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1 - ORIENTAÇÃO PARA EFETUAR PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

 

ATENÇÃO: A Comissão Eleitoral de Escolha (CEE) informa que o docente interessado em realizar o 
seu pedido de registro de candidatura deverá utilizar a opção “Meus Processos” do SEI e  incluir no 
campo indicado a seguir, preferencialmente em arquivo único, a “Proposta de Gestão” com o 
conteúdo em formato de imagem, transformado em PDF (sem a possibilidade de pesquisa no 
conteúdo). 

- Sugere-se para isso, copiar o conteúdo por página (visando não perder a qualidade da 
imagem) da proposta de gestão como imagem (utilizando a “Ferramenta de Captura”), colar 
como figura em um editor de texto e depois salvar esse arquivo em formato PDF. Dessa 
forma, o conteúdo do arquivo não fica pesquisável. 

- O arquivo em formato PDF (não pesquisável) com a proposta de gestão não 
deve ultrapassar o tamanho de 20 Mb. Caso isso ocorra, o arquivo da proposta de gestão 
deverá ser dividido em dois arquivos e o segundo arquivo deverá ser adicionado no campo 
“Documentos Complementares”. 
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O docente interessado em efetuar o seu pedido de registro de candidatura deverá, nas datas previstas no 

Edital COUNI nº 001/2021, na forma do Regulamento aprovado pela Resolução COUNI/UTFPR nº 33/2021 

(disponíveis em: http://portal.utfpr.edu.br/estrutura/couni/comissao-eleitoral-de-escolha): 

 

1 – Acessar o SEI-UTFPR (https://sei.utfpr.edu.br/) com seu login e senha institucional.  

2 – Selecionar a sua unidade de lotação no SEI (de acordo com o SIAPE). 

Por exemplo: 

 

 

3 – Acessar a opção (menu) “Meus Processos”. 

 

 

4 – Clicar no Botão “Iniciar Requerimento”. 

5 – Escolher o tipo de processo “Geral: Escolha Diretor-Geral de Câmpus”. 

6 – Seguir as instruções e preencher o formulário conforme a seguir. 

a) No campo “Especificação” (A), digitar “Registro Candidatura”. 
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b) Clicar no botão “Editar Conteúdo” (B), preencher os campos do formulário e após clicar no botão 

“Confirmar Dados”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

c) Clicar no botão “Escolher Arquivo” (C), selecionar o arquivo que contém a Proposta de Gestão em 

formato PDF e com o conteúdo como imagem (não pesquisável). 

 
ATENÇÃO:  

- Sugere-se para isso, copiar o conteúdo por página (visando não perder a qualidade da 
imagem) da proposta de gestão como imagem (utilizando a “Ferramenta de Captura”), 
colar como figura em um editor de texto e depois salvar esse arquivo em formato PDF. 
Dessa forma, o conteúdo do arquivo não fica pesquisável. 
- O arquivo em formato PDF (não pesquisável) com a proposta de gestão não 
deve  ultrapassar o tamanho de 20 Mb. Caso isso ocorra, o arquivo da proposta de gestão 
deverá ser dividido em dois arquivos e o segundo arquivo deverá ser adicionado no campo 
“Documentos Complementares”. 

 

d) No campo “Tipo de Documento” (D), selecionar “Proposta” e no campo “Complemento” (D) digitar 

“de Gestão”. 
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e) No campo “Formato” (E) selecionar “Nato Digital” e depois clicar no botão “Adicionar”. 

f) O arquivo com a proposta de gestão deverá aparecer na tabela (F). 

 

 

g) Caso seja necessário adicionar mais de um arquivo em função do limite de 20 Mb, utilize a parte de 
“Documentos Complementares” (G), seguindo as mesmas orientações previstas nos itens ‘c’ a ‘f’ 
acima. O arquivo complementar adicionado deverá aparecer indicado no item (H) da figura. 

 

 
 

h) Por último, clicar no botão “Requerer” para assinar e encaminhar o pedido.  

 

7 – Assinar eletronicamente o requerimento. 

Obs.: Na assinatura, escolher o cargo de professor de acordo com sua carreira. 

 

8 – Aguardar decisão da Comissão Eleitoral de Escolha (CEE) sobre seu pedido, conforme “CALENDÁRIO DAS 

ATIVIDADES DA CONSULTA À COMUNIDADE”, anexo ao citado Regulamento. 

 

Obs.: O número do processo e a situação dos processos abertos pela unidade “Meus Processos” podem ser 

consultados por meio do mesmo menu pelo interessado. 

Atenção: O interessado deverá acompanhar as respostas as suas solicitações pelo SEI e pelo seu e-mail 

institucional. 

 

  


