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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gerência de Recursos Humanos - Gestão de Pessoas

 

Comunicação UEMG/GERH/GESTAODEPESSOAS nº. 7/2021
Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2021.

  

Senhor(a) Candidato(a) Convocado(a),

 

A Administração Pública u�liza, atualmente, o Sistema Eletrônico do Informações SEI!Usar para realizar a tramitação de
documentos relacionados às ro�nas dos órgãos públicos.

Dessa forma, para que seja possível que você realize a assinatura eletrônica do seu contrato administra�vo, orientamos, abaixo,
como fazer seu cadastro para acesso de usuário externo ao SEI: 
 

- Acessar o site www.planejamento.mg.gov.br/sei

- No quadro que se segue ao menu "Outras Informações", abrir a aba "Usuários Externos"

- Clicar em "Preencher o formulário online disponível aqui". Após preencher esses formulário, deverão ser encaminhados para o e-
mail: atendimento.sei@uemg.br , os seguintes documentos:

1) Cópia digitalizada deste termo preenchido e assinado. O original desse documento deverá ficar de posse do usuário e
poderá ser solicitado pela administração pública quando necessário;  
2) Cópia digitalizada de documento de iden�ficação civil no qual conste CPF;
3) Autorretrato (Selfie) segurando o documento de Iden�ficação.
Obs.: Os documentos deverão ser encaminhados pelo e-mail que foi cadastrado no SISTEMA (informado no formulário)

- Após a liberação do seu acesso, para fazer o login, você deverá voltar na página "www.planejamento.mg.gov.br/sei", acessar
novamente o quadro que se segue ao menu "Outras Informações", na aba "Usuários Externos", e clicar em !USUÁRIO EXTERNO (destacado em
fundo vermelho).

- Quando você fizer o acesso, estará disponibilizado para você o contrato para efetuação da sua assinatura eletrônica.
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André Soares

Comissão Organizadora PSS Cargos Administra�vos

 

Luís Gustavo Basílio Lemos

Comissão Organizadora PSS Cargos Administra�vos

Documento assinado eletronicamente por Luís Gustavo Basílio Lemos, Servidor Público, em 05/02/2021, às 14:28, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por André Soares, Servidor Público, em 05/02/2021, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 25153267 e o código CRC 426C7C37.

Referência: Processo nº 2350.01.0007072/2020-66 SEI nº 25153267

Criado por 01372275665, versão 2 por 01372275665 em 05/02/2021 12:44:13.
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