
   

   

 
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE GOVERNANÇA  ELETRÔNICA -   INFORMATIVO SIGED 06/2012 

A Superintendência Central de Governança Eletrônica da SEPLAG, através da Diretoria Central de Políticas de Otimização de Pro-

cessos, lança o 6º Informativo SIGED. Essa edição da cartilha tem como objetivo realizar um trabalho de conscientização com o 

usuário do SIGED CORPORATIVO sobre como utilizar as novas funcionalidades do sistema, além de alertar os leitores sobre a im-

portância do preenchimento de alguns campos. Ao final do informativo, uma relação de perguntas freqüentes é disponibilizada 

para elucidar algumas questões reiteradas pelos usuários. 

DESCRIÇÃO 

O preenchimento da “Descrição”, campo localizado na aba “Cadastrar Documento” do ítem “Novo Documento”, é de suma im-

portância para fins de identificação e localização do documento. A Descrição é o título do documento e este pode ser reconhecido 

facilmente em uma pesquisa, caso esteja preenchido corretamente.  

Ex.: O usuário preenche o campo “Descrição” com os caracteres “MEMORANDO”. Na hipótese de uma futura busca pelo docu-

mento sem os números de SIGED ou SIPRO, a pesquisa pelo documento desejado se torna praticamente impossível, haja vista 

que existem inúmeros ítens no sistema com a descrição “Memorando”. 

A equipe de gestão do SIGED exemplifica algumas descrições para que haja uma pesquisa mais eficaz pelos usuários: 

 Memorando GAB SEEJ 001/2012 

 Ofício SEPLAG 0123/2012 

 Requerimento INSS João da Silva 

 Solicitação de Diária de Viagens de João Heleno Abril/2012 

BOM EXEMPLO! 

Um exemplo de preenchimento da descrição no SIGED vem da Assessoria de Apoio Administrativo do Gabinete da 

Secretária de Estado de Educação, que insere os caracteres no campo de forma padronizada, visando assim uma 

pesquisa mais ágil e eficaz por parte de todos os usuários do sistema. Veja as descrições inseridas nos documentos 

cadastrados pela assessoria na data 03/07/2012: 
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GÊNERO 

 Agora o SIGED possibilita a vinculação de arquivos digitais a um documento! Assim, o usuário pode anexar um arquivo em for-

mato DOC, DOCx, XLS, XLSx ou PDF ao documento cadastrado no SIGED. 

O SIGED permite ao usuário optar por três gêneros:  

 Papel: Modo convencional, onde o usuário não anexa nenhum arquivo digital ao documento do SIGED. Envia ao destinatá-

rio somente o documento físico. 

 Digital: Modo em que o usuário cadastra o documento no SIGED mas não envia o documento físico ao destinatário, somen-

te o arquivo digital. 

 Híbrido: Modo em que o usuário opta por enviar ao destinatário o documento em formato físico e um arquivo digital tam-

bém. 

 

 

 

 
DOCUMENTO REFERENCIADO 

 

O SIGED também possibilita ao usuário o referenciamento de documentos no sistema. Assim, o usuário pode relacionar um do-

cumento que está sendo criado a outro já existente no SIGED.  

Exemplo: Usuário cria o documento A em resposta ao documento B e faz a opção por referenciá-los. Em uma eventual pesquisa 

do documento B, o sistema retornará o  resultado: Documento B e Documento A. 

Veja a ilustração do exemplo citado acima: 

 

 

 

O USUÁRIO DO SIGED PODE REALIZAR O UPLOAD DE VÁRIOS ARQUIVOS DIGITAIS AO MESMO DOCUMENTO!  

EX.: VOCÊ PODE TRAMITAR UM DOCUMENTO PARA UM SETOR E ANEXAR UMA PLANILHA EM BRANCO PARA O PONTO FOCAL DO SETOR DESTINO REALIZAR O 

DOWNLOAD DESSE ARQUIVO. LOGO APÓS, O SETOR-DETENTOR DO DOCUMENTO PODE FAZER O UPLOAD DA PLANILHA JÁ PREENCHIDA E TRAMITAR PARA 

OUTRO SETOR.  

 

 

Agora, o primeiro campo que o usuário deve preencher no cadastro de um documento é a Etiqueta do SIGED. Outra modifi-

cação realizada foi a inserção do dígito verificador no campo, que tem apenas a função de validar a etiqueta no sistema e ve-

rificar se ela existe realmente ou o usuário está inserindo um código de forma equivocada. Sendo assim, não é necessária a 

anotação do dígito verificador da etiqueta! A pesquisa continua sendo feita no formato XXXXXX-XXXX-XXXX, sem dígito. 
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DETALHAMENTO 

O campo “Detalhamento”, que possui aba própria no ítem “Novo Documento” do SIGED, é um dos mais importantes do siste-

ma. Nele estarão inseridas as informações correspondentes ao corpo do documento, o campo conta qual é o assunto do docu-

mento e do que ele se propõe a tratar. Portanto, em uma eventual pesquisa, o detalhamento é que vai fornecer ao usuário um 

resumo completo e minucioso daquele documento. 

