
TUTORIAL PARA SOLICITAÇÃO 

DE PERÍCIA OFICIAL EM SAÚDE NO SEI



1º PASSO – Servidor acessa o sistema pelo site:   https://sip.unilab.edu.br/sip/login.php?sigla_orgao_sistema=UNILAB&sigla_sistema=SEI

Usuário e 
senha são 

os mesmos 
do SIPAC

Inserir usuário e 
senha

https://sip.unilab.edu.br/sip/login.php?sigla_orgao_sistema=UNILAB&sigla_sistema=SEI


2º PASSO - Clique em “Iniciar Processo”



3º PASSO – Clique no ícone para exibir todos os processos



4º PASSO – Para facilitar a busca, inserir a palavra-chave “perícia”



5º PASSO – Não precisa selecionar a classificação do assunto e o processo já vai está classificado como restrito. 



6º PASSO – Clicar no ícone selecionado para “Inserir documento”



7º PASSO – Clique no ícone e aparecerá uma listagem de documentos; procurar  “Solicitação de perícia oficial em saúde”



8º PASSO – Para facilitar pode-se digitar  a palavra-chave “perícia” e selecionar nome do documento



9º PASSO – Confirmar dados



10º PASSO – Clique no ícone “Editar conteúdo”



11º PASSO – Preencher o documento editável e salvar 

Preencher com 
dados do servidor, 

não esquecendo de 
informar um 

contato telefônico



12º PASSO – Clique em “Assinar”

Mesma 
senha 

do 
login

Não esquecer 
de colocar 

cargo/função



13º PASSO – Depois, o documento deve ser assinado pela chefia imediata do servidor. 

Se a chefia estiver na 
mesma unidade do 
servidor no SEI, esta 

abre o processo e 
assina também o 

documento.



14º PASSO – Se a chefia não estiver na mesma unidade do servidor, incluir documento em bloco de assinatura.



15º PASSO – Clique em “novo” para criar outro bloco de assinatura / insira em bloco já existente



16º PASSO – Insira um assunto, coloque a unidade de sua chefia para disponibilização e clique em salvar



17º PASSO – Clique no ícone “menu”



18º PASSO – Ir em “blocos de assinatura”



19º PASSO – Ir em bloco de assinatura e disponibilizar bloco

É importante 
anotar o 

número do 
bloco 



20º PASSO – O bloco de assinatura aparecerá na unidade da chefia e esta poderá clicar nele, que remeterá ao processo e poderá assiná-lo



21º PASSO – Depois do documento assinado pela chefia, servidor clica no ícone “enviar processo”



22º PASSO – SSQV/SEGEPE receberá processo e dará ciência no mesmo e entrará em contato com servidor por e-mail para agendar data da 
avaliação pericial.



23º PASSO – Após realização da perícia e emissão de laudo, a SSQV enviará e-mail pelo SEI contendo o despacho do processo e laudo.






