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PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE AUDITORES DE BARRAGENS VIA 
SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI) 

 
1- CADASTRO DE USUÁRIO EXTERNO 
 

Para realizar a abertura de processo de Credenciamento de Auditores de Barragens, bem como 
o protocolo de documentos correlatos, por meio Sistema Eletrônico de Informações (SEI), é 
necessário realizar primeiramente a solicitação de usuário externo, por meio dos seguintes 
passos: 
 
1. Acessar o endereço www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno 
 
2. Ao acessar o link de cadastro, clicar em “Clique aqui se você ainda não está cadastrado”. 
 
3. Clicar em continuar e preencher de maneira completa o formulário de cadastro. 
 
4. Para realizar o preenchimento do formulário, o usuário deverá indicar um e-mail e criar sua 
senha, conforme as regras de criação indicadas na tela. O e-mail informado será utilizado para 
login no sistema e para procedimentos de confirmação do cadastro e recuperação de senha. 
Portanto, certifique-se de que o e-mail informado está correto e é válido. 
 
5. Criada e confirmada a senha, o usuário deverá clicar em enviar. 

 
6. Realizado o cadastro online o usuário receberá e-mail com a documentação necessária para 
liberação do cadastro como Usuário Externo no SEI. 
 
O detalhamento dos procedimentos de criação de usário externo pode ser verificado em 
Manual de Cadastro de Usuários Externos. 
 

2 - PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 
 

Antes de iniciar o processo ou realizar o peticionamento é importante que o requerente 
conheça as diretrizes da Portaria Feam nº 678/2021 e esteja de posse dos seguintes 
documentos preenchidos, assinados e digitalizados. 
 
I – Formulário de Requisição de Credenciamento, conforme modelo do Anexo I Portaria Feam 
nº 678/2021; 
II – cópias dos documentos de inscrição no registro geral – RG – e no cadastro de pessoas físicas 
– CPF; 
III – curriculum vitae; 
IV – cópia do diploma de graduação; 
V – cópia de título de pós-graduação nas áreas afins de segurança de barragem ou declaração 
de aptidão emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia– CREA; 
VI – laudos, pareceres técnicos ou relatórios que tenham por objeto a temática de auditoria 
técnica de segurança de barragens com as respectivas anotações de responsabilidade técnica – 

http://www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno
https://docs.google.com/document/d/1DCExqxTofGIt9nAN-ZDHuEUmQZ9wxxU8FFBGhKCEeHc/edit
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ART – do requerente; 
VII – comprovante de endereço; 
VIII – comprovante de registro no CREA ativo por um período mínimo de cinco anos. Como 
comprovante, deverão ser encaminhadas cópia da Carteira de Identidade Profissional e 
Certidão de Registro e Quitação emitidas pelo CREA;” 
IX – Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo do Anexo II Portaria 
Feam nº 678/2021; 
X - Termo de responsabilidade - auditor externo, conforme modelo do Anexo III Portaria Feam 
nº 678/2021. 
 

2.1 PETICIONAMENTO DO PROCESSO NO SEI 
 

Para peticionar ou abrir efetivamente o processo de credenciamento de auditores de barragens 
no SEI, e viabilizar o envio dos documentos listados anteriormente e necessários para pleitear o 
credenciamento, o interessado deve realizar os seguintes passos e procedimentos: 
 

1. Realizar o login no sistema SEI, com o usuário e senha criados no tópico 1 desse manual ; 
 

2. No menu à esquerda, clicar em “Peticionamento” e em seguida “Processo Novo”; 
 

3. Selecionar em tipo de processo o tópico “FEAM - Credenciamento de Auditores de 
Barragens”; 

 
4. Em especificações, inserir o nome completo do auditor a ser credenciado; 

 
5. No campo “Documentos”, editar e preencher o “Documento Principal”, que se configura em 

um documento pré-formatado denominado “Formulário de identificação”. Ao final da 
edição o requerente deverá clicar em salvar. 
 

6. Em seguida, o requerente deverá fazer o upload dos “Documentos Essenciais”, selecionando 
na lista suspensa “Tipo de documento” a identificação de cada um dos documentos que 
estão sendo inseridos no sistema e, caso seja necessário uma descrição adicional do tipo de 
documento inserido, o requerente deverá utilizar o campo “Complemento do Tipo de 
Documento”. Não obstante, o requerente deverá especificar o formato do documento, 
selecionando a opção digitalizado e a especificação “Cópia Simples” na lista suspensa 
denominada “Conferência com o documento digitalizado”  

 
7. O procedimento previsto no item anterior deverá ser feito, individualmente, para cada um 
dos seguintes documentos: 

 
I – Formulário de Requisição de Credenciamento, conforme modelo do Anexo I Portaria 
Feam nº 678/2021; 
II – cópias dos documentos de inscrição no registro geral – RG – e no cadastro de 
pessoas físicas – CPF; 
III – curriculum vitae; 
IV – cópia do diploma de graduação; 
V – cópia de título de pós-graduação nas áreas afins de segurança de barragem ou 
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declaração de aptidão emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia– 
CREA; 
VI – laudos, pareceres técnicos ou relatórios que tenham por objeto a temática de 
auditoria técnica de segurança de barragens com as respectivas anotações de 
responsabilidade técnica – ART – do requerente; 
VII – comprovante de endereço; 
VIII – comprovante de registro no CREA ativo por um período mínimo de cinco anos. 
Como comprovante, deverão ser encaminhadas cópia da Carteira de Identidade 
Profissional e Certidão de Registro e Quitação emitidas pelo CREA;” 
IX – Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo do Anexo II 
Portaria Feam nº 678/2021; 
X - Termo de responsabilidade - auditor externo, conforme modelo do Anexo III Portaria 
Feam nº 678/2021. 