Por ser um campo que não exigia obrigatoriedade de preenchimento no SIPRO e também no SIGED, vários usuários não dão a 

ênfase merecida ao item. 

  

 

 

 

 

 

A equipe de gestão do SIGED exemplifica o detalhamento de uma solicitação de Diária de Viagens: 

- Solicitação de diária de viagens de João Heleno, no período de 15/04/2012 a 20/04/2012, para a cidade de Pará de Minas/MG. 

Valor da diária: R$120,00. 

 

 

 

 

Outros usuários ainda confundem o “Detalhamento” com o “Trâmite/Despacho”, campo pertencente à tela de tramitação do do-

cumento no SIGED. Vejamos a diferença e qual a funcionalidade de cada um: 

 

 Detalhamento: Prestar um resumo das informações do documento em si. É o assunto tratado pelo documento de forma 

detalhada, de acordo com o exemplo já fornecido acima. 

 Trâmite/Despacho: Prestar informações sobre o andamento do documento pelas unidades administrativas dos órgãos.  

Exemplo: Em uma tramitação de um memorando da SCGE para a SCPRH “Segue Memorando SCGE/DCPOP 001/2012 para avali-

ação e validação da superintendente Central de Políticas de Recursos Humanos da SEPLAG”. 

DESDE A ÚLTIMA VERSÃO DO SIGED, O CAMPO “DETALHAMENTO” POSSUI 800 CARACTERES PARA PREENCHIMENTO, EM CADA VEZ QUE FOR ACESSADO!  

 
SOLICITANTE 

O campo “Solicitante” é mais uma novidade lançada na última versão do SIGED Corporativo, que foi ao ar em junho de 2012. Es-

te campo possibilita ao usuário vincular um documento a uma pessoa física ou jurídica e classificá-la como remetente, beneficiá-

rio e/ou interessado. O campo se torna essencial quando falamos de pesquisa, já que o sistema permite ao usuário vincular vá-

rios solicitantes ao mesmo documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em pouco menos de um mês de implementação do campo “Solicitante”, o sistema já contabiliza cerca de 5.000 solicitantes ca-

dastrados! Com esse número, o solicitante que você pesquisa tem grandes chances de já estar cadastrado! Então, PESQUISE se 

o solicitante que você quer inserir já está cadastrado primeiro, através do ícone       . Caso o solicitante realmente não esteja ca-

dastrado, clique no ícone     e o insira no sistema!  
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DADOS DO DOSSIÊ 

O SIGED conta agora também com a funcionalidade “Dados do Dossiê”, que possui a função de organizar os documentos que an-

tes circulavam de forma avulsa em dossiês.  

 

 

 

 

 

 

 

Outro motivo para a inserção do processo de documentos em dossiês no SIGED é a funcionalidade “Juntada de Dossiês”, que de-

pende dos documentos estarem inseridos em um dossiê. 

 
JUNTADA E DESAPENSAÇÃO DE DOSSIÊS 

A funcionalidade de “Juntar Dossiê” possibilita que usuário faça a vinculação de dois dossiês! Assim, um dossiê fica preso a ou-

tro e, quando há a tramitação do dossiê superior para um determinado setor, o dossiê inferior é tramitado para o mesmo setor 

automaticamente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O usuário também pode desapensar dois dossiês que estão apensados em sua posse. 

 

 

 

 

 

 

 

No momento da realização de uma juntada de dossiês, o usuário necessariamente tem que identificar se os dois dossiês vão ser 

vinculados por apensação ou por anexação. Para que não haja dúvidas neste momento, vamos às definições: 

    Apensação: Realização da juntada de forma que os dois dossiês fiquem passíveis de serem separados em algum mo-

mento. 

 Anexação:   Realização da juntada de forma definitiva. Dessa forma, nenhum usuário poderá fazer a separação dos dois 

dossiês. 

 

 

Para juntar ou desapensar dossiês, basta clicar na aba “Dossiê” e depois escolhar “Juntar Dossiê” ou “Desapensar Dossiê” na lista sus-

Qual é a diferença entre juntada por apensação e juntada por anexação? 
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PESQUISA DE DOCUMENTOS  

A pesquisa de documentos do SIGED está mais eficaz e ágil! Vários filtros de pesquisa foram inseridos para maior facilidade e fle-

xibilidade no momento da busca de um documento! 

