ?

SPMSO

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?

SPMSO

O servidor da SPMSO recebe os prontuário dos atendimenos do dia anterior e separa por �po de Licença;

Abre processo no Sei! clica em Inicar Processo no menu do lado esquerdo > escolhe o �po de processo e
escolhe de acordo com �po da lincença que será concedida;

Preenche o equivalente a capa do processo: no ícone especificação preenche de acordo com a finalidade
do processo;

No item interessado colocar os nomes dos servidores que terão a licença publicada.

No item classificação por assuntos deve ser confirmado de acordo com a finalidade do processo;

Nível de acesso será público e clica em Salvar;

Após preenchimento da capa do processo, clica no primeiro ícone (incluir documento) > escolhe o �po de
documento que neste caso será Memorando > No item Texto inicial a opção será nenhum > na descrição
preencher com a mesma descrição do processo > O nome do setor interessado e classificação por
assunto já estarão preenchidos > verifica o nível de acesso que neste caso será pública > confirma.

Editar o Memorando com as informações necessárias > assinar > solicitar a assinatura da
Superintendente via bloco de assinatura;

O servidor responsável insere no processo a minuta da portaria como documento externo, clicando no
primeiro ícone (incluir documento) > Escolhe o �po de documento, neste caso será Externo > no campo
Tipo do Documento escolhe a opção O�cio > coloca a data do documento > o nome do documento (Ex.:
Portaria para Publicação) > escolhe o formato do documento (neste caso será Nato-digital) > o remetente
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será o usuário que gerou o documento > o interessado já estará preenchido > a classificação por assunto
será o mesmo da abertura do processo > o nível de acesso neste caso será público > no campo Anexar
Arquivo o servidor clica em escolher arquivo > escolhe o arquivo (sempre em PDF) e clica em abrir > em
seguida confirma dados;

Com a minuta assinada e o arquivo inserido a SPMSO encaminha o processo ao ASTEGAB

Envio de Processo:

Encaminha processo ao ASTEGAB clicando no ícone enviar processo> confere o numero do processo que
será enviando e digita a unidade receptora do processo, que neste caso é a ASTEGAB > clica em remover
anotação e em enviar e-mail de no�ficação> deixa em branco o retorno programado> finaliza clicando em
enviar.

ASTEGAB

Recebe o processo;

Insere despacho autorizando a publicação em diário oficial clicando no primeiro ícone (incluir
documento) > escolhe o �po de documento que neste caso será Despacho > No item Texto inicial a opção
será nenhum > na descrição preencher com a mesma descrição do processo > O nome do setor
interessado e classificação por assunto já estarão preenchidos > verifica o nível de acesso que neste caso
será pública > confirma.

Editar o Despacho com as informações necessárias > solicitar a assinatura do Secretário Execu�vo via
bloco de assinatura;

Aguarda publicação no DOEAL;

Insere no Sei! a publicação do DOEAL como documento externo clicando no primeiro ícone (incluir
documento) > Escolhe o �po de documento, neste caso será Externo > no campo Tipo do Documento
escolhe a opção Publicação > coloca a data do documento > o nome do documento (Ex.: Portaria
Publicada) > escolhe o formato do documento (neste caso será Nato-digital) > o remetente será o usuário
que gerou o documento > o interessado já estará preenchido > a classificação por assunto será o mesmo
da abertura do processo > o nível de acesso neste caso será público > no campo Anexar Arquivo o
servidor clica em escolher arquivo > escolhe o arquivo (sempre em PDF) e clica em abrir > em seguida
confirma dados;

Em seguida encaminha processo para SPMSO (ver processo de Envio de Processo) 

 SPMSO

Recebe processo > confere a publicação no DOEAL;

Insere no Sei! o Termo de Encerramento para concluir o processo clicando no primeiro ícone (incluir
documento) > escolhe o �po de documento que neste caso será Termo de Encerramento > No item Texto
inicial a opção será nenhum > na descrição preencher com a mesma descrição do processo > O nome do
setor interessado e classificação por assunto já estarão preenchidos > verifica o nível de acesso que neste
caso será pública > confirma.

Editar o termo com as informações necessárias > assina > conclui o processo.

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?

Prontuário da pericia

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?

Laudo Médico

QUAL É A BASE LEGAL?
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