 
8. Após inserir todos os documenteos, basta clicar em “Peticionar”, preencher os campos 
solicitados e assinar o envio do peticionamento. 

 
9. Será gerado um recibo eletrônico do protocolo do processo e o processo peticionado será 

automaticamente remetido à unidade de análise da Gerência de Recuperação de Áreas de 
Mineração e Gestão de Barragens – GERAM/Feam. 

 

 

2.2 PETICIONAMENTO INTERCORRENTE NO SEI 
 
A partir da abertura do processo, caso o requerente queira apresentar novos documentos 
correlacionados ao processo de credenciamento e/ou outras informações relevantes (ofícios, 
solicitações diversas, extratos das auditorias realizadas, etc.) acerca de sua atuação como 
auditor, caso seja credenciado, deverá se utilizado o mesmo processo criado no item 2.1 
dessa manual, atraves do procedimento denominado de “Peticionamento intercorrente”. 

 
Nessa funcionalidade, o usuário poderá protocolar documentos em processos administrativos 

gerados no âmbito do credenciamento de auditor.  

Passo a Passo:  

1. O usuário, por meio do endereço de e-mail cadastrado no SEI, fará o Login no Sistema e 

localizará o processo o qual deseja protocolar documento na tela “Controle de Acessos 

Externos”.  

 
2. Clique no número do processo para abri-lo. Na janela aberta, estará contido todo o 

histórico do processo e todos os documentos a ele pertencentes.   

 

3. Para enviar documentos para a GERAM/Feam selecione a opção “Peticionamento 

Intercorrente” no lado superior direito da página. 
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4. Siga as orientações de preenchimento apresentadas pelo sistema para peticionamento 

intercorrente. O número do processo aparece automaticamente e, portanto, não é 

necessária a inclusão manual e validação do número do processo. 

  
5. O responsável deverá encaminhar solicitações ou documentos por meio de ofício. Em 

“Documentos” escolher o arquivo com ofício de encaminhamento, selecione o respectivo 

tipo de documento no campo “Tipo de Documento” - Ofício e no campo “Complemento do 

Tipo de Documento” deve-se descrever a especificação do ofício. 

 
6. Selecionar o formato do documento, em seguida, clicar em “Adicionar” para concluir a 

inserção do documento O sistema disponibiliza as seguintes opções de formato de 

documentos:  

a. Documento nato digital: produzido originariamente em meio eletrônico.   

b. Documento digitalizado: obtido a partir da conversão de um documento não 

digital, gerando uma fiel representação em código digital.   

7. Para protocolar os documentos complementares, escolher o arquivo para 

encaminhamento. Ressalta-se que os documentos que excederem 40mb de tamanho terão 

que ser divididos. O campo “Tipo de Documento” refere-se ao modelo documento a ser 

apresentado. Ex: Relatório, Ofício, Ata, Parecer Técnico, Laudo, Planilha, etc. No campo 

“Complemento do Tipo de Documento” deve-se descrever a especificação do tipo do 

documento. Ex: Extratos das auditorias realizadas no ano de 2021, Recurso à decisão 

imposta, etc.  

 

8. Caso o documento a ser peticionado exista originalmente somente em meio físico 

(papel), esse deverá ser digitalizado pelo interessado para que seja peticionado. Seguem 

orientações sobre padrões de digitalização recomendados:  

a. Documento Preto e Branco: utilizar 300 dpi de resolução e digitalização em 

preto e branco  

b. Documento Colorido: utilizar 200 dpi de resolução e digitalização colorida. 

c. Recomenda-se que os documentos digitalizados em formato PDF passem pelo 

Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR) para que o SEI reconheça os 

caracteres dos documentos e assim facilite a pesquisa pública.  

 

9. Ao selecionar o formato do documento, conforme descrito no item 6, clicar em 

“Adicionar” para concluir a inserção do documento.   
 

10. O Usuário Externo pode inserir mais de um documento, de formatos diferentes, no 

mesmo peticionamento. Após a inserção de todos os documentos desejados, deve-se clicar 

em “Peticionar”.  

 

11. Após clicar em “Peticionar”, o Usuário Externo deverá preencher os campos solicitados 

e assinar o envio do peticionamento.  
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12. Após enviar o peticionamento, o Usuário Externo receberá um “Recibo Eletrônico de 

Protocolo”, o qual será anexado ao processo automaticamente, e um e-mail de 

“Confirmação de Peticionamento Eletrônico” no endereço institucional cadastrado.  
   