Os campos inseridos foram: 

 Pesquisa específica de documentos referenciados; 

 Pesquisa por registro de correio; 

 Pesquisa por mais de um número de SIGED ou SIPRO; 

 Pesquisa por solicitante; 

 Pesquisa por gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O resultado da pesquisa também ficou mais prático! Agora, o resultado da pesquisa está mais detalhado e separado por ações! 

 

 

Nova tela de Pesquisa de Documentos 

 

Em uma pesquisa por “Solicitante”, não é necessário inserir um 

período de data para verificar os resultados! 
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DESMEMBRAMENTO 

 

 A funcionalidade “Desmembramento”, localizada na caixa de “Documentos do Setor”, permite que o usuário desmembre um 

documento em quantas vezes forem necessárias. Os documentos desmembrados ficarão vinculados automaticamente ao docu-

mento principal, ficando este como documento PAI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela de Documentos do Setor com o botão “Desmembrar” 

 
DOCUMENTO CONFIDENCIAL 

 

 O SIGED permite ao usuário classificar o documento como Confidencial. A visualização das informações básicas de um documen-

to confidencial, como detalhamento e solicitante, fica restrita somente ao seu detentor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando o documento é classificado como Confidencial, nenhum usuário poderá retirar essa categorização. 

Tela de Novo documento—Funcionalidade :Confidencial 

O documento pode ser categorizado como Confidencial a qualquer momento por qualquer detentor. 



7  

7  

 
PERGUNTAS FREQUENTES 

  

1. O campo “Tipo de Dossiê” só contempla duas opções: “Outros” e “Pasta Funcional”. Esse campo continuará as-

sim? 

RE: Não! A equipe de gestão do SIGED está trabalhando junto ao Arquivo Público Mineiro e demais colaboradores conhecedores 

de gestão documental no Estado para inserir outros tipos de dossiês no sistema.  

2. Como está o projeto de descentralização do SIGED para as unidades dos órgãos que estão externas à Cidade 

Administrativa? 

RE: A equipe de gestão do SIGED já começou a capacitar servidores de algumas unidades externas à CAMG. Inclusive, todas as 

Unidades de Atendimento Integrado - UAI’s já utilizam o sistema. Além disso, um cronograma de descentralização está sendo 

elaborado com a intenção de capacitar servidores de outros órgãos externos à CA ainda este ano. 

3.     Quando o SIPRO irá acabar? 

RE: Não existe uma data definida. Porém, o projeto de descontinuidade do Sistema Integrado de Protocolo - SIPRO já está sendo 

validado entre PRODEMGE e SEPLAG e, como respondido no item anterior, a medida que os órgãos externos à Cidade Adminis-

trativa iniciam suas atividades no SIGED o SIPRO automaticamente entrará em desuso. 

4.     Com a funcionalidade de upload e download de arquivos, o SIGED ficará mais lento? 

RE: A PRODEMGE faz testes de performance no SIGED regularmente e, antes da última versão ir ao ar, foi realizado um teste de 

stress com o sistema. Este teste simula várias situações que elevam ao máximo a requisição do sistema pelo usuário, como o a-

cesso simultâneo de vários usuários e inserção de vários arquivos digitais com tamanhos consideráveis. 

4.     Onde consigo localizar outros informativos do SIGED e o manual atualizado? 

RE: Os informativos SIGED estão localizados no portal CA (http://portalca) e o manual do SIGED atualizado e em conformidade 

com a versão vigente está no site de SEPLAG, no link http://www.seplag.mg.gov.br/governo/governaca_eletronica/arquivos/

Manual_SIGED.pdf. 

5.     Existe alguma unidade fora da Cidade Administrativa que receba correspondências destinadas à órgãos inter-

nos à CA? 

RE: Sim! A Unidade de Atendimento Integrado– UAI, da Praça 7, recebe correspondências destinadas aos órgãos internos à CA. 

Os documentos recebidos são cadastrados no SIGED e tramitados para os setores correspondentes.  

 

Endereço: Avenida Amazonas, 500, Centro, Belo Horizonte 

Horário de funcionamento: segunda a -feira, de 7h às 19h; aos sábados, de 8h às 14h  

 
CONTATO 

 

Solicitações, sugestões, críticas, elogios ou problemas no SIGED? Entre conos-

co através dos nossos canais de atendimento! Anote: 

 

E-mail: 

 suporteti@ca.mg.gov.br 

Telefone: 

 Ramal “9” do seu telefone. 

http://portalca/
http://www.seplag.mg.gov.br/governo/governaca_eletronica/arquivos/Manual_SIGED.pdf
http://www.seplag.mg.gov.br/governo/governaca_eletronica/arquivos/Manual_SIGED.pdf